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Weer een Participatiecursus afgerond
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinds enkele jaren ver-
zorgt Wijdemeren een 
Participatiecursus voor 
statushouders in de ge-
meente. Dat zijn veelal 
mensen die asiel hebben 
gekregen en toestemming 
hebben om hier in ieder 
geval 5 jaar te verblijven. 
Verreweg de meesten ko-
men uit Syrië, maar ook 
Irakezen, Iraniërs, Eritree-
ers, Jemenieten, Turken 
en Marokkanen behoren 
tot die groep. Daarnaast 
was er een kleine groep 
niet-statushouders (o.a. 
Madagaskar, Sri Lanka, 
Canada, V.S.) die ook mee-
dingt naar het Participa-
tie-certificaat. Daarin staat 
in begrijpelijke taal dat je 
kernwaarden als vrijheid, 
gelijkwaardigheid en so-
lidariteit onderschrijft. En 

ook dat je bereid bent mee 
te doen in de Nederlandse 
samenleving.

Voorafgaand aan het onderte-
kenen van het officiële docu-
ment organiseert het Kursus 
Projekt Loosdrecht in opdracht 
van de gemeente drie bijeen-
komsten van 3 uur om je voor 
te bereiden op het certificaat. 
Je leert bijvoorbeeld wat mag 
en niet mag, waarom vrijheid 
zo belangrijk is, wat onze 
grondwet inhoudt en hoe de 
Nederlandse staat democra-
tisch is opgezet. Ook zijn er 
veel praktische zaken die van 
belang kunnen zijn. De gasten 
bezoeken de bibliotheek, een 
kerk, een kasteel en zelfs een 
snackbar voor een smakelijk 
kroketje.

Veiligheid
In de loop der jaren zijn er van-
af 2016 al zo’n acht series van 
cursussen geweest. Op de 

laatste middag in september 
geven wijkagent Paul Stoové 
en BOA Alex Buitenhuis in het 
DrieLuik in Loosdrecht voor-
lichting over veiligheid. Dat de 
wijkagent in z’n eentje alles 
moet oplossen verbaast de 16 
deelnemers. “Maar, het is hier 
goed wonen”, stelt Stoové de 
luisteraars gerust. “Fout par-
keren en jeugdoverlast zijn 
hier de hot items.” De Arabi-

sche tolk doet z’n best om al-
les helder te vertalen. Ook om 
de talloze vragen over te bren-
gen. Het valt nog niet mee om 
in dit dorp het verschil tussen 
politieagent en de gemeente-
lijk handhaver uit te leggen. 
Duidelijk wordt wel dat Alex 
en Paul heel intensief samen-
werken. De uitrusting van de 
wijkagent met wapenstok, por-
tofoon, handboeien en pistool 

maakt grote indruk.

Burgemeester
Dan is het moment suprème 
aangebroken, burgemeester 
Crys Larson komt binnen om 
de cursisten toe te spreken. 
Ze heeft direct de goede toon 
gevonden door te vertellen dat 
ze als Amerikaanse ook moei-
te had om de Nederlandse 
taal te leren. Ze spreekt de nu 
aanwezige Syrische, Turkse 
en Jemenitische mannen en 
vrouwen persoonlijk aan. De 
statushouders komen uit Ne-
derhorst den Berg, Kortenhoef 
en Loosdrecht en hun verblijf 
in ons land varieert van 5 
maanden tot 3 jaar. Dan maant 
cursusleider Maarten Hennis 
de aanwezigen om een voor 
een naar voren te komen om 
de Participatieverklaring te 
ontvangen. Weer een mooie 
mijlpaal voor onze toekomsti-
ge nieuwe Nederlanders.
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Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

START VERKOO
5 maart

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Alarmnummer  1-1-2
Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
 Versa Welzijn Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
Diëtisten DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

gedrukte regel

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Stoelyoga bib Loosdrecht 
Dinsdag 12oktober 14.00

Klusteam Loosdrecht
Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om uw
woning. Bel: 0646762576

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Geldig van donderdag 7 oktober t/m woensdag 13 oktober
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober:
Duitse Biefstuk
Heerlijk gekruid

De echte Oostenrijkse
XXL Schnitzels

Per stuk

100 gram

€ 1,98

€ 1,98

Hele week:
De lekkerste Hazenpeper
Nu met GRATIS PUREE BIEN SÛR!

Tiroler Wurstel
Met spek en kaas

400 gram

Per stuk

€ 9,95

€ 1,98
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Grote achterstand bij handhaving gemeente
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de Wijdemeerse opi-
niewebsite Rading 0 gaat 
Ronald Frisart in op de cij-
fers over de handhaving in 
de gemeente. Bijgaand een 
samenvatting van zijn be-
vindingen. Hij baseert zich 
op cijfers van B&W naar 
aanleiding van vragen van 
de VVD-fractie. Er blijkt op 
de peildatum 18 augustus 
2021 sprake van een forse 
achterstand: 117 nog niet 
afgehandelde zaken.

Wijdemeren beschikt in totaal 
over 9,75 fte voor handhaving, 
inclusief de juridische afwik-
keling. Er werken drie fulltime 
BOA’s (3 fte). Maar er is meer. 
Aan juridische medewerkers 
is er 3,25 fte in dienst en 2,67 
fte aan (bouw)toezichthouders. 
Tot slot 0,83 fte toezichthou-
der Participatiewet die ook 
bijspringt bij controles op per-
manente bewoning van recre-
atiewoningen. Dat clubje was 
de afgelopen paar jaar echter 
niet altijd op volle sterkte. Er 
was volgens B&W sprake van 
‘het (tijdelijk) ontstaan van va-
catures of ziekte van een me-
dewerker’.

Werkvoorraad
Ziekte en vacatures bij hand-
having voert het college aan 
als een deel van de verklaring 
waarom er ‘in de laatste 3 jaar 

een aanzienlijke werkvoor-
raad (is) ontstaan’. Het andere 
deel van de verklaring is het 
groeiende aantal verzoeken 
om handhaving. Dat zaken 
soms lang slepen, wijt het col-
lege vooral aan ‘het verhar-
den van verhoudingen tussen 
inwoners’. Denk daarbij aan 
langdurige burenruzies op het 
scherpst van de snede. Er zijn 
15 ‘langlopende handhavings-
dossiers’. Zo sommen ze op: 
‘het bouwen in de bestemming 
natuur in de Westelijke Drecht, 
een jachthaven in Kortenhoef, 
een aantal percelen aan de 
Horndijk, een chaletpark in 
Nederhorst den Berg, een 
yurt aan de Kortenhoefsedijk, 
het verwijderen van een wo-
ning in het bestemmingsplan 
Landgoederen en een aantal 
percelen aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk en de Oud-Loos-
drechtsedijk veelal veroorzaakt 
door een burenconflict.’

Veel? Weinig?
Het college meldt dat er op 
18 augustus 2021 maar liefst 
117 ‘gewone’ handhavingsza-
ken waren. Niet meegerekend 
daarbij zijn controles of recre-
atiewoningen die ten onrechte 
permanent worden bewoond 
en controles bij kinderopvang. 
Prioriteit hebben zaken rond 
veiligheid, ook voor minder 
zelfredzame ouderen of kin-
deren in kinderdagverblijven. 
Om het achterstallige werk niet 
nog verder uit de hand te laten 

lopen wordt onder meer ge-
werkt aan ‘het verbeteren van 
de werkprocessen’. Bovendien 
willen B&W de ‘indieningsver-
eisten aanscherpen van voor 
verzoeken om handhaving’. 
Daar zit trouwens een grens 
aan: terecht wijst het college er 
op dat het ‘een beginselplicht 
tot handhaving’ heeft.

Analyse cijfers
In 2019 constateerden ge-
meentelijke handhavers zelf 
44 zaken die niet in orde waren 
en kwamen er van inwoners 
96 handhavingsverzoeken bin-
nen. Samen dus 140 zaken. 
Daartegen afgezet zijn de 117 
zaken die nu nog lopen iets 
meer dan tien maanden ach-
terstand. Dan 2020. Toen wa-
ren er 22 ‘eigen constateringen’ 
en 91 handhavingsverzoeken, 
samen 113 zaken. Daartegen 
afgezet zijn de 117 zaken die 
nu nog lopen ietsje meer dan 
een jaar achterstand. Middelen 
we 2019 en 2020 dan komen 
we erop uit dat er momenteel 
de elf maanden achterstand is 
bij het afwikkelen van handha-
vingszaken.

Ineens daling
Curieus zijn overigens wel de 
handhavingscijfers over dit jaar 
tot 18 augustus. Die zien we 
ineens dalen ten opzichte van 
de twee voorgaande jaren. In 
totaal waren er in 2021 tot 18 
augustus 49 nieuwe handha-
vingszaken, tegen 140 in heel 

2019 en 113 in heel 2020. Zet 
die trend dit jaar door, dan komt 
het totale aantal nieuwe hand-
havingszaken eind december 
uit rond de 80. Dat is aanzien-
lijk minder dan in de jaren 2019 
en 2020.

In 2019 waren er gemiddeld 
8 handhavingsverzoeken per 
maand, in 2020 waren het er 
7,6 en dit jaar tot 18 augustus 
gemiddeld per maand nog 5,9. 
Inwoners dienen dus minder 
handhavingsverzoeken in. 
Of dat een trend is of een tij-
delijke dip vertellen de cijfers 
niet. Nog veel harder loopt het 
aantal ‘eigen constateringen’ 
van gemeentelijke handhavers 
terug. Namelijk van 3,7 gemid-
deld per maand in 2019 via 1,8 
in 2020 naar dit jaar nog maar 
0,7 per maand. Het ligt voor de 
hand hier een verband te ver-
moeden tussen dit snel dalen-
de cijfer en vacatures voor of 

ziekte van handhavers.

Hamlet
Tot slot nog één opmerking van 
Ronald Frisart. ‘Waar het aan-
tal handhavingszaken niet op-
loopt maar juist daalt, roept het 
des te meer vragen op over de 
bestaande forse achterstand in 
afhandeling: 117 stuks ofwel 
een maand of elf werk. In Sha-
keapeares toneelstuk ‘Hamlet’ 
zegt Marcellus: ‘Something is 
rotten is the state of Denmark’. 
Waarop Horatio antwoordt: 
‘Heaven will direct it’. Zo erg 
als in Hamlets Denemarken is 
het in Wijdemeren niet, maar 
met gemeentelijke handhaving 
zit het hier toch bepaald niet 
snor. En erop vertrouwen dat 
de hemel uitkomst biedt, zoals 
Horatio doet, lijkt me voor Wij-
demeren niet de aangewezen 
weg’.

Zie ook: www.rading-0.nl
   

Vragen ChristenUnie overname recreatiepark 
Nieuw Loosdrecht
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De verkoop van Recreatie-
park Nieuw Loosdrecht aan 
ontwikkelaar Marinapar-
ken heeft ook het landelijk 
nieuws gehaald. Het pro-
gramma Kassa besteedde 
aandacht aan het feit dat de 
bestaande chalets op korte 
termijn worden verwijderd 
en worden vervangen door 
luxe recreatiewoningen. 
Namens de ChristenUnie 
heeft Provinciale Statenlid 
Michel Klein, voorbereid 
door het Kortenhoefse 
commissielid Esther Kaper, 

hierover vragen gesteld 
aan Gedeputeerde Staten 
(provinciebestuur).

De ChristenUnie Noord-Hol-
land maakt zich zorgen over de 
waarneembare trend dat ‘ge-
wone’ recreatieparken worden 
opgekocht door ontwikkelaars 
die deze transformeren in luxe 
vakantieparken, waardoor de 
huidige huurders niet in staat 
zijn op deze plek te blijven 
recreëren. Hier zijn flinke win-
sten mee gemoeid. De nieuwe 
recreatiewoningen zijn door-
gaans bedoeld voor het hogere 
segment, waardoor recreëren 
voor de ‘gewone’ Noord-Hol-

lander op deze parken niet 
meer haalbaar is en de huidi-
ge huurders niet terug kunnen 
keren naar de plek waar ze zo 
lang stonden.

Dit staat haaks op de ambitie 
van de Noord-Hollandse visie 
op Recreatie en Toerisme 2030, 
waarin de ambitie wordt uitge-
sproken dat ‘heel Noord-Hol-
land profiteert van recreatie en 
toerisme’, en waarin gestreefd 
wordt naar ‘een netwerk van 
toeristisch-recreatieve voorzie-
ningen dat optimaal aansluit bij 
de wensen en behoeften van 
inwoners en gasten.

Vragen
De ChristenUnie Noord-Hol-
land ziet dit als een onwenselij-
ke ontwikkeling en stelt vragen 
aan Gedeputeerde Staten:

Is GS het met ons eens dat re-
creëren voor alle inwoners van 
Noord-Holland haalbaar en 
betaalbaar moet blijven? Wel-
ke rol en bevoegdheden heeft 
de provincie wanneer het om 
de transformatie van recreatie-
parken gaat? Klopt het dat het 
aantal betaalbare recreatiepar-
ken in Noord-Holland afneemt 
doordat deze steeds vaker 
worden opgekocht en getrans-
formeerd tot luxe vakantiepar-

ken? Is GS het met ons eens 
dat huurders niet binnen enke-
le maanden verplicht mogen 
worden hun chalet te verkopen 
of te betalen voor de verwijde-
ring ervan? Is GS het met ons 
eens dat huurders van chalets 
op recreatieparken meer be-
scherming horen te krijgen dan 
hen tot nu toe wordt geboden?

Tot slot vraagt Klein of het pro-
vinciebestuur bereid is om sa-
men met de gemeente en het 
Rijk te werken aan een betere 
bescherming voor deze groep 
huurders.
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Informatiemarkt Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen
LOOSDRECHT
Met de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen werken 21 
partijen samen aan het ver-
beteren van de waterkwali-
teit, het versterken van de 
natuur en het modernise-
ren van de recreatiesector 
in de Oostelijke Vechtplas-
sen. We laten u graag zien 
wat we doen!

Kom dinsdag 12 oktober naar 
de informatiemarkt die we or-
ganiseren voor bewoners, on-
dernemers, recreanten en be-
langstellenden. U bent welkom 
tussen 17.00 en 21.00 uur bij 
Ottenhome aan de Zuwe 20 in 
Kortenhoef. U kunt binnenlo-
pen wanneer het u schikt.

Naast algemene informatie 
over de aanpak besteden we 
ruim aandacht aan de pro-
jecten die op dit moment in 
voorbereiding of in uitvoering 
zijn. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld het 
baggeren, de leefomgeving 
van moerasvogels, het ont-
wikkelen van nieuwe natuur, 
het vergroten van het aan-

bod voor waterrecreatie, het 
herstellen en behouden van 
het legakkerlandschap in de 
Kievitsbuurten, de aanleg van 
faunapassages, het bestrijden 
van exoten, het toekomstbeeld 
dat is opgesteld voor recreatie 
in 2030 en het beheren van de 
ganzenpopulatie. De project-
leiders zijn aanwezig om tekst 
en uitleg te geven en met u 
van gedachten te wisselen.

De Oostelijke Vechtplassen – 
waaronder de Loosdrechtse 
Plassen – vormen een uniek 
en beschermd natuurgebied 

met een bijzondere geschie-
denis en veel ruimte voor wa-
terrecreatie. Met de Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen willen 
de partners een aantrekkelijk 
en toegankelijk landschap ont-
wikkelen waar natuur en recre-
atie elkaar versterken en waar 
mensen graag wonen, werken 
en recreëren.

Bij binnenkomst wordt ge-
vraagd naar een coronatoe-
gangsbewijs.

FOTO: @eenkwestievanfoto-
grafie

   

Mobiel scheidingsstation terug in 
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het mobiel scheidingssta-
tion is met ingang van 2 ok-
tober weer terug. Vanwege 
de coronamaatregelen kon 
het een tijdlang niet wor-
den ingezet. Het mobiele 
scheidingsstation komt als 
eerste weer terug in Wijde-
meren. In 2022 hoopt de 
GAD de standplaatsen te 
kunnen uitbreiden naar de 
andere gemeenten in de 
regio.

Inwoners kunnen bij het mo-
biele scheidingsstation kleine-
re hoeveelheden en kleinere 
formaten huishoudelijk afval 
inleveren, zoals bv. elektrische 
apparatuur, spaarlampen, 
piepschuim, karton en harde 
kunststof. Het is niet voor alle 
inwoners even gemakkelijk 
hun gescheiden afval naar het 
scheidingsstation te brengen. 
Daarom heeft de GAD een 

mobiel scheidingsstation dat 
naar de inwoner toe komt. De 
medewerkers van het mobiele 
scheidingsstation geven ook 
informatie over het scheiden 
van afval en de dienstverle-
ning van de GAD.

Waar, wanneer
Ankeveen Stichtse End, naast 
de kerk; eerste zaterdag van 
de maand; 08.00-13.00 uur; 

Kortenhoef winkelcentrum 
Meenthof; eerste en derde 
woensdag van de maand; 
09.00-13.00 uur; Nieuw Loos-
drecht winkelgebied Lin-
deplein; tweede en vierde 
dinsdag van de maand; 09.00-
13.00 uur; Nederhorst den 
Berg Willie Dasplein; derde 
dinsdag van de maand 09.00-
13.00 uur.

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl
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4 Krentenbollen

Roomboter amandelstaaf

4 - 9 oktober
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Roomboter amandelstaaf
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Wollige omgevingsvisie 2040
Ingezonden brief

We voelen ons allemaal be-
trokken bij onze directe omge-
ving, al reikt dat voor de een 
tot de tuin en kent het voor de 
ander geen grens. Maar be-
langen, ervaringen en visies 
lopen uiteen. Als gemeente en 
gemeenteraad is het zaak con-
tinu te wegen, wat is het beste 
voor het algemeen belang en 
de toekomst van Wijdemeren.

Ik vind het als raadslid voor 
Dorpsbelangen zeer belangrijk 
dat we de balans voor ogen 

houden. Daarom kun je naar 
mijn mening niet alleen maar 
bouwen of alleen maar de 
natuur zijn gang laten gaan. 
Daarom is weldoordacht om-
gaan met de ‘blauwgroene 
parel’ Wijdemeren héél erg 
belangrijk. Maar een huis om 
in te leven ook! In de raads-
vergadering van 16 september 
bracht ik naar voren dat naar 
mijn mening focussen op één 
enkel onderdeel niet wenselijk 
is. Het is de symbiose van al-
les dat een gezonde prettige 

leefomgeving maakt. Ik deed 
een oproep aan het college om 
extra creatief te zijn, omdat het 
tijd is voor een zichtbaar ver-
volg. Uit respect naar iedereen 
die in de laatste jaren concrete 
input hebben gegeven op hoe 
Wijdemeren als gemeente er-
uit zou moeten komen te zien.

In 2017 hadden we het Over-
Mooi Wijdemeren festival in 
Oud-Loosdrecht waar kinde-
ren, ondernemers, belang-
stellenden en bestuur over 

een enorme landkaart van 
Wijdemeren liepen en hun kijk 
op de toekomst van directe 
werk- en leefomgeving gaven. 
In 2018 hadden we het Icoon 
van Loosdrecht. In dit project 
van het Gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen werd veel 
energie gestopt door zowel 
inwoners als professionele 
bureaus. Hieruit kwamen de 
meest futuristische out-of-the-
box ideeën naar voren. Reuze 
jammer dat er nog altijd geen 
uitvoering kon worden gege-

ven aan het winnende ont-
werp. En niet te vergeten de 
in 2019 drukbezochte dorps-
avonden en atelier-bijeenkom-
sten waar serieus goed door-
dachte input is ingebracht. Of 
heeft u onlangs op wijdeme-
renverrijkt.nl een briljant idee 
gezet? College van burge-
meester en wethouders, wees 
creatief! Het is de hoogste tijd 
voor verbeelding 2.0!

Patricia IJsbrandij, raadslid 
Dorpsbelangen

   

Oude telefoons? Lever ze in bij OBS de Linde!
Door: Kim Tomei

LOOSDRECHT
De redactie van de Nieuws-
ster kreeg deze week een 
zeer bijzondere mail. De 
mail was afkomstig van 
groep 7 en 8 van openba-
re basisschool de Linde. 
Deze school doet mee aan 
een bijzonder project om-
trent elektronisch afval. 
Wist u dat elektronisch 
afval de snelst groeien-
de afvalstroom is ter we-
reld? Schrikbarend is dat 
de helft van dit afval niet 
op de goede plek terecht 
komt, terwijl er nog waar-
devolle grondstoffen in zit-
ten. Groep 7/8 van OBS de 
Linde zet zich in om dit te 
veranderen. Zoals de leer-
lingen zelf formuleerden:

We vragen u om hulp! We 
moeten telefoons recyclen om 

meer telefoons te kunnen ma-
ken.
E-waste race
Er zwerven veel kapotte appa-
raten en oude snoeren rond in 
ieder huis, vaak zonder dat de 
eigenaren nog weten dat deze 
voorwerpen er (nog) zijn. Zon-
de, want de grondstoffen kun-
nen hergebruikt worden. De 
E-waste race is een regionale 
wedstrijd waar 10 scholen uit 
de omgeving meedoen. Het 
doel is, zoveel mogelijk oude, 
kapotte elektronische appara-
ten en snoeren in te zamelen 
zodat de grondstoffen gere-
cycled kunnen worden. Daar 
kunnen dan bijvoorbeeld nieu-
we mobiele telefoons van ge-
maakt worden.

Help mee!
En dit is nu precies waar de 
leerlingen van groep 7 en 8 
uw hulp nodig hebben: heeft 
u nog kleine kapotte appara-

ten? Bijvoorbeeld telefoons, 
elektrische tandenborstels, 
hoofdtelefoons of snoeren en 
opladers, wilt u deze dan afge-
ven bij de school. Alle beetjes 
helpen! Losse batterijen zijn 
niet toegestaan, verder alle 
apparaten die op stroom heb-
ben gewerkt, wel. Punt van 
aandacht is, dat de batterijen, 
waar mogelijk, uit het apparaat 
gehaald zijn.

Leerzaam project
Voordat deze race van start 
ging, kregen de leerlingen een 
gastles over grondstoffen. Zo 
hebben de leerlingen geleerd 
dat je, om één mobiele tele-
foon te produceren, wel 75 
kilo grondstoffen nodig hebt. 
De hele klas is druk met deze 
wedstrijd. Iedere leerling zit in 
een groepje met een bepaalde 
rol. In totaal zijn er 3 rollen: zo 
zijn er promotors, zij zorgen 
voor flyers, e-mails voor ou-

ders etc. Verder zijn er mana-
gers, zij zorgen dat alles eerlijk 
verloopt en houden toezicht op 
het geheel, en er zijn verslag-
gevers. Er zijn extra punten 
te verdienen. Hoe actiever de 
klas is, hoe meer punten er te 
verdienen zijn. De leerlingen 
werken veelal zelfstandig aan 
dit project. Ze tellen alle inge-
brachte apparaten, houden dit 
bij op een speciale website en 
deponeren alles in een specia-
le container.

Al met al is het een leerzaam 
project en we hopen dat u 
deze enthousiaste groep een 

apparaatje wil helpen. Alle 
kleine apparaten kunt u tot 7 
oktober inleveren bij OBS de 
Linde, Lindelaan 54, Loos-
drecht.

Hoofdprijs
De school die de meeste appa-
raten inbrengt, wint een prijs. 
De prijs liegt er niet om: een 
compleet verzorgd schoolreis-
je per touringcar naar Science 
Centre Nemo in Amsterdam. 
Wilt u meer informatie over 
dit leerzame en leuke project? 
Kijk op www.ewasterace.nl 
voor meer informatie.

   

Seniorenmarkt Loosdrecht een succes
LOOSDRECHT
De seniorenmarkt met 
opening van onze Demen-
theek in Bibliotheek Gooi 
& Meer had vorige week 
woensdag een mooi aantal 
bezoekers. Zestig senioren 
kwamen voor de markt met 
allerlei informatie rondom 
het zo lang mogelijk zelf-
redzaam te blijven.
De markt en Dementheek 
werden om 10.00 geopend 
door burgemeester Crys Lar-
son. Daarna kon iedereen 
deelnemen aan een lezing en 
informatie vinden bij allerlei 

kraampjes over gezondheid, 
wonen, zorg, welzijn en vitaal 
blijven van onze partners van 
o.a. Passend Lezen, Visio, Au-
tomaatje, Seniorweb, Stichting 
MEE, de King Arthur Groep 
en de gemeente Wijdemeren. 
Voor de ook belangrijke gezel-
ligheid was er live muziek. De 
geopende Dementheek be-
vat boeken en spelmaterialen 
voor iedereen die te maken 
krijgt met dementie.
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Colofon
Arnold werkt al bijna 29 jaar als des-
kundige op het gebied van vastgoed 
voor Vecht en Omstreken. Wil iemand 
iets weten over de staat van onder-
houd van een woning of gebouw? 
Vraag het aan Arnold. Wil iemand iets 
weten over de energieprestatie van een 
woning? Vraag het Arnold. 

De laatste ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid? Vraag het Arnold. 
Hij heeft ongelooflijk veel kennis van 
vastgoed, hij is wat dat betreft onze  
wandelende encyclopedie.

‘De diversiteit van het werken 
bij een kleinere woningcorporatie 

spreekt mij aan’

Lang dienstverband
Arnold vindt het leuk om met meerdere 
dingen bezig te zijn. Hij wil zich breed 
kunnen inzetten. ‘De diversiteit van 
mijn werkzaamheden maakt het leuk. Ik 
heb contact met huurders, aannemers, 
gemeente, architecten, etc. Daarnaast 
geniet ik elke dag weer van de fijne fiet-
stocht langs de Vecht als ik naar mijn 
werk ga.’

Waardering van collega’s
Bij Vecht en Omstreken zijn er meer 
collega’s met lange dienstverbanden. Ar-
nold vindt dat niet gek. ‘Binnen de or-
ganisatie heerst een ongedwongen sfeer. 
Collega’s waarderen elkaar. En je kunt 
jezelf steeds blijven ontwikkelen. Het 
aanbod aan scholing is groot en divers. 
Ik heb in de afgelopen 29 jaar veel oplei-
dingen en cursussen gevolgd.’

Duurzaamheid
In de loop der jaren is er toch een soort 
specialisme ontstaan in de werkzaamhe-
den van Arnold. Hij weet alles van duur-
zaamheid van het vastgoed. ‘Ik bereid 
projecten voor samen met partners, ben 
verantwoordelijk voor de energielabels 
van het woningbezit en nauw betrokken 
bij het plaatsen van zonnepanelen. Zelf 
vind ik duurzaamheid ook belangrijk. 
Daarom doe ik graag onderzoek naar 
de laatste stand van zaken en blijf ik op 
de hoogte van de meest recente wet- en 
regelgeving.’

Bij Vecht en Omstreken waarderen we 
onze medewerkers. Zeker wanneer zij 
zich zo vol overtuiging inzetten voor de 
collega’s en de organisatie als Arnold.

Huurde u voorheen 
bij Woningstichting 

Kockengen? 

Het oude telefoonnummer en 
e-mailadres zijn niet meer in ge-

bruik. U kunt ons alleen 
nog bereiken via de 

contactgegevens in het colofon.

We zijn al lange tijd bezig met het voor-
bereiden van nieuwbouw aan de Wilhel-
minastraat in Breukelen. Hiervoor gaan 
we de woningen met huisnummers 31 
t/m 35 bis slopen. Op deze plaats gaan 
we twaalf nieuwe sociale huurwoningen 
bouwen. Alle lichten staan nu op groen 
en we mogen eindelijk starten met de 
sloopwerkzaamheden.

Akkoord Raad van State
Twee Breukelse inwoners zijn naar de 
Raad van State geweest vanwege hun 
bezwaren tegen de komst van twaalf le-
vensloopbestendige appartementen aan 
de Wilhelminastraat in Breukelen. De 

Raad van State verklaarde het betoog 
van de inwoners ongegrond; het project 
kan doorgaan.

Voorbereiding sloopwerkzaamheden
Het bestaande gebouw is inmiddels leeg 
en rondom voorzien van bouwhekken. 
De sloop- en bouwwerkzaamheden 
worden uitgevoerd door de firma Van 
Dillen uit Culemborg. Omwonenden 
worden op de hoogte gehouden van de 
voortgang.

Asbestwerkzaamheden
Voordat er gestart kan worden met de 
werkelijke sloop, gaat de aannemer as-

best in het gebouw verwijderen. Tijdens 
de asbestverwijdering dragen de werklie-
den beschermende kleding. 

Het dragen van deze kleding is verplicht 
tijdens dit soort werkzaamheden. De 
asbestvezels worden op een veilige ma-
nier verwijderd en afgevoerd. Dit proces 
vormt geen gevaar voor de omgeving. 

Het verwijderen van asbest duurt on-
geveer twee weken. De hierop volgende 
sloopwerkzaamheden worden naar ver-
wachting in de eerste week van decem-
ber afgerond. In 2022 gaan we eindelijk 
bouwen.

Start sloop Wilhelminastraat Breukelen

Meld uw reparatie-
verzoek direct 

bij de aannemer!

Er is iets stuk in uw huurwoning? 
En de reparatie valt niet onder het 
huurdersonderhoud? Dan neemt u zelf 
direct contact op met de aannemer om 
de reparatie uit te laten voeren.

Direct melden bij aannemer
Woningstichting Vech t en Omstreken 
heeft een aantal bedrijven ingeschakeld 
om de reparaties uit te voeren. U neemt 
zelf direct contact met hen op voor het 
maken van een afspraak. De aannemers 
zijn verantwoordelijk voor planning en 
uitvoering van de reparatie. U neemt 
contact met hen op over de voortgang 
van de werkzaamheden of bij klachten. 
De aannemer is altijd uw aanspreekpunt 

voor reparatieverzoeken. Op deze ma-
nier is de doorlooptijd van de afhande-
ling van uw reparatieverzoek korter. Uit 
onderzoek naar de huurderstevreden-
heid blijkt dit een belangrijk verbeter-
punt te zijn.
Dus heeft u een reparatieverzoek of een 
vraag over de uitvoering van een repa-
ratie? Neem dan altijd contact op met 
onze aannemer! 0346 25 94 90 en u 
kiest via het keuzemenu voor de juiste 
aannemer.

Online inplannen
Op onze website vindt u een overzicht 
van welke reparatieverzoeken u kunt 
melden bij welke aannemer: https://
www.vechtenomstreken.nl/reparatie-
verzoek. Binnenkort kunt u ook direct 
online uw reparatieverzoek inplannen. 
Houd berichtgeving hierover in de ga-
ten.

Vecht en Omstreken doet huurders 
mooi aanbod zonnepanelen

Woningcorporaties hebben met de overheid een afspraak gemaakt dat hun wo-
ningvoorraad CO2-neutraal is in 2050. Ook wij zijn volop bezig om energie-
maatregelen te nemen. Dat doen we bijvoorbeeld door het plaatsen van zon-
nepanelen bij onze huurders. Hierdoor daalt hun energierekening. Voor de 
zonnepanelen betalen bewoners een kleine gebruikersvergoeding.

Eenvoudige 
taal

Iets niet begrijpen overkomt ons 
allemaal weleens. Zeker de 1 op de 
6 mensen in Nederland heeft moei-
te met lezen, schrijven, rekenen of  
digitale vaardigheden. 

Dat kan een probleem zijn. Iets niet 
begrijpen kan ingrijpende en per-
soonlijke gevolgen hebben. Onnodig 
gedoe. Stress. Onzekerheid.

Zeg Huh? Wat bedoelt u?
We willen graag dat u altijd Huh? Wat 
bedoelt u? durft te zeggen. Want al-
leen als we weten wat u  niet begrijpt, 
kunnen we er iets aan doen. Samen 
maken we onze taal eenvoudiger.

Huurdersportaal
U ziet nu bovenin onze website een 
knop waarmee u straks naar het huur-
dersportaal kunt gaan. Zodra deze ge-
reed is, ontvangt u een e-mail met uw 
inloggegevens.
 
Nog even geduld
Op dit moment zetten wij achter de 
schermen nog de laatste puntjes op de i. 
En we testen het huurdersportaal met 
onze HBO (huurdersbelangenorganisa-
tie). Zodat u straks een handig en over-
zichtelijk portaal heeft, voor:
•   Inzien hoe uw huurprijs is opgebouwd
•   Inzien welke gegevens we 
    van u hebben
•  Wijzigingen doorgeven
•  Een vraag stellen en de 
    voortgang volgen
•  Overlastmeldingen doorgeven

Op termijn breiden we het huurderspor-
taal verder uit met nieuwe onderdelen.

Uw e-mailadres
Voor nu is het nog even wachten op 
uw inlogcodes. Als we uw e-mailadres 
hebben, krijgt u binnenkort bericht 
van ons. Hebben we uw e-mailadres 
nog niet? Stuur dan uw naam, adres en 
e-mailadres naar info@vechtenomstre-
ken.nl.

Laadpaal elektrische 
auto

Duurzaamheid is één van onze kernwaar-
den. Wat te doen als uw elektrische auto 
wilt opladen bij uw woning? Hiervoor 
hanteren wij een aantal uitgangspunten. 
U leest hierover op onze website. Daar 
kunt u ook toestemming vragen voor 
het aanbrengen van een laadpaal bij uw 
woning.

Hoge bomen verwijderen uit uw tuin

Bedrijfsruimte te huur 
in De Angstel

Heeft u een onderneming 
in de gezondheidssector 
en bent u op zoek naar 

een bedrijfsruimte? 
Lees meer op onze website!

Maak kennis met Arnold

Aanbod voor huurders
Elk jaar krijgt een aantal huurders een 
aanbod voor zonnepanelen op hun dak. 
We selecteren welke woningen geschikt 
zijn voor zonnepanelen. Dit heeft onder 
meer te maken met de ligging van het 
dak en de onderhoudsplanning. We wil-
len elk jaar ruim 50 woningen voorzien 
van zonnepanelen.

Goed voor het milieu en een 
lagere energierekening
Vecht en Omstreken koopt de zonnepa-
nelen en zorgt voor de installatie. Bewo-
ners besparen direct na plaatsing op hun 
energiekosten. Zij betalen ter compen-

satie elke maand een vergoeding voor 
het gebruik van de zonnepanelen. De 
gebruikersvergoeding is altijd (veel) la-
ger dan het bedrag dat bewoners bespa-
ren met de zonnepanelen. Zo dalen de 
woonlasten en zijn bewoners goedkoper 
uit.

Samenwerking met Tenten Solar
Voor de plaatsing van de zonnepanelen 
zijn we een samenwerking aangegaan 
met Tenten Solar Zonnepanelen B.V., 
een ervaren partij die jaarlijks duizenden 
huizen en bedrijfspanden voorziet van 
zonnepanelen. Geselecteerde bewoners 
krijgen een persoonlijk aanbod op maat.

Een boom in uw tuin kan zo hoog wor-
den dat hij een gevaar oplevert voor 
de omgeving. U kunt dan het beste de 
boom laten verwijderen. U dient de 
aanvraag in bij ons is, dan vragen wij 
eventueel de kapvergunning aan bij de 
gemeente. Wij nemen ook contact op 

met een hovenier om de boom te laten 
verwijderen. De kosten hiervan zijn voor 
de huurder (wettelijk huurdersonder-
houd). In bijzondere gevallen nemen wij 
een deel van de kosten (35%) voor onze 
rekening. Neem contact met ons op om 
uw specifieke situatie te bespreken.
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Gezocht: huis met snelweg
Door: Olga Ekelenkamp

Ik kijk -van achter mijn thuis-
werkbureautje- mijmerend uit 
op de tuin. Terwijl ik het laatste 
fruit aan onze bomen zie ver-
gaan en de eerste verkleurde 
bladeren opmerk, stapt er een 
argeloze egel voorbij. Een egel 
op klaarlichte dag is slecht 
nieuws! Gelukkig maakt de 
egel geen zieke of verzwakte 
indruk, maar zorgwekkend is 
het wel. Niet alleen het lot van 
déze egel, maar ook dat van al 
zijn soortgenoten. In tien jaar 
tijd is namelijk 50% van alle 
egels in Nederland verdwe-
nen.

Hoe dat komt? Er zijn in Ne-
derland steeds minder plekken 
waar egels goed kunnen leven. 
Daarom moeten ze elke nacht, 
op zoek naar eten, drukke we-
gen oversteken. Per jaar gaan 
er zo’n 135.000 egels dood 
in het verkeer. Anderen ver-
hongeren of worden vergiftigd 
door slakkenkorrels of andere 
bestrijdingsmiddelen.

Alle hens aan dek om het tij te 
keren! De egel heeft onze hulp 
hard nodig, maar wij kunnen 
de egel ook goed gebruiken. 
Even los van het feit dat het 
een alleraardigst beestje is 
(heb je hem wel eens horen 
smakken? Schattig!), is het 
een fantastische slakkenver-
delger en eet hij ook graag 
rupsen en maden. Wil je nou 
ook zo’n handige tuinhulp in 
je (moes)tuin én de egel van 
de ondergang redden? Dan 
kun je een paar dingen doen. 
Zorg voor in ieder geval één 
rommelhoek in de tuin: een 
plekje met lage begroeiing en 
struiken, waar veel bladeren 
en takken op een grote hoop 
mogen liggen. Dit is een ideale 
plek voor egels om te overwin-
teren. Om de zielige egel in 
mijn tuin een fijn onderkomen 
te geven, heb ik besloten om 
dit weekend een comfortabel 
egelhuis te timmeren met de 
kinderen. Een andere grote 
bedreiging voor de egel zijn 
namelijk kou en nattigheid 
in de wintermaanden en het 
vroege voorjaar.

De mens is de enige soort op 
aarde, die van nette tuinen 
houdt. Egels, vogels, insecten 
en nog véél meer dieren maak 
je juist blij met een rommelige 
tuin. Gevallen bladeren of de 
rottende appels op het gazon 
trekken bijvoorbeeld veel in-
secten en daar kunnen egels 
en vogels weer van profiteren. 
Aangezien de mens van na-
ture ook nogal lui is, moet het 
enigszins laten verwilderen 
van de tuin geen grote moei-
te kosten. In één rommelige 
tuin kan een egel echter niet 
genoeg eten vinden: hij heeft 
méér tuinen nodig. Aangezien 
steeds meer tuinen worden af-
geschermd door een stevige 
schutting is het creëren van 
een egelpoortje geen overbo-
dige luxe. Zaag wat openingen 
van 13 x 13 cm in de schutting 
en klaar is de egelsnelweg. 
Nul moeite en het vergroot de 
overlevingskansen van je fa-
voriete tuinmaatje.

En heb je nu alle voorzienin-
gen getroffen in jouw tuin om 
het egels naar de zin te ma-
ken, maar lijken ze jouw egel-
vriendelijke tuin nog niet te 
hebben gevonden? Dan mag 
je ’s avonds best wat egelvoer, 
meelwormen of kattenvoer 
klaarzetten. Dat doe ik ook 
voor ‘mijn’ egel!

Kijk op www.natuurmonumen-
ten.n/strijd-mee-voor-de-egel

FOTO: A. van der Starre

Mijndert Groen is altijd positief
Zelf kan ik me niet herinneren 
dat ik op mijn 6e al wist wat ik 
wilde worden. Ook op mijn 26e 
eerlijk gezegd nog niet. Mijn-
dert Groen, eigenaar van res-
taurant ’t Swaentje in ’s-Gra-
veland, was er vroeg bij. Bij 
de entree van de basisschool 
sloeg hij de weg in die maar 
naar één doel kon leiden: hij 
zou kok worden. Had hij voor-
beelden? Misschien een beet-
je. Zijn vader werkte twee da-
gen per week in een cafetaria 
dat vanwege zijn betere voed-
sel kwalitaria heette. De kleine 
Mijndert zag hem kroketten 
rollen en schotels samenstel-
len. Na de middelbare school 
volgde hij de opleiding ‘con-
sumptieve technieken’, een 
praktisch gerichte opleiding.

‘Daarna heb ik nog vele vak-
diploma’s gehaald en ook het 
handelsdiploma. Want ooit, 
wist ik, zou ik een eigen res-
taurant beginnen. Eerst heb 
ik zo’n achttien jaar op diverse 
plekken in de keuken gestaan. 
Toen kocht ik, met inzet van 
mijn beschikbare spaargeld, 
’t Swaentje, waar ik vanaf dat 
moment vijf dagen bediening 
en één dag keuken deed. De 
naam bestond toen al heel 
lang. Er zijn foto’s uit 1938, 
maar misschien is het restau-
rant intussen al wel honderd 
jaar oud.’

Ander profiel
Voordat Mijndert het restau-
rant kocht, had het een ander 
profiel. ’Ik heb eerst de formule 
gehandhaafd waarmee mijn 
voorgangers succes hadden. 
Pas na tien jaar kwam de om-
mezwaai. De kwaliteit was wel 
goed, maar ik wilde een hoger 
niveau qua eten en aankleding. 
Daar heb je de juiste mensen 
voor nodig. Er kwamen nieuwe 
koks in dienst, die het niveau 
sterk hebben verbeterd, met 
als gevolg dat ook de prijzen 
omhoog gingen. Die verande-
ring dateert van zo’n zes, ze-
ven jaar geleden. Zelf ben ik 
ook weer in de keuken gaan 
staan om de formule verder te 
verfijnen. Op dit moment heb-

ben we een fantastische chef-
kok. Het publiek is wel wat 
veranderd na de wijzigingen op 
de menu- en prijskaart, maar 
de meeste vaste gasten zijn 
gebleven. We draaiden in die 
periode heel goed.’

Maar toen kwam corona.
‘Ja, eerst dachten we: even lek-
ker zes weken uitblazen. Dus 
de tent ging ook gewoon dicht. 
We hebben rustig aangekeken 
wat iedereen om ons heen ging 
doen. Maar ja, het duurde alle-
maal wat langer dan we dach-
ten. We hebben toen besloten 
bij onszelf te blijven. We boden 
afhaalmaaltijden aan volgens 
de kwaliteitsnormen die we 
ook in het restaurant hanteren: 
goed eten, chique verpakt. We 
begonnen op Koningsdag. Het 
was een stormloop. Mensen 
hadden ons gewoon gemist. 
Het afhaal-initiatief heeft goed 
geholpen om de kosten in de 
hand te houden. Overigens 
bieden we de afhaalservice 
ook nu nog aan op sommige 
dagen, afhankelijk van de druk-
te. In de periode dat we weer 
bezoek mochten ontvangen op 
1,5 meter afstand draaiden we 
ook goed. Mede dankzij onze 
vaste gasten. En de hulp van 
de overheid overigens. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. 
Natuurlijk heb ik ook spaargeld 
moeten inzetten, maar mij hoor 
je niet klagen. We hebben de 
coronacrisis heus wel in onze 
portemonnee gevoeld, maar ik 
ben geen moment bij de pak-

ken neer gaan zitten. Altijd blij-
ven lachen. Maak er wat van. 
Komt weer goed.’

Pauzestand
In de wereld van restaurant-
eigenaren blijft het vaak niet 
bij één restaurant. Ambities 
in die richting? ‘Ambities wel, 
maar het personeelsprobleem 
in de horeca is groot. Het be-
tekent dat het denken daar-
over in de pauzestand staat. 
Misschien moet ik wel anders 
gaan investeren dan in de ho-
reca. Het personeelsprobleem 
heeft alles te maken met de 
horeca-cao. De salarissen zijn 
laag. Omdat fooien tegenwoor-
dig ook vaak worden geregis-
treerd, ook door toegenomen 
pinbetalingen, worden die ex-
tra inkomsten ook afgeroomd 
door belastingen. En los hier-
van, mensen hebben dankzij 
corona ook weer ontdekt hoe 
fijn het is om thuis weer een 
sociaal leven te hebben. Zo’n 
30 procent van het horecaper-
soneel schijnt de afgelopen pe-
riode gestopt te zijn. Die zien 
we niet allemaal weer terug.’

En dan nu scannen bij de in-
gang.
‘Dat gaat heel soepel, al geeft 
het af en toe wel wat gedoe. De 
gasten snappen het ook wel. 
We hebben niet de neiging ons 
daartegen te verzetten. Ik sta 
positief in het leven. Er staat 
hier een nieuwe chef fantas-
tisch te koken. De coronatijd 
heeft ons veel gebracht.’

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Schoonmaakactie de Loosdrechtse 
Plassen
LOOSDRECHT
Vaar en doe je mee op za-
terdag 16 oktober? Het 
wordt een gezellige dag 
met een resultaat om trots 
op te zijn! Aanmelden (met 
en zonder eigen boot) kan 
via info@stichtingsloep.nl 
of via 06-25232854. Waar-
om? Nou, dat heeft geen 
uitleg nodig!

Valt er soms iets uit je broek-
zak, waait er iets overboord, 
neemt de stroming het mee? 
Na een zomer vol water- en 
vaarpret gaat een enthousias-
te groep mensen op zaterdag 
16 oktober de Plassen oprui-
men. De dag start rond 10.00 
uur in werkhaven ‘De Rimboe’ 
aan de Veendijk 26 met een 
kopje koffie, uitleg en het ver-

delen van de boten. Het is fan-
tastisch als je met een eigen 
boot komt maar er worden ook 
boten ter beschikking gesteld. 
Er zijn vuilniszakken en grij-
pers genoeg, als je een hark, 
schepnet of iets dergelijks en 
een paar werkhandschoenen 
mee kan nemen is dat super 
fijn. Al het afval wordt verza-
meld in de werkhaven. Vind 
je grote dingen, dan zorgt het 
Plassenschap dat dit opge-

ruimd wordt. Vind je spannen-
de zaken, dan is de politie be-
reikbaar.

Deze actie wordt geïnitieerd 
door de vrijwilligers van Stich-
ting SLOEP in samenwerking 
met de gemeente Wijdemeren, 
Recreatie Midden Nederland, 
Plassenschap Loosdrecht, 
jachthavens, watersportver-
enigingen, politie en BOA’s.

   

Prijzengeld Elfstedentocht voor 
Natuurmonumenten
LOOSDRECHT
204 kilometer suppen in 
33,5 uur zonder te slapen. 
Wat een prestatie van Mar-
griet Koeman die begin 
september de Elfsteden-
tocht heeft volbracht op de 
sup. “Mijn lijf doet overal 
pijn, maar geweldig om te 
doen!” Margriet werd ook 
nog eens eerste bij de da-
mes en won daarmee een 
mooi bedrag van 500 euro 
die ze doneert aan Natuur-
monumenten.

Samen voor de natuur
Margriet heeft een supschool 
in Oud Loosdrecht, Iksup. Zij 
en haar klanten suppen vaak 
op de kanoroute van Natuur-
monumenten in de Vuntus. 
Zij draagt de natuur dan ook 
een warm hart toe. Sinds 2020 
werken Natuurmonumenten 
en Iksup samen om ook haar 
klanten de bijzondere natuur 
nog beter te laten beleven. Zo 
werft Margriet leden voor de 
vereniging en vertelt de bos-

wachter van Natuurmonumen-
ten hoe mooi de natuur is aan 
een klas kinderen tijdens een 
clean-up sup. Het was voor 
Margriet dan ook een logische 
keuze om het prijzengeld van 
de Elfstedentocht aan Natuur-
monumenten te doneren. Bos-
wachter Tamara Overbeek: 
“We zijn erg blij met deze do-
natie van Margriet, maar bo-
venal zijn we trots op haar en 
dankbaar voor zo’n goeie am-
bassadeur van de natuur in de 
Vechtplassen.”

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje 
redden. 
Humanitas laat zich inspireren door humanistische waarden, 
en staat open voor iedereen. 
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u: 

• Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek 
Individueel huisbezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek, 
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc. 
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn iemand wekelijks te bezoeken.
Geboden wordt: 
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen 
-reis/parkeerkostenvergoeding 

• Deelnemers Vriendschappelijk huisbezoek  
Misschien vindt u het fijn om ...  af en toe eens iemand op bezoek  te krijgen ...  samen een kopje 
koffie of thee te  drinken ...  samen een wandelingetje te maken, een fijn gesprek te hebben

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), of mail:  tgooi@humanitas.nl .

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77
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Houtskool Cup 2 & 3 oktober
LOOSDRECHT
Wij varen weer wedstrij-
den, het seizoen begint ei-
genlijk pas in oktober. Het 
was de afgelopen maan-
den vrij stil op de Loos-
drechtse Plassen. Grote 
zeilevenementen werden 
door de corona afgelast 
of doorgeschoven naar 
een later tijdstip. Alleen de 
Pampussen vierden in au-
gustus hun ‘Easy Week’- 
feestje met een beperkt 
aantal deelnemers.

Maar in oktober wordt de scha-

de ingehaald. Iedere week van 
deze maand is er een belang-
rijke wedstrijd op de Loos-
drechtse Plassen. Dit week-
end werd de Houtskool Cup 
gevaren, volgende week strij-
den de FD’s om de het Open 
Nederlands kampioenschap. 
Op 16 en 17 oktober sprinten 
de Lasers om het Nederlands 
sprintkampioenschap. En als 
klap op de vuurpijl strijden 
op 23 en 24 oktober de ma-
jestueuze Regenbogen om 
het Nederlands Sprintkam-
pioenschap op Loosdrecht. 
Wedstrijdzeilers hebben lang 

moeten wachten en dat was te 
merken aan de inschrijvingen. 
Maar liefst 86 boten verdeeld 
over drie klassen, 12-voetsjol-
len, Pampus en Solo, hadden 
zich gemeld voor dit evene-
ment, dat werd georganiseerd 
door de drie wedstrijdwater-
sportverenigingen rond de 
Loosdechtse Plassen, te we-
ten GWV De Vrijbuiter, WSV 
Het Witte Huis en de Konink-
lijke Watersport-Vereeniging 
‘Loosdrecht’. Gestart werd er 
vanaf het startschip van de 
KWVL met finish bij de toren 
van Het Witte Huis. Dit keer 

geen op en neer banen, maar 
werd de wedstrijd over plas-
senbanen gevaren.

Het weer zat zaterdag mee 
maar zondag echter niet. Uit-
eindelijk werden er in alle drie 
de klassen een drietal wed-
strijden op zaterdag gevaren 
en zondag helaas geen enke-
le.

Uitslagen
Bij de 12-voetsjollen bleek 
Huib Ozinga in de 755 de snel-
ste met Jelle de Haas en Jac-
queline Francoys op respectie-

velijk plek 2 en 3. De winnaar 
bij de Pampussen waren Bart 
in der Mauer en Cas Verholt in 
de 444 met Jeroen de Groot 
en Bram Pasma op de twee-
de plaats en Bob Heineke en 
Laurence vd Wijngaard op de 
derde plaats. Bij de Solo’s be-
haalde Saskia Arnold de eer-
ste plaats gevolgd door Huub 
de Haas en Klaas de Vries. 
Voor de complete uitslag zie 
www.kwvl.nl/zeilen/uitslagen

   

Vereniging Ster als succesfactor
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Voor een select gezel-
schap van eigenaren, be-
stuurders en medewerkers 
overhandigde voorzitter 
Jacob Doets van de Ver-
eniging Ster van Loos-
drecht een ‘gebiedsaan-
bod’ aan Esther Rommel, 
gedeputeerde ‘natuur’ van 
Noord-Holland.

De Ster is een uniek historisch 
landschap dat in een halve cir-
kelvorm grenst aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk en deels 
Oud-Loosdrechtsedijk en in 
karakteristieke puntvormige 
kavels uitloopt in de plassen. 
Verspreid over de 52 ha. van 
de leden telt het weideland-
schap voornamelijk hobbyboe-
ren met schapen, paarden of 
een enkele koe. Enkele leden 
hebben een landbouwbedrijf, 
echter geen intensieve vee-
houders. Al in 2013 deed de 
vereniging ‘een uniek aanbod 
voor een uniek gebied’. Aan-
gezet door nieuwe inzichten 
op het gebied van natuurbe-
heer vanuit de provincie komt 
men nu met een actueel voor-
stel. Om te voorkomen dat 
grondeigenaren worden ont-
eigend en dat natuurbeheer 
van bovenaf wordt geregeld. 
Het is nu bottom-up een goed 
doortimmerd plan dat samen 
met de eigenaren is opgesteld 
en dat op degelijke wijze eco-
logisch is onderbouwd. De 
landschapsarchitecten Hof-
stra/ Hensche en de ecoloog 
Henk van Ziel hebben naar 
aanleiding van gesprekken 

met individuele leden afspra-
ken gemaakt, maatwerk dus. 
De conclusies zijn besproken 
met de provincie die ook 16 
ha. beheert, naast de 20 ha. 
van Natuurmonumenten. In 
een fraai uitgegeven boekje 
is alles tot in detail uitgewerkt, 
ondersteund met kaartjes, ta-
bellen en foto’s.

Natuur en recreatie
Veel belang wordt gehecht 
aan verbetering van de wa-
terkwaliteit, er wordt tenslotte 
ruim 2 miljoen m3 drinkwater 
in Loosdrecht gewonnen. Een 

greep uit de talloze maatre-
gelen: landbouwgrond omzet-
ten naar kruiden- en faunarijk 
grasland, geen drijfmest meer, 
bemestingsvrije zones (o.a. 
langs de waterkant), verruigde 
zodden in beheer nemen, buf-
ferzones ontgrenzen als Na-
tuurwerk Nederland- gebied 
(wel N2000), uitbreiding van 
wandelpaden op kleine schaal, 
vogelkijkhut nabij de Weer-
sloot, enz. Hierdoor wordt de 
biodiversiteit vergroot en het 
cultuurlandschap van de Ster 
blijft behouden.

Succesfactor
Jacob Doets noemde het feit 
dat de leden van zijn Ster-ver-
eniging gezamenlijk optreden 
de ‘succesfactor’, een col-
lectief dat zelf de aanpak ter 
hand neemt. ‘Iemand moet het 
doen’. De totstandkoming van 
dit gebiedsaanbod was welis-
waar met ‘bloed, zweet en tra-
nen’ tot stand gekomen, maar 
dat men achter het agrarisch 
natuurbeheer stond was een 
forse stap voorwaarts. Ook 
de openstelling voor begeleid 
recreëren was een invulling 
waar men nu verantwoorde-

lijkheid voor neemt. Doets 
prees ook de inzet van de Wij-
demeerse wethouder De Kloet 
die had aangedrongen op het 
betrekken van ‘experts die wo-
nen in de Ster’. Gedeputeerde 
Rommel was blij dat provincie 
en de vereniging Ster naar el-
kaar toe waren gegroeid. De 
ontgrenzing van de bufferzo-
nes uit het NNN- regime zou 
ze bestuderen.

FOTO: Paul Paris
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Toveren met de
begroting?
Ingezonden brief

Op 10 juni verscheen een rap-
port over Wijdemeren dat er 
niet om liegt. Een onderzoeks-
bureau bekeek het functione-
ren van de gemeente door een 
vergrootglas. Organisatorisch 
en financieel is er veel mis. 
Nu dat eindelijk ook eens door 
anderen dan raadsleden van 
De Lokale Partij vastgesteld 
is, zijn de collega’s van par-
tijen die wethouders leveren 
wel wakker geschrokken. Dan 
verwacht je ruim drie maanden 
later toch alle hens aan dek?

Maar weer schuift men een 
grote klus vooruit. De gemeen-
teraad zou de begroting 2022 
op 17 september ontvangen. 
Op 21 september kwam be-
richt dat het veertien dagen 
later dus 1 oktober werd. Op 
29 september werd dit al weer 
herroepen en uitgesteld naar 6 
oktober. En u raadt het al, de 
geplande behandeling van de 
begroting op 4 november is niet 
uitgesteld. Hoe kun je op deze 
manier goed je werk doen als 
raadslid? Voor een degelijke 
behandeling is onder andere 
verdieping, vergelijking, door-
rekening en overleg met an-

deren nodig. Kortom: tijd. Die 
ruimte daar heeft de gemeen-
teraad gewoon recht op.

De stukken zijn er domweg 
niet. Is er wel zicht op de fi-
nanciën? Is er geen plan voor 
2022? Wat is dit voor vertra-
gings- en verdoezeltactiek? 
Voorbereidingstijd wordt be-
knibbeld, terwijl raadsleden 
straks wel verantwoordelijk zijn 
voor het besluit. Een goede 
begrotingbehandeling vereist 
gedegen voorbereiding. Het 
college negeert de gemaakte 
afspraken. Kun je die zomaar 
eenzijdig opzeggen? Afspraak 
is afspraak toch?

De raadsleden van De Lokale 
Partij steken met alle liefde de 
handen uit de mouwen, daar-
voor ontvingen wij immers uw 
kostbare stem. Maar als je zo 
beperkt wordt in een goede 
uitvoering van taken wordt dat 
erg lastig. Temeer nu colle-
ga-raadsleden van de coalitie-
partijen totaal niet reageerden 
op de oproep iets te doen aan 
deze impasse. Het is maar dat 
u het weet.
Gert Zagt, De Lokale Partij

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Steeds vaker menen inzenders hun zinnen te moeten omlijsten
met uitroeptekens. Soms om de regel. Het gebruik van dit 
leesteken is gebonden aan duidelijke regels; De deadline van 
dit weekblad is vrijdag 14 uur. U hebt een week de tijd om na 
te denken, alles op te schrijven en op te sturen; Alleen voor 
sport en evenementen in het weekend kunt u ook op zaterdag 
en zondag opsturen. Op zondag 17 uur sluit het redactieloket; 
Sommigen menen hun teksten te moeten versieren met hoofd-

letters, vetgedrukt en andere ingrepen om het belang 
van hun verhaal te onderstrepen. Laat dat a.u.b. 

over aan de vormgevers. Graag zo plat mogelijk 
aanleveren. Ook geen foto’s in de tekst plak-
ken, los in jpeg; Ook graag in Word, dat sluit 
aan op ons grafi sch systeem. Pdf’s omzet-
ten is tijdrovend en soms lastig; Ingezonden 
brieven langer dan 300 woorden plaatsen we 
niet, anonieme ook niet; Een laatste ergernis: 
denk goed na voor u iets opstuurt. Het ge-
beurt nogal eens dat een inzender wel 2 tot 
3 versies verzendt, met wijzigingen;

Volgende week: het vervolg 
Herman Stuijver; redacteur op een eenmanspost

Geen uitroeptekens!!!
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Stoelyoga
LOOSDRECHT
In samenwerking met de 
Bibliotheek Gooi & Meer 
geeft Stoelyoga Wijdeme-
ren & Loosdrecht vanaf 12 
oktober, wekelijks op de 
dinsdag van 14.00 uur tot 
15.00 uur Stoelyoga les-
sen.

Iedereen die maar behoefte 
heeft aan deze laagdrempeli-
ge vorm van yoga kan mee-
doen met ons. Een Stoelyoga 
les bestaat uit het uitvoeren 
van milde yoga houdingen op 
en rondom de stoel. Stoelyo-
ga is een rustige bewegings-
vorm en daardoor geschikt 
voor iedereen, ongeacht leef-
tijd, omvang, lenigheid of con-
ditie. Je hoeft je er niet speci-
aal voor om te kleden, je mag 
je schoenen zelfs aanhouden. 
Wil je mee doen met ons en 

deze vorm van yoga ervaren? 
Neem dan contact op met 
de bibliotheek Gooi & Meer. 
Je kunt vragen naar Lotte of 
Fleur. Je mag ook bellen naar: 
0642581120 en vragen naar 
Loraine. De lessen bedragen 
10 euro p.p. inclusief je kopje 
koffie of thee. Namaste, Lorai-
ne & Liliana

   

Rectificatie Open Dag OSG
KORTENHOEF
De Open Dag van de Oecu-
menische Streekgemeen-
te rond en in het Oude 

Kerkje te Kortenhoef is op 
zaterdag 9 oktober, vanaf 
10 uur.

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 6 oktober:

In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
van GooiTV, In Derde Ter-
mijn, praat Ruud Bochardt 
met Rolien Bekkema (PvdA) 
en Maarten Balzar (D66) over 
het rapport van de Rekenka-

mer dat de burgerparticipatie 
in Gooise Meren heeft geëva-
lueerd. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij 
de Voedselbank. Burgemees-
ter Han ter Heegde is te zien 
in het programma In Gesprek 
Met Gooise Meren. Jasmijn 
Verhulst praat met hem over 
actuele zaken.

Theaterlessen voor jong en oud
In Loosdrecht en Kortenhoef

LOOSDRECHT/
KORTENHOEF
Een roos in je hand, ap-
plaus en een staande ova-
tie. Dat is een geweldige 
ervaring voor elke speler. 
Allemaal blije gezichten 
van zowel de acteurs als 
het publiek. Een lach, een 
traan, emoties komen los… 
En wat zo fantastisch is, het 
mag weer!

Muziektheater Spotlight is na 
een moeilijke corona periode 
weer gestart en is op zoek naar 
nieuwe leden. Inmiddels be-
staat de Loosdrechtse vereni-

ging alweer 6 jaar. Het 5- jarig 
bestaan van de club viel mid-
den in de pandemie en kon niet 
gevierd worden. Voor de groe-
pen konden, net als bij vele ver-
enigingen, de lessen niet meer 
doorgaan, het was letterlijk één 
groot drama. Maar nu is Spot-
light weer met frisse moed van 
start gegaan.

Spotlight biedt lessen aan in 
muziektheater (aandacht voor 
acteren, dansen en zingen) 
voor bijna alle leeftijden. Spot-
light Kids/Teenagers is voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er 
zijn groepen in Loosdrecht en 

in Kortenhoef. Nieuw is Spot-
light High School voor scholie-
ren van 12 t/m 16 jaar. De Adult 
groep van 18 t/m… jaar gaat 
projectmatig aan de slag. Als 
eerste project staat de Kerst-
lichtjestocht op het program-
ma en vanaf januari gaat een 
musicalproject van start. Voor 
kinderen en jongeren met een 
(licht)verstandelijke beperking 
zijn er de groepen Spotlight 
Speciaal Teenagers en Spot-
light Speciaal Young Ones. 
Voor alle groepen is het mo-
gelijk een gratis proefles bij te 
wonen. Want: nieuwe (project)
leden zijn altijd welkom. De les-
sen worden gegeven door een 
veelzijdig theaterdocent/regis-
seur. Bij de Speciale groepen 
is er ook ondersteuning van 
een ervaren spelagoog. Tij-
dens de lessen werken we aan 
houding, presentatie, stemvor-
ming, beweging en alle moge-
lijke vormen van toneelspelen. 
Elke groep sluit het seizoen af 
met een voorstelling of presen-
tatie in een echt theater.

Nieuwsgierig geworden? Kom 
gerust eens langs tijdens een 
repetitie, wel even aanmelden 
via onze website www.muziek-
theaterspotlight.nl.

   

Wonen in de Horstermeer, begrijpt u 
het nog?
Ingezonden brief

Na mijn inspreekbeurt op 8 
september jl. in de RE-commis-
sievergadering is mijn plan ter 
kennisgeving ontvangen door 
de gemeenteraad. Slechts één 
partij heeft een korte reactie ge-
geven, waarbij werd aangege-
ven dat de recreatiefunctie van 
de parken behouden moest 
blijven en mijn woonplan in de 
Horstermeer onhaalbaar is.

Mijn plan om te willen onder-
zoeken of 1) wonen in een 
recreatiewoning mogelijk kan 
worden gemaakt en om 2) in de 
Horstermeer veel nieuwe wo-
ningen voor jongeren en senio-
ren te bouwen om zo de sociale 
woningnood op te lossen heeft 
blijkbaar niet geleid tot het be-
sef bij onze gemeenteraad hoe 

hoog de woningnood voor onze 
inwoners wel is. Zo jammer en 
zeer teleurstellend.

Inmiddels ligt er vanuit ons 
gemeentebestuur een omge-
vingsvisie tot aan 2040, waarin 
alles mogelijk is en ogenschijn-
lijk niets een prioriteit heeft. 
Ogenschijnlijk omdat er wel 
degelijk wordt gestuurd op een 
wens om de recreatiesector 
een boost te geven. Maar ja, 
wel ten koste van onze inwo-
ners. De gemeente heeft zelf 
geen geld en staat er financi-
eel zeer slecht voor. Bestuurlijk 
vechten de gemeenteraadsle-
den elkaar de tent uit en is er 
grote ergernis tussen het col-
lege van B&W en de raad. Or-
ganisatorisch is het nog steeds 

chaotisch, aldus het laatste 
rapport van Necker en Naem.

Recreatie staat hoog in het 
vaandel, maar alleen voor de 
elite van buiten af. Westend 
heeft mooie appartementen 
voor € 2 miljoen, Mijnden krijgt 
ruim 150 nieuwe recreatiewo-
ningen tussen de € 500.000,- 
en € 1,5 miljoen. De Otter is 
verkocht met toestemming van 
ons gemeentebestuur, maar de 
huidige bewoners liggen zwaar 
onder vuur. Park Nieuw Loos-
drecht hetzelfde laken een pak. 
Ons gemeentebestuur geeft 
toestemming en wast daarna 
de handen in onschuld. De in-
woners delven het onderspit.

Ton Koster
van Wijdemeren
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HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

WIJDEMEREN 
Eens in de twee weken 
zullen de bladen worden 
opgesierd met een Histo-
rische Foto van de Week. 
Verzorgd door de drie 
historische kringen van 
Wijdemeren. Deze afle-
vering is voor Historische 
Kring ‘In de Gloriosa’, 
Kortenhoef, ‘s- Graveland 
en Ankeveen.

Blaauw
Vorige week konden we 
allemaal lezen dat de 
prachtige mammoetbo-
men in Californië, de 
sequoia’s worden be-
dreigd door bosbranden, 
veroorzaakt door klimaat-
verandering. Dat deed 
mij meteen denken aan 
de welhaast meest op-
merkelijke ‘s-Gravelander 
Jhr. Frans Ernest Blaauw, 
de grote natuurvriend en 
een van de eerste inter-
nationale natuurbescher-

mers in de wereld. Frans 
Blaauw heeft samen met 
de directeur van de New 
Yorkse Zoo een fokpro-
gramma voor bisons op-
gezet die destijds rond 
1900 bijna waren uitge-
storven door menselijk 
toedoen en bracht ze naar 
‘s-Graveland waar hij in 
de twintiger en dertiger 
jaren van de vorige eeuw 
op zijn landgoed Gooilust 
een waar lustoord creëer-
de met honderden exoti-
sche dieren en planten. 
Weinig is bekend dat ook 
de Californische reuzen-
bomen toen al ernstig 
werden bedreigd door on-
gecontroleerde kap. Ook 
deze heeft Frans naar 
Nederland gehaald en 
op zijn landgoed geplant. 
Heden ten dage kunnen 
we enkele reusachtige se-
quoia-bomen bewonderen 
op de Trompenbergerweg 
en op de Laan van Vogel-

zang in Hilversum welke 
destijds nog tot de gron-
den van Frans’ landgoed 
behoorden. De boom op 
de Trompenbergerweg, 
geplant in ongeveer 1895, 
is de grootste boom van 
Noord Holland en is on-
geveer 31 meter hoog 
met een stamomtrek van 
bijna zeven meter. In het 
prachtige fotoarchief van 

de Historische Kring ‘In 
de Gloriosa’ vond ik deze 
opmerkelijke foto. We zien 
hier rechts Frans Blaauw 
met zijn grote vriend de 
voormalige Duitse Keizer 
Wilhelm II op de trappen 
van Gooilust aan het Zui-
dereinde. Het contrast 
tussen zijn liefde voor 
dieren en planten en zijn 
vooruitziende blik dat de 

natuur al voor de komst 
van de 20ste eeuw be-
scherming behoefde en 
zijn voorliefde voor unifor-
men en adellijke vrienden 
is groot. Ongetwijfeld zal 
Frans een zeer boeiende 
persoonlijkheid geweest 
zijn! Ook zijn bisons leven 
voort in de collectie van 
Artis.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK


