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NIEUWSSTER
Enthousiaste		
intocht Sint door
Oud en Nieuw
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
LOOSDRECHT
In een heerlijk herfstzonnetje deed Sint-Nicolaas afgelopen zaterdag zijn intocht
door Oud en Nieuw-Loosdrecht. Duizenden genoten van het weerzien met
de Goedheiligman tussen
11.00 en 16.00 uur. ”Hier
word je vrolijk van”, was
het algemene gevoel langs
de route.
Anno 2021 geen massale
aankomst met de vloot uit
Spanje, vanwege de mogelijke besmettingen met het
gevreesde virus, doch een
tocht in beweging, kilometers
lang doorstromen. Om stipt

elf uur kwam de alom bekende Sint door de poort van zijn
tijdelijke Loosdrechtse paleis,
Het Lichtbaken, naar buiten.
Vergezeld van zijn Hoofdpiet
stapte de hoogbejaarde monter in de klassieke T-Ford van
Ron van ’t Klooster. En toen
begon het zwaaien, urenlang.
Het was een lange stoet met
diverse voertuigen vol met
pakjes. Op de hooibalen van
Van Henten Veevoer bliezen
de Fluttentutters de ene na
de andere Sint-melodie. Zelfs
een brandweerauto reed mee
om het slot van de stoet te
markeren. Tientallen Pieten
liepen of fietsten mee, volgeladen met pepernoten, verzorgd
door Jumbo Van de Bunt en
AH Oud-Loosdrecht.

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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Pieten
Dex en Luca staan bij de
Drie Kampjes vol spanning te
wachten op Sint. “Ik heb al een
boks gehad van een Piet”, zegt
Dex. Terwijl bij broer Luca z’n
capuchon vol zit met pepernoten. Op z’n verlanglijstje met
tekening staat groot geschreven: ‘Peepernooten asjeblief’.
Verderop bij De Vrijbuiter staat
een groep zeilleerlingen in wet
suits die even hun Optimist
achter zich hebben gelaten
om hard zingend Sint welkom

Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

●

te heten. “Het is hier heel tof”,
roept een van hen. Zelfs de
Limousin- runderen van boer
Zagt zijn gestopt met herkauwen en drommen nieuwsgierig
samen om de optocht te aanschouwen. Het respect voor
de grote Pieten-brigade groeit
met de minuut, want zij moeten verspreid over honderden
meters alle kinderen aanspreken en voorzien van snoepgoed. En uiteraard op de foto,
honderden keren groeperen
ze zich rond de mobieltjes.

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

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Pieten in alle soorten en maten, veelal van het vrouwelijke
geslacht, met zwarte vegen en
in bonte kleuren. Een van hen
moet amechtig ademhalen,
maar springt opvallend lenig
achter op een scooter.
Veilig
Ook burgemeester Crys Larson staat langs de route en
voor haar stopt het Sint-mobiel
uiteraard even om de eerste
burger te begroeten. Ze zal
ongetwijfeld heel tevreden zijn
over de sfeer en de veiligheid.
Want overal waren SLOEP
-verkeersregelaars en – begeleiders om de voortgang op
verantwoorde wijze te laten
doorgaan (ondersteund door
de BOA en wijkagent). Ook
door de straten van Nieuw
Loosdrecht slingerde de stoet
en overal stonden kinderen
met ouders en opa’s en oma’s.
Het was een groot feest. Hopelijk aanstaande zaterdag
ook zo’n enthousiaste intocht
in Ankeveen, Kortenhoef en
Nederhorst den Berg.

KELAARS.NL

Door: Herman Stuijver

In samenwerking met
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
PEDICURE,VAKKUNDIG,
kalknagels, ingegroeide nagels
Likdoorns, eeltpitten,
genezende behandeling
KOMT AAN HUIS 0648566394
SNUFFELSHOP
De Secondhandshop
Za. 6, 13, 20 Nov. 10-17
Herenweg 80 b
Breukeleveen
Gevr accu’s en metalen
06 29350115
Gevr Chinees porselein &
Indonesisch antiek
06 29350115
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

DROOM NU,
BETROUWBAAR
REIS LATER!
REISADVIES!

De ZelfReset methode
voor al u klachten
www.zelfreset.nl
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

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

BIEN SÛR

José
uw persoonlijke reisadviseur
T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

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

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

NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 18 en zaterdag 19 november:

Kalfsentrecôte

100 gram

€ 3,98

Kip Blinde vinken

100 gram

€ 2,49

Thuis lekker culinair!

Hele week t/m woensdag 24 november:

Runder Riblappen

500 gram

€ 7,98

Roasted Rib

100 gram

€ 2,49

Voor de lekkerste stoofpotjes!

Geldig van donderdag 18 t/m woensdag 24 november
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
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

Coalitie stemt voor begroting ‘met pijnpunten’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na uitgebreide Algemene Beschouwingen stemden coalitiepartijen CDA,
Dorpsbelangen, VVD en
D66 (13) vóór de sluitende
begroting 2022-2025. De
oppositie van De Lokale
Partij en PvdA/GroenLinks
was tegen (6).
Oppositieleider Gert Zagt
(DLP) had in een gefundeerd
betoog weinig goede woorden
over voor de begroting. Hij
sprak van een ‘gekunstelde’
financiële onderbouwing om
met positieve cijfers de eindstreep te halen. Absoluut geen
stevige basis wat hem betreft
met een algemene reserve die
sinds 2017 terugloopt van 7,6
miljoen naar 1,6 miljoen op 31
december van dit jaar. Ook
hekelde hij een aantal ‘boterzachte’ bezuinigingen. Hij verweet dit college geen duidelijke strategie te hebben, korte
termijnpolitiek. Veel plannen
worden doorgeschoven.

Zijn tegenpool, Jan Verbruggen van het CDA, haakte
daarop in met de opmerking
dat De Lokale Partij geen enkel positief punt had gezien,
slechts doemscenario’s. Terwijl zijn partij trots was op de
vele vrijwilligers in de dorpen.
Wat het CDA betreft zou de
gemeente meer prioriteit moet
geven aan bouwaanvragen,
het duurt te lang. Verbruggen
ging ervan uit dat er in 2022
een cultuuromslag komt, met
meer aandacht voor inwoners,
vrijwilligers en ondernemers.
René Voigt (Dorpsbelangen)
noemde het een begroting
‘met pijnpunten’, beleidsarm,
zijns inziens terecht met nog
maar 3 maanden voor de verkiezingen. VVD- fractievoorzitter Sieta Vermeulen wees
erop dat het gemeentebestuur
voor bijna 2 miljoen extra geld
moest zoeken voor het sociaal domein, de bedrijfsvoering
en tijdelijke invulling bij ziekte
en vacatures. Het moet wel
beter, anders blijft een fusie
op termijn onvermijdelijk. Ze

FOTO: De Begrotingsraad op 1,5 m. (foto: Douwe van Essen)

prees het werk van de dorpscoördinatoren en de ondernemersmanager. En D66- voorman Nanne Roosenschoon
vond dat er veel bereikt was
met diverse wegenprojecten
(Oud-Loosdrechtsedijk
en
Kortenhoefsedijk), maar hij erkende dat het organisatorisch
‘piept en kraakt’ zoals burgemeester Larson eerder had
gezegd. Stan Poels van PvdA/
GroenLinks laakte het gebrek
aan ambities, hij zag alleen
een streven ‘om te overleven’.
Ook sprak Poels over de onmacht om de duurzaamheid

grondiger aan te pakken.
Wijziging door 5 partijen
Na de goed verzorgde maaltijd
van Maaike Kookt kwamen de
partijen samen voor het slotakkoord. Zoals bekend wilde
financieel wethouder Kea het
financiële gat van 820.000
euro dichten met een rigoureuze verhoging van de watersportbelastingen. Dat was
tegen het zere been van de
recreatiesector die juist wil
dat deze ‘kip met gouden eieren’ wordt gestimuleerd. CDA,
Dorpsbelangen, VVD, PvdA/

GroenLinks en D66 dienden
een wijzigingsvoorstel in, dat
was opgebouwd uit een lijstje
dekkingsvoorstellen van een
ton her en der. Stan Poels
‘baalde van de krakkemikkige
dekking’ maar had geen andere oplossing. Steunde dus het
amendement. Gert Zagts DLP
deed niet mee, want hij wilde
een structurele oplossing door
gewoon minder uit te geven.
Om 21.35 uur hamerde voorzitter Crys Larson deze laatste
begroting voor de verkiezingen af.

Begroting Kort
• Het budget voor de Appelboom-projecten voor 2022
is al uitgegeven. Dit te goed
lopende project met 1918 vrijwilligers in 91 straten met 203
kleine projecten dreigt aan
haar eigen succes ten onder
te gaan. 16 raadsleden steunden de motie om meer ruimte
te scheppen in de formatie.
Alleen de DLP ‘ers Wijnen,
Goetheer en Zagt waren tegen;
• Alleen CDA en D66 zijn
van mening dat het openbaar
groen slecht wordt onderhouden, de meerderheid wil geen
extra investering in personeel;
• Iedereen wil dat de vrede
met
recreatieondernemers
wordt getekend. Er moet een
nieuwe berekening komen
voor de toeristenbelasting en
een gesprek met de ondernemers is zeer gewenst;
• Het voorstel van D66 om te
kijken of een parkeergarage
van twee lagen op het Vuntusplein in Loosdrecht mogelijk
was, werd van tafel geveegd;

• Vier moties om bepaalde financiële risico’s op te nemen
in de begroting werden alleen
door oppositiepartijen De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks gesteund. Het ging om
de brandweervergoedingen,
meer uitgaven sociaal domein, het niet realiseren van
diverse bezuinigingen en het
onderhoud van de kapitaalgoederen;
• René Voigt (DB) is het zicht
kwijt op alle gemeenschappelijke regelingen waarmee Wijdemeren is verbonden. Kan
dat niet vaker op de agenda
van de gemeenteraad?;
• Wethouder De Kloet hoopt
dat een VVD- initiatief in de
Tweede Kamer ertoe kan leiden dat er ook huurbescherming komt voor mensen met
een chalet op een recreatiepark. Nu dreigen veel bewoners te worden uitgezet. De
middelen van een gemeente
om hen te beschermen zijn nu
niet aanwezig;
•

Eén gemeente Gooi en

Vechtstreek in 2028 lijkt onhaalbaar, zei wethouder Boermans, omdat de minister van
Binnenlandse Zaken dit fusieproces heeft afgeblazen;
• De burgemeester zei dat ze
100% vertrouwen heeft in de
ambtelijke organisatie. Met
een ‘verandermanager’ en diverse andere maatregelen en
budget is ze ervan overtuigd
dat Wijdemeren toekomstbestendig zal worden;
• In aansluiting daarop wil
CDA ‘er Jan Verbruggen niets
meer horen over dat Wijdemeren door haar hoeven zakt,
hij deelde een compliment
uit aan de veelal pro-actieve
ambtenaren. Zijn lofbetuiging
werd door allen gedeeld;
• Tussen de nrs. 1 en 101
op het Noordereind wordt het
openbaar groen slecht onderhouden, toonde Jan Verbruggen aan met een foto. Maar
in de straten van René Voigt
en Sieta Vermeulen ziet het er
goed uit, als jezelf ook eens
de schaar of bezem pakt. Vol-

Foto: Burgemeester Larson leidde foutloos (Douwe van Essen)

gens Stan Poels is bladblazen
zelfs uit den boze, vanwege

de micro-organismen eronder.
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Plassenschap slagvaardiger en		

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

dichterbij
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Met de opheffing van Recreatie Midden- Nederland
gaat
recreatiewethouder
Jan-Jaap de Kloet ervan
uit dat het Plassenschap
slagvaardiger zal kunnen
optreden. Op 16 december
neemt de gemeenteraad
hierover een besluit.
Recreatie Midden- Nederland
(RMN) is het uitvoeringsorgaan dat het beheer en de administratie van alles wat tot de
Loosdrechtse plassen behoort,
regelt. RMN is de uitvoerder
van twee schappen: Plassenschap Loosdrecht en Stichtse
Groenlanden (Utrecht). Beide
schappen gaan per 1 januari
2023 zelfstandig verder.
Volgens De Kloet kan het allemaal sneller, effectiever en
wordt het geld beter besteed.
Het uitbesteden aan RMN gaf
nogal wat vertraging naast het
feit dat het jaarlijks veel extra
geld kost. De werkzaamheden

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Aanbieding
Saucijzenstaaf
0,00

€ 4,50
per00
stuk
0,

Ontvlechten en invlechten
Bij deze aanpak spreekt Jan-

Jaap de Kloet van een ‘technisch ingewikkelde’ procedure . Met de ongeveer 42
werknemers van Recreatie
Midden-Nederland wordt zorgvuldig omgegaan. Een deel
zal bij Wijdemeren aan de
slag kunnen. Niet alleen voor
werkzaamheden aan de plas,
ook administratief, het Plassenschap is verantwoordelijk
voor het uitgeven van de vaarvergunningen en ontheffingen.
Daarnaast zijn er twee BOA’s
op het water actief (1,8 fte).
Dit ontvlechten van RMN en
invlechten in Wijdemeren kost
een jaar. Als het besluit op 1
januari 2022 effectief wordt,
neemt men een jaar om een en
ander goed te regelen.

Niet meer bij elkaar, maar online in gesprek
WIJDEMEREN
Attentie: Energiecoöperatie Wijdemeren, bewonersorganisatie voor energievraagstukken laat weten
dat i.v.m. de coronamaatregelen verschillende bijeenkomsten worden verplaatst
en/of online uitgevoerd.
De bewonersavond Bomenbuurt van 17 november in de
bibliotheek wordt vervangen
door een online bijeenkomst
op donderdagavond 2 december van 20-21.30 uur. Fijn als u
voor die tijd de enquête invult,

omschrijving

zoals het snoeien, beschoeiing, baggeren doorvaarten
en bewegwijzering zullen dan
door de gemeente Wijdemeren worden uitgevoerd. Ook
bestuurlijk wordt het allemaal
overzichtelijker, de Plassenraad houdt op te bestaan. Er
komt één bestuur, bestaande
uit vertegenwoordigers van de
provincies Noord-Holland en
Utrecht en van de gemeentes
Wijdemeren en Stichtse Vecht.
“De lijnen worden korter en
daardoor kunnen we sneller
handelen. Dit zien we straks
terug in de kwaliteit van het
gebied”, als de wethouder recreatie.

zodat we met elkaar zicht krijgen op de isolatie- en energievraagstukken van de bomenbuurt. U vindt de enquête op
https://loosdrecht.ecwijdemeren.nl/
De informatieavond collectieve inkoopacties van 24 november in het gemeentehuis
wordt vervangen door een online informatiebijeenkomst op
woensdagavond 24 november
20-21.30 uur. Hebt u plannen
voor muur of vloerisolatie, isolatieglas of zonnepanelen? Doe
dan mee met de collectieve in-

koopactie. De samenwerkende
energiecoöperaties in het Gooi
hebben een selectie gemaakt
van betrouwbare bedrijven met
kwaliteit tegen een redelijke
prijs. Tijdens de online-sessie
zullen ook enkele bedrijven
aanwezig zijn en informatie geven. Daarnaast informeren we
graag over subsidies en energiebespaarleningen. Meldt u
aan voor de bijeenkomsten via
www.ecwijdemeren.nl/aanmelden en u ontvangt de zoomlink.
Warmtescan
Uiteraard blijven de vrijwillige energiecoaches graag
persoonlijk bij u thuis komen
voor het doen van een warmtescan om de energielekken in
uw huis zichtbaar te maken (€
25 kosten camera + lidmaatschap) of een energiecoachgesprek om de energiestaat van
de woning en de mogelijkheden voor verduurzaming met u
te verkennen (gratis + lidmaatschap). Wilt u onze organisatie
versterken met hand- en spandiensten dan bent u ook van
harte welkom!
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Alternatief programma Inloopavond 		
Ter Sype
WIJDEMEREN
Op 19 november hadden de
Energiecorporatie en D66
Wijdemeren een informatieavond belegd over de kaders voor de invulling van
Ter Sype in Loosdrecht,
zowel op het gebied van
de energietransitie als voor
de fysieke invulling van het
project. Helaas kan vanwege de coronavoorschriften
deze bijeenkomst in de Bibliotheek geen doorgang
vinden. Máár: er komt een
digitaal alternatief.
Wij splitsen de bijeenkomst
in 2 delen:
Op 25 november vanaf 20.00
uur organiseren wij een digitale
bijeenkomst via Zoom, gericht
op de klimaat- en energievoorzieningen. Geïnteresseerden
kunnen zich met een email

aanmelden bij Rob Koedijker
van D66 via het email adres:
r.koedijker@wijdemeren.nl.
U krijgt dan de link toegestuurd om deel te nemen aan
de Zoom- meeting. D66-fractievoorzitter Nanne Roosenschoon zal de meeting openen
met een uiteenzetting over de
ideeën die D66 Wijdemeren
heeft voor de invulling van Ter
Sype. Er zijn diverse gastsprekers, waaronder de Energie
Coöperatie. De heer Mol van
Waternet zal een presentatie
geven over aquathermie en de
Nationaal Energie Commissaris, Ruud Koornstra, zal een
presentatie geven over duurzaam bouwen.
Digitale enquête
Het tweede gedeelte van de
avond wordt vervangen door
een digitale enquête. Via

https://padlet.com/myriamkij/8a8dml9h4oudkzxi (zie ook
https://wijdemeren.d66.nl) kunt
u uw ideeën over de fysieke invulling van het gebied Ter Sype
op een digitale post-it (geeltje)
plaatsen. Hier kunt u vanaf heden tot 30 november, uw mening en wensen aangaande
woningbouw en type woningen, speel- en sportvoorzieningen, sociaalmaatschappelijke
voorzieningen, zoals school,
bibliotheek, jeugdvoorzieningen, horeca of bedrijven aangeven. Uiteraard hebben we
grote aandacht voor de noodzakelijke privacy. Wij hopen u
alsnog digitaal te mogen verwelkomen op 25 november en/
of uw reacties te lezen op de
digitale post-its. Laat uw mening niet verloren gaan. Laat
van u horen!

Collecte Vluchtelingenkinderen in 		
Griekenland
LOOSDRECHT
In de week van 22 t/m 27
november organiseert Kerk
in Actie een landelijke collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Deze kinderen groeien op in
onveilige tentenkampen met
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire
voorzieningen. De opbrengst
van de collecte is voor voedsel, kleding en onderwijs voor
deze kinderen. Geeft u ook als
de collectant bij u aan de deur

Bedankt voor
uw geduld!

komt? Namens de kinderen

hartelijk dank.

Hoera! De Kortenhoefsedijk
is weer open!
Hoewel we in de komende periode nog enkele werkzaamheden uitvoeren, zijn
we ontzettend blij met het resultaat. We hopen dat u hier hetzelfde over denkt.
We weten dat de werkzaamheden voor de nodige overlast hebben gezorgd. Daarom willen
we u via deze weg bedanken voor uw geduld en medewerking in de afgelopen periode. In de
komende maand gaan we de gehele dijk nog versieren met verlichte kerstbomen. Zo geven
we de vernieuwde dijk een extra feestelijk tintje mee in de decembermaand.
We wensen u vele veilige kilometers op de dijk!
Met vriendelijke groet,
Joost Boermans
Wethouder verkeer & vervoer

www.wijdemeren.nl
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Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Rondje Wijdemeren
Bart IJkhout schakelt tussen vuur en ijs
Door: Ben Groenendijk

Should I stay or should I go?
Overwinteren in het warme
zuiden of in het koude kikkerlandje? Vogels staan elk jaar
voor de keuze: should I stay
or should I go? De grote vogeltrek is vooral afhankelijk van of
er nog iets te eten is. Veel vogels trekken dan ook massaal
naar het zuiden, omdat er hier
niks meer te halen valt voor
ze. Maar er zijn ook vogels die
blijven en zelfs vogels uit het
hoge noorden die juist bij ons
komen overwinteren.
Maar of ze blijven of vertrekken, er moet flink gegeten worden. Het grootbrengen van de
jongen heeft veel gevraagd van
hun conditie. De blijvertjes zoals roodborstjes, winterkoninkjes en koolmeesjes, bouwen
in de oogsttijd een vetreserve
op om de karige wintermaanden door te komen. Bessen,
zaden en noten vormen hiervoor een prima basis. Zolang
de voorraad strekt natuurlijk.
De vertrekkers – meest insecteneters, want insecten zijn er
’s winters nauwelijks – tanken
energie voor een lange reis. Zij
zoeken hun heil in het zuiden.
Grote karekieten bijvoorbeeld
maken elk jaar een trektocht
van wel 1.200 kilometer naar
West-Afrika. Ze overwinteren
daar en keren meestal eind
april weer in ons land terug.
Zo zijn er talloze trekvogels
die hun koude, voedselarme
omgeving elk najaar verruilen
voor een warmer en voedselrijker gebied zoals lepelaars,
purperreigers, rietzangers en
blauwborsten.
Nederland is op zijn beurt
weer gastland voor miljoenen
wintergasten die in het hoge
noorden broeden. Ganzen en
eenden bijvoorbeeld. Ze komen in grote aantallen samen
op de weidse wateren van
de Vechtplassen. In groepjes
drommen ze samen, eten hun

buikje rond en wachten tot ze
in het vroege voorjaar weer terug kunnen naar hun broedgebied. Een bijzondere overwinteraar in de Vechtplassen is
het nonnetje, een sierlijk eendje dat ’s winters graag in de
Tienhovense Plassen vertoeft.
Maar ook de grote zaagbek is
een bijzondere wintergast. Met
zijn smalle spitse snavel met
gezaagde randen, vangt hij
gemakkelijk een visje of een
kikker. Je kan hem ’s winters
tegenkomen op de Kortenhoefse Plassen. En dan zijn
er nog de twijfelaars. Soorten
die soms wel, soms niet vertrekken. De ooievaar bijvoorbeeld. Vroeger een trekvogel
bij uitstek, maar vanwege de
zachte winters vliegen ze nu
zomaar over de kerstmarkt.
Zeker een derde van de populatie blijft tegenwoordig hier,
zolang het niet vriest en er uit
de bodem of sloot nog genoeg
voedsel te halen valt. Zo zijn
er meer soorten die ’s winters
regelmatig blijven hangen zoals rietgorzen en roerdompen.
Steeds vaker komen onze
boswachters deze vogels in
de winter nog tegen. Naast
voedselaanbod en gebrek aan
vorst kan ook bewaking van
het territorium hierin een rol
spelen.
De piek van de vogeltrek valt
in oktober. Vinken, spreeuwen,
kolganzen, kievieten, kokmeeuwen, boerenzwaluwen,
aalscholvers, zanglijsters en
nog veel meer. Met miljoenen
gaan ze op de vleugels. We
gunnen onze gasten in de wintermaanden vooral rust, zodat
ze hun energie kunnen sparen
voor de grote tocht in het voorjaar. Dan zwaaien we ze weer
uit en ontvangen daarentegen
onze broedvogels weer met
open armen.
FOTO: Nonnetje, overwinteraar

NEDERHORST DEN BERG
Op de Blijklaan in Nederhorst
verkeren warm en koud in elkaars nabijheid. Terwijl ik mijn
fiets parkeer voor het gebouw
van de Brandweer zie ik hoe
aan de overkant de onderbouw van de IJsbaan wordt
gelegd, de unieke, volledig
overdekte ijsbaan van maar
liefst 1000 m2, die elk jaar
opnieuw wordt opgebouwd.
Eerst is de tentbouwer anderhalve dag actief en dan gaan
de vrijwilligers drie weken aan
de slag. Als alles, op de ijsvloer
na, klaar is, mag eerst Sinterklaas zijn aankomst vieren in
de tent. Daarna komt het ijs
en mag er geschaatst worden.
Ik ga op bezoek bij de man
die de koude en warme activiteiten in zich verenigt, Bart
IJkhout. Hij geeft leiding aan
de post Nederhorst den Berg
van de Brandweer Gooi- en
Vechtstreek en is ook voorzitter van de IJsclub Nederhorst
de Berg. Het splinternieuwe
IJsclubgebouw ligt achter het
Brandweergebouw, dus Bart is
ook nog buurman van zichzelf.
Overdekte ijsbaan
Bart IJkhout: “Alles aan de
binnenkant van het IJsclubgebouw is gebouwd en aangelegd door vrijwilligers. Nederhorst is een dorp waar de
betrokkenheid heel groot is.
Er zijn veel vrijwilligers, jong
en oud, en veel bedrijven die
sponsoren Het aantal activiteiten is enorm. De overdekte
ijsbaan is een van de grote
projecten. Hij is er gekomen,
omdat de winters zachter zijn
geworden. Op deze ijsbaan
worden heel veel activiteiten
georganiseerd, zoals winterspelen voor kinderen, activiteiten voor gehandicapten,
clinics, kunstschaatsen en nog
veel meer. En er is uiteraard
koek en zopie. Omdat het de
enige, grote, overdekte baan
in de regio is, komen scholen
uit de dorpen van Wijdemeren,
maar ook uit Hilversum hier
schaatsen.”
De IJsclub van Nederhorst
wordt bestuurd door een negenkoppig bestuur, waarbij
elke bestuurder zijn eigen taak
heeft, zoals sponsoring, eve-

nementen, gebouwbeheer of
koek en zopie. De tent wordt
gesponsord door bedrijven en
rest van de kosten wordt gedekt uit kaartverkoop en koek
en zopie.
“En je moet natuurlijk elk jaar
een bedrag overhouden voor
afschrijving. Want zo’n ijsmachine, bijvoorbeeld, moet worden onderhouden en op zeker
moment worden vervangen.
En dan hebben we het over
flinke bedragen. Overigens,
als die ijsmachine draait komt
er warmte vrij. Die warmte
vangen we op en daarmee
verwarmen we de koek-en-zopie-ruimte. Dit heeft ons de innovatieprijs van de KNSB opgeleverd. Niet slecht toch, voor
zo’n dorp? Het clubgebouw
draait op warmtepompen. We
zijn dus van het gas af. De
zonnepanelen staan nog even
in de wacht, maar als die er
zijn draaien we energieneutraal.” Bart moet lachen als ik
veronderstel dat de exploitatie
van de overdekte ijsbaan erbij
gebaat is dat de natuurijsbaan
verderop bij gebrek aan vorst
een plas blijft. “Daar zit wat in,
maar we kunnen de tent aan
één kant open maken en de
ijsmachine uitzetten. Je kunt
dan vanuit de tent naar de 400
meter-baan schaatsen. Dat
staat met elkaar in verbinding.”
Goed team
Bart IJkhout is dertig jaar bij
de brandweer. Naast zijn baan
als coördinator van de post
Nederhorst is hij er ook vrij-

williger. “Ik ben voor de avonden en de weekenden, net als
alle anderen, oproepbaar. We
hebben in Nederhorst dertig
brandweervrijwilligers.
Wat
je als leidinggevende van de
brandweer vooral moet doen?
Zorgen dat je een goed team
hebt, geen groepjes, geen verschil maken tussen de ervaren
krachten en de nieuwkomers,
tussen de oudere en de jonge
medewerkers. Het is belangrijk dat je één bent. We zijn er
ook best trots op dat we nog
veel vrijwilligers hebben. Dat is
elders wel anders.” De brandweerpost Nederhorst vervult
de duiktaken voor de hele regio Gooi- en Vechtstreek. “De
gemeentegrenzen gelden voor
dit soort dingen niet meer.
Zelfs de indeling in regio’s gaat
waarschijnlijk verdwijnen. De
norm wordt: de dichtstbijzijnde
duikploeg wordt ingeschakeld.
Ik ben ook trots op ons reanimatie-team. Daar boeken we
goede resultaten mee. Min of
meer nieuw is dat andere posten dit nu ook gaan doen. Het
is in vele gevallen een goed
alternatief voor de ambulance,
die meestal meer opkomsttijd
nodig heeft. De norm voor de
ambulance is: binnen 15 minuten ter plekke zijn. De norm
voor de brandweer: binnen 8
minuten. Deze extra functie is
mooi voor het team. Je bent er
per slot van rekening voor om
mensen te redden.”
En om te vermaken, voeg ik
eraan toe. Maar dat dus bij de
buren.
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Oproep aan raadsleden D66 en CDA:
Kom verkiezingsbeloften na, stem tegen bouw Ankeveensepad
Steunen D66 en CDA burgers, en beschermen zij het
erfgoed, of kiezen zij voor de
belangen van een vastgoedspeculant?
Cruciale stemming op handen, essentieel voor vertrouwen in de politiek.
Bouwen langs het Ankeveensepad in Nederhorst den Berg.
Dat is wat een vastgoedspeculant al heel lang wil. Met als
doel – uiteraard – het maken
van zoveel mogelijk winst. De
leden van de gemeenteraad
staan bij de volgende vergadering voor een belangrijke
keuze: steunen zij de inwoners
van de gemeente die massaal tegen bebouwing langs
dit landelijk gelegen pad zijn,
of kiezen zij ervoor een vastgoedspeculant te helpen aan
een forse winst door de bouw
van 6 dure woningen in de natuur toe te staan? CDA en met
name D66 blijken de sleutel in
handen te hebben.
Vraagtekens bij de procedure
Bij de behandeling van de
plannen tijdens verschillende commissievergaderingen
kreeg de verantwoordelijke
wethouder De Kloet (Dorpsbelangen) al vele malen forse kritiek. Zo stelde hij ten onrechte
dat de provincie zou hebben
ingestemd met de bebouwing.
Bovendien beloofde hij erop
toe te zien dat omwonenden
en belanghebbenden bij het
maken van de plannen zouden
worden betrokken. Een aantal
belanghebbenden is echter in
het geheel niet geïnformeerd,
en evenmin betrokken. De
wethouder stelde een rapport
van een aantal deskundigen
niet te hebben gelezen, terwijl
hij dit toch tijdig via de griffier
had ontvangen. Verschillende WOB-verzoeken over de
gang van zaken rondom de
bouwplannen werden door de
gemeente maandenlang niet
in behandeling genomen, en
op klachten erover werd niet
gereageerd. Het ligt voor de
hand dat de gang van zaken
op z’n juridische merites zal
worden beoordeeld, en mogelijk nog gevolgen gaat krijgen
voor de gemeente.

Deskundigen adviseren van
bebouwing langs het Ankeveensepad af te zien: 2 citaten
‘Het Ankeveensepad neemt
een bijzondere plek in binnen
Nederhorst den Berg. Uniek
is dat men hier vanaf het centrale dorpsplein zo het groene
landschap met vergezichten
in stapt. Vanuit deze bijzondere ligging gezien, is bouwen
op deze kwetsbare locatie bij
voorbaat al een slecht idee.’
‘De voorgenomen bouwwerken achter het Spiegelhuys
blokkeren het zicht op het rijzige neogotische kerkgebouw
(provinciaal monument samen
met de pastorie en de tuin tot
aan het Ankeveensepad) en
verdringen het nog volop
aanwezige groen. Kortom, de
bouwplannen op het krappe
perceel doen afbreuk aan het
laatste nog bestaande groene
venster aan de Dammerweg.’
Twee citaten uit meerdere rapporten van onafhankelijke deskundigen. Niet bouwen langs
het Ankeveensepad, zeggen
zij klip en klaar. Vanwege de
natuur, vanwege de monumentale bescherming van het
volledige perceel (kerk, pastorie, tuin) en het aangezicht
ervan, vanwege het unieke
karakter van de dorpskern en
vanwege het maatschappelijke belang van het Ankeveensepad, dat door vele inwoners
als wandelpad wordt gebruikt.
Bebouwing brengt onherstelbare schade toe. Schade
waarvoor geen politieke partij
haar verantwoordelijkheid zou
moeten willen nemen.
PvdA/GroenLinks, VVD en
De Lokale Partij: stem burgers gehoord
Een aantal politieke partijen,
namelijk PvdA/GroenLinks, De
Lokale Partij en de VVD, lieten
zich zeer kritisch uit over de
plannen en de gang van zaken. Tijdens de vergaderingen
van de Commissie Ruimte en
Economie, waar de plannen
verschillende malen werden
behandeld, hebben zij al laten
weten de stem van de burgers
serieus te nemen. Tevens namen zij de adviezen van de

deskundigen die zich over de
plannen hebben uitgelaten,
ter harte. Zij gaven al aan tegen de bouwplannen te zullen
stemmen.
De rol van Dorpsbelangen
Opmerkelijk is de rol en houding van Dorpsbelangen. Deze
partij predikte voor de verkiezingen nog voor inspraak
van burgers, en beloofde die
inspraak ook serieus te nemen. Maar na de verkiezingen
bagatelliseerde de partij bij
monde van gemeenteraadslid Ria Hennis meermalen de
betrokkenheid van burgers die
middels bijna 3.000 handtekeningen en een representatieve
enquête (uitgevoerd door een
bureau dat frequent door de
gemeente wordt ingeschakeld)
lieten weten tegen bebouwing
te zijn. Ondanks die duidelijke
boodschap, koos Dorpsbelangen ervoor de vastgoedspeculant volop steun te bieden. De
woningen moeten en zullen er
blijkbaar komen, als het aan
Dorpsbelangen ligt. Dat de
vastgoedpartij en daarbij betrokkenen zich schuldig maakten aan illegale bomenkap,
langdurige illegale verhuur en
verwaarlozing van de omgeving, maakt voor Dorpsbelangen blijkbaar niets uit.

verankerd. Want waarom de
partij nu ineens de vastgoedspeculant lijkt te willen steunen, is volkomen onduidelijk.
De burgers van Nederhorst
den Berg zullen hopen op inkeer van de fractie van D66.
Bij het stemmen over de plannen tijdens de volgende raadsvergadering zal blijken of D66
de belangen van burgers echt
zwaar laat wegen, of dat de
partij er net als Dorpsbelangen
voor kiest de wensen van de
inwoners te negeren en het
maken van de door de eigenaar van de grond beoogde
beleggingswinst te faciliteren.

Gedraai van D66
Voor de verkiezingen voerde
de fractie van D66 nog hartstochtelijk campagne tegen bebouwing langs het Ankeveensepad. En voor het zomerreces
leek D66 dan ook definitief tegen de bouwplannen te stemmen. Tijdens dat reces maakte
de fractievoorzitter van D66,
Nanne Roosenschoon, echter
een opmerkelijke draai. Naar
eigen zeggen had hij intensief overleg gevoerd met de
vastgoedspeculant, en nadat
deze enkele (minimale) aanpassingen beloofde door te
voeren, bleken de eerder door
Roosenschoon geuite bezwaren als sneeuw voor de zon
verdwenen. En van de eerder
door D66 geuite principiële
bezwaren lijkt ook niets meer
over te zijn. Het is dan ook de
vraag hoe stevig het door D66
beoogde ‘nieuwe leiderschap’
bij de afdeling Wijdemeren is

CDA en het erfgoed
Het
verkiezingsprogramma
van het CDA is duidelijk: ‘Bij de
bescherming van het culturele
erfgoed is er bijzondere aandacht voor kerkgebouwen. De
gemeente waakt over het behoud van de vele monumenten in onze dorpen.’ Helder
dus. De kerk in het centrum
van Nederhorst den Berg en
de directe omgeving behoort
tot het culturele erfgoed, en
zou dus door het CDA moeten
worden beschermd. Desalniettemin lijkt ook het CDA voornemens te zijn de vastgoedspeculant te willen helpen aan
een flinke winst. Als het CDA
het voornemen ook uitvoert en
vóór de plannen stemt hebben
de burgers van Nederhorst
den Berg dankzij het CDA dan
het nakijken. Evenals het kerkbestuur, dat toch niet graag zal
zien dat het aanzicht van de
monumentale kerk zal worden

aangetast.
Oproep: volg het advies van
de deskundigen, en luister
naar de burgers
De leden van de fracties van
D66 en het CDA kunnen nú
laten zien dat zij de belangen
van burgers serieus nemen,
en dat zij het advies van onafhankelijke deskundigen ter
harte nemen. Het zou van politieke moed getuigen als zij het
voorbeeld van De Lokale Partij, VVD en PvdA/Groenlinks
volgen en tegen de bouwplannen stemmen. Dat zal recht
doen aan de taak van de gemeenteraadsleden: zorgdragen voor een evenwichtige
belangenafweging. Bovendien
zal het niet slecht zijn voor het
zo noodzakelijke vertrouwen
van burgers in de politiek.

Stichting Natuurbehoud Ankeveensepad
Vrienden van het Ankeveensepad
Omwonenden
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Alleen maar tegen
Ingezonden brief
Ik heb naar de raadsvergadering geluisterd. Na vijf minuten
haakte ik al bijna af. Bah, wat
een negatief verhaal van Gert
Zagt van De Lokale Partij over
de gemeentebegroting 2022.
Er kwam een stortvloed van
geklaag over de gemeente.
Eén lang verhaal over geld.
Nadat hij ook nog over zijn
spreektijd was, bemerkte ik

dat ik geen één positief woord
heb gehoord. Maar belangrijker ook geen enkele oplossing
of voorstel. Nee, daar had hij
te weinig tijd voor. Wat een
makkelijke smoes! Daarna
kwamen de andere partijen
aan bod. Zij vertelden wel wat
ze belangrijk vinden voor de
inwoners van Wijdemeren. Zo
werden verschillende onder-

werpen benoemd. Woningtekort, duurzaamheid, cultuur,
ouderen, het openbaar groen
en natuurlijk de voorgestelde
extreme verhoging van de toeristenbelasting. De andere vijf
partijen wilden in ieder geval
die enorme verhoging van toeristenbelasting tegenhouden.
Ja, dat er dan iets niet gaat gebeuren het komend jaar, snap

ik. Dat is creatief nadenken
over zaken die je belangrijk
vindt en die je graag wilt verwezenlijken. Daar ben je voor
gekozen door de inwoners. Nu
zijn er in maart 2022 weer verkiezingen, wat ik zeker weet is
dat ik niet op de Lokale Partij
ga stemmen. Deze partij komt
niet verder dan alleen maar
te benoemen wat er niet goed

gaat. Ze hebben geen enkele
oplossing voor de problemen
van de gemeente. Uiteindelijk
stemden ze dus ook tegen de
verlaging van de toeristenbelasting, die de andere vijf partijen voorstelden…..
Bart van Enk

Begroting Wijdemeren 2022, houdt u ook uw hart vast?
Ingezonden brief
Afgelopen donderdag vonden
bij de gemeente Wijdemeren
de algemene beschouwingen plaats m.b.t. de begroting
2022. Een lange zit van 4 uur
verdeeld in twee sessies. Het
bestuur van onze gemeente
rammelt blijkbaar aan alle kan-

ten. Externe rapporten hebben
dit al diverse malen aangegeven. De directie van onze
gemeente verliest de controle
over het ambtelijk apparaat. De
gemeenteraad is erg verdeeld
en kan nauwelijks tot concrete
besluiten komen. De fracties

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

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

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

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

volgen haast blindelings de
voorstellen van de wethouders
van hun eigen partij.
Ik ben zelf niet deskundige genoeg om de begroting op haar
inhoudelijkheid te beoordelen.
Echter, ik moet constateren dat
velen met mij die zitting hebben
in de gemeenteraad dit ook
niet kunnen. Gert Zagt van De
Lokale Partij heeft hiertoe een
goede poging gedaan met het
DLP Algemene Beschouwingen document, zoals tijdens de
vergadering werd ingebracht.
Een document met vele waarschuwingen en schokkende
feiten over tekortkomingen in

de begroting. Citaten van eerder gedane beloftes en voorgenomen maatregelen vanuit het
bestuur die nooit nagekomen
zijn en kunnen leiden tot ernstige tekorten in de gemeentelijk
financiën. Tekorten die uiteindelijk weer door de lokale bevolking en bedrijven dienen te
worden aangevuld.
Wat wellicht nog schokkender
is, is dat de overige gemeenteraadsleden er blijkbaar geen
belangstelling voor tonen en
de voorstellen voor aanpassingen van de begroting, zoals
door Gert Zagt werden aanbevolen netjes naast zich neer-

leggen en als makke schapen
de voorstellen van het college
goedkeuren.
Ik hoop dat de provincie nog
eens goed naar de begroting
2022 van onze gemeente kijkt
en zij wel in staat zal zijn om
onze lokale burgers en bedrijven beter te beschermen tegen
toekomstige tegenvallers. Kijk
gerust op de gemeentelijke
website, waar je zelf zowel de
vergadering kan terug zien als
ook de bijbehorende stukken
kan vinden.
Ton Koster

Pleegouders zetten het licht op groen
REGIO
Er is al jaren een tekort
aan pleegouders, terwijl er
juist steeds meer pleeggezinnen nodig zijn. Daarom
wordt aandacht gevraagd
om meer pleeggezinnen te
werven.
Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Pleegouders

zijn heel hard nodig. Dat vindt
ook Geert-Jan Hendriks, regionaal portefeuillehouder Jeugd
en Onderwijs: “Ook in Gooi en
Vechtstreek is er een tekort aan
pleegouders. Elk kind verdient
het om op te kunnen groeien in
een stabiel gezin. Daarom zijn
pleegouders nog steeds hard
nodig. Een liefdevol thuis bieden aan een kind wat dit nodig

heeft is dan ook een zeer dankbare taak die van onschatbare
waarde is.”
Pleegouders zijn er in verschillende vormen. Soms is het voor
een weekend per maand, een
vakantie, een jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap
is ook een vorm van pleegzorg,
maar is wat anders dan een
pleeggezin. Gezinshuisouder
zijn is een betaalde baan en
vraagt bepaalde opleidingseisen. Ook een informelere vorm
van opvang, bijvoorbeeld in de
rol van steunouder behoort tot
de mogelijkheden. De werving
en selectie van pleegouders
wordt gedaan door de zorgaanbieders.
Meer informatie?
Aanmelden voor pleegzorg kan
via de zorgaanbieders: Youké
Pleegzorg, William Schrikker
Gezinsvormen, Timon, Levvel,
Versa Welzijn en het Leger
des Heils. Meer informatie:
www.pleegoudergv.nl
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De Pieto-toets, voor elke hulppiet in spe
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Voor kinderen die graag
hulppiet willen zijn en alles
willen weten over Sinterklaas, is dit een ‘must-have’. De Pieto-toets. Het
nieuwste boek van de Kortenhoefse schrijver Hans
Hagen. Het is een grappig,
interactief Sinterklaasverhaal met nieuwe Sinterklaasliedjes.
“Als je piet wilt worden, dan
moet je slim én handig zijn.
Ik denk dat het wel goed zit
bij jullie. Maar we moeten het
zeker weten,” zegt juf Merel
aan het begin van het verhaal
tegen haar klas. Er is namelijk een probleem. Sint heeft
te weinig pieten. De kinderen
kunnen hem helpen, maar
moeten dan wel eerst een pietencursus volgen. Hoe goed

is hun algemene kennis over
Sinterklaas? Kunnen ze de
liedjes zingen? Zijn ze handig
in mikken en vangen? Hebben
ze het zachtjes sluipen onder
de knie? Allemaal vaardigheden die belangrijk zijn voor
een hulppiet!
Leuker dan de Cito
Al zeker drie jaar liep Hans
Hagen met ‘t idee rond om dit
boek te schrijven. “De naam
‘Pieto-toets’ floepte er zomaar
uit,” vertelt hij. Het is een variatie op de bekende Cito-toets,
maar dan leuker natuurlijk.
Hans beleefde zelf veel plezier aan het schrijven van het
pietenverhaal. Het is prachtig
geïllustreerd door Marieke van
Ditshuizen. Haar tekeningen
zijn kleurrijk met grappige details en veel beweging. Tijdens
het lezen en bekijken van de
plaatjes leer je de klas van juf
Merel echt een beetje kennen.

Dolores, die haar klasgenootjes in het Spaans leert tellen.
Linde, die goed kan sluipen.
Myrthe, die zich afvraagt of
Sinterklaas in Loosdrecht geboren is. En Salim die denkt
dat dit toch in Turkije was.
Nieuwe liedjes
In het boek staan vier nieuwe
Sinterklaasliedjes die aansluiten bij het verhaal. Thijs
Kammer heeft hier muziek bij
gecomponeerd en de 14-jarige
Dina Ben Azouz heeft de tekst
ingezongen. De liedjes zijn te
beluisteren op Spotify, YouTube en op www.hanshagen.nl.
Op de website is de bijbehorende bladmuziek ook gratis
te downloaden. Verder vind je
daar het officiële Pieto-diploma. Een belangrijk certificaat
dat elk kind verdient aan het
einde van De Pieto-toets.

Op school en thuis
Hans Hagen krijgt veel enthousiaste reacties van leerkrachten die het boek in de
klas lezen. Voor hen is het
een kant en klaar Sinterklaasproject. Maar ook voor thuis is
het een fantastisch leuk boek.
“Het is zeker niet alleen voor
school,” benadrukt Hans. Het
boek is bijna uitverkocht, dus
het is goed om te weten dat
de Kortenhoefse boekhandel
CW’76 ook een extra voorraad
heeft ingeslagen.
Pieto-presentatie
Kinderen van 4 tot 8 jaar die
in één uur hun Pieto-diploma
willen halen, kunnen op 21 november terecht bij Boekhandel
Voorhoeve in Hilversum. Daar
leest Hans voor uit het Pieto-boek, illustreert Marieke en
spelen Thijs en Dina de nieuwe Sinterklaasliedjes. Gratis
kaartjes zijn te bestellen via

info@boekhandelvoorhoeve.
nl. Aanvang 11.00 uur.
De Pieto-toets | Hans Hagen &
Marieke van Ditshuizen | Querido | 2021 | 9 789045 126913
| € 15,99.

Houtverkoop voor verenigingen weer gestart
WIJDEMEREN
Rotary Wijdemeren verkoopt
ook dit jaar weer openhaardhout waarmee ze minimaal
drie verenigingen/clubs binnen de gemeente Wijdemeren kunnen ondersteunen met
een financiële bijdrage. Uit de
opbrengst van het hout ontvangen namelijk zeker drie
clubs of verenigingen uit onze
gemeente een bijdrage van €
250 voor een maatschappelijke of sportieve activiteit die

zonder dit geldelijke steuntje
in de rug niet mogelijk zou zijn.
De afgelopen jaren hebben
al meer dan 20 verenigingen
een bijdrage uit het houtfonds
ontvangen. Zo ontvingen de
volgende clubs in 2020 de bijdrage: IJsclub Nederhorst, ten
behoeve van de nieuwbouw
van het clubgebouw; De werkgroep Muzikidz-Wijdemeren
die muziekeducatie voor leerlingen van basisscholen orga-

Wijdemeren

niseert; De Daniel Stalpaert
Stichting voor het organiseren
van een Kerstafette om musici
uit onze gemeente een podium te geven. Wij roepen clubs
en verenigingen op om van dit
buitenkansje gebruik te maken. Hoe?
Stuur een e-mail naar hout@
rotarywijdemeren.nl
waarin
u aangeeft waarom uw club/
vereniging in aanmerking wil
komen voor deze bijdrage en

voor welke activiteit. Rotary
Wijdemeren kiest uit de inzenders 3 clubs met het meest
aansprekende plan.
Doe ook mee
En koop een paar zakken
hout. Steun het goede doel.
Dat geeft warmte in uw huis en
in uw hart. U steunt dit lokale
initiatief al voor € 7,50 per zak.
Neemt u 10 zakken, dan wordt
het hout door leden van de
Rotaryclub bij u thuis gebracht

en ontvangt u bovendien een
extra zak hout gratis. U kunt
het hout bestellen door het
zenden van een e-mail naar
hout@rotarywijdemeren.nl.
Na ontvangst van uw bestelling nemen wij contact met u
op om af te stemmen wanneer
we het hout kunnen afleveren.
Deze jaarlijkse houtactie is
een initiatief van Rotaryclub
Wijdemeren.

informeren

12 mei 2021

Agenda raadsvergadering
Agenda’s
raadsvergadering
Datum: 12 mei 2021
Aanvang: 20.00 uur
Datum: 18 november 2021
Aanvang:
20.00 uur
Vaste
Agendapunten*
Hamerstukken

Bespreekpunten

Overig

3. Evaluatie woonvisie 2016-2020
4. Coronaherstelplan ondernemers
5. Zienswijze voorstel transitiecommissie
Metropoolregio Amsterdam

6. Vragenhalfuur
7. Moties Vreemd aan de agenda
8. Sluiting

1.
Geheim
Vaste
Agendapunten*
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
3. Installatie commissielid Patricia Roobol, voor de Lokale
Partij en installatie commissielid John van de Reed voor
de VVD

Bespreekstukken
13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Dammerweg 3 en 4
14. Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en

Officiële bekendmakingen

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via de website:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u
volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’).

Muyeveld

Hamerstukken
7. Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
Overig

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

8. Verordening peuteropvang en VE 2022

15. Vragenhalfuur
villa’s (50m2) (04.05.21)
9. Najaarsnota 2021
16. Moties Vreemd aan de agendavan de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Bouwen en wonen
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
10. Vvgb Claris Zorgcentrum
17. Sluiting
(55m2) (04.05.21)
11. Coördinatieregelen het Achtererf
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s Inzage
Bestemmingsplan Middenweg
77 Nederhorst den
Berg(04.05.21)
>12.
(70m2)
Aangevraagde
omgevingsHet bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
vergunningen
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koetshuis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)
Ankeveen

op dit perceel bestaande recreatieappartementen naast het recreatief gebruik permanent bewoond kan worden. Het plangebied is gelegen
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.
Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
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Kennismaken met Padel bij			
T&P de Rading
LOOSDRECHT
Tennis & Padel de Rading
organiseert op zaterdag
20 november een eerste
Open Padelmiddag met padel voor leden en niet-leden. Niet-leden kunnen die
middag gratis komen kennismaken met deze leuke
nieuwe sport in het Gooi.
Padel is een racketsport die
lijkt op tennis en squash en
is de snelst groeiende sport
in Nederland. De sport is geschikt voor jong en oud, het
is dynamisch, snel en specta-

culair, mede door het gebruik
van de zij- en achterwanden.
De sport heeft een lage instap,
je hebt al snel leuke rally’s ook
al ben je beginner. Op zaterdag 20 november is iedereen
van 14 jaar en ouder die kennis wil maken met deze leuke
sport van harte welkom om het
complex van T&P de Rading in
Loosdrecht aan ’t Jagerspaadje nummer 22. De eerste Open
Padelmiddag duurt van 13.00
uur tot 16.00 uur.

teresseerden uitleg over de
sport en kunnen het geleerde
meteen in praktijk brengen.
Eigen materiaal meenemen
hoeft niet, maar mag wel, er
zijn ballen en rackets beschikbaar. Ook als je al een beetje
bekend bent met de sport ben
je van harte welkom! Houd
de website www.derading.nl
in de gaten voor het geval er
aanvullende en beperkende
coronamaatregelen
worden
afgekondigd.

Onder leiding van padeltrainer
Jordi Ruijter krijgen de geïn-

Heeft u nog geld tegoed van uw zorgverzekeraar?

Wij helpen u graag met uw declaratie.
Plan uw afspraak eenvoudig via onze website!
www.lafeberhorenenzien.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174
Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Herinrichting Nieuw Loosdrechtsedijk onacceptabel
Door: Ernst Kasteleijn
(vz. bestuur Muyeveld- St.
Pieter)

LOOSDRECHT
Dat de NLD moet worden
aangepakt is duidelijk; het
wegdek is slecht, er staat
op hele stukken veel water
op de weg dat niet naar de
bermen afstroomt, er wordt
hard gereden en er is een
gevoel van onveiligheid bij
fietsers en wandelaars. In
de voorbereidende fase van
dit plan zijn belanghebbenden van de NLD betrokken
en in die bewonersavonden zijn onze adviezen en
aanpassingen deels overgenomen. Het raadsbesluit
heeft twee onderdelen die
in onze ogen onacceptabel
zijn.
Bereikbaarheid:
gedurende
twee of meer winterseizoenen wordt de NLD een aantal
dagen of weken geheel gestremd voor verkeer, ook voor
de aanwonenden en bedrijven.
Dan moet men 28 kilometer
omrijden via Breukelen of Hollandsche Rading. Dit geeft een
ontoelaatbare vermeerdering
van CO2-uitstoot en fijnstof,
afgezien van de extra reistijd
en brandstofkosten. Dit ontoelaatbare ongemak voor de bewoners wordt voornamelijk veroorzaakt door het verzoek van
de gemeente aan de aannemer
verkeersmaatregelen te treffen
in plaats van de voorwaarde
op te nemen dat er verkeersmaatregelen getroffen moeten
worden om één rijbaan beschikbaar te houden. Daarmee
kan bestemmingsverkeer toch,
zonder idiote omwegen, de woning of het bedrijf bereiken.
Vervuiling: In het plan is sprake
van gescheiden afwatering van
hemelwater en rioolwater. Het
hemelwater (vervuild straatwa-

ter) wordt via een goot met putten en een summier fosfaatfilter
geloosd op de Plassen. Vervuild water met fosfaten, Paks,
PFAS, olie, benzine, uitlaatgassen, remstof, bandenfijnstof,
uitwerpselen van honden en
paarden etc. Dit gaat de Plassen ontegenzeggelijk vervuilen
en dat kan nooit de bedoeling
zijn!
Het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vecht Plassen geeft miljoenen
euro’s uit om de waterkwaliteit
van de Plassen te verbeteren
om een beter milieu te bieden
aan min of meer zeldzame
moerasvogels. Het lozen van
vuil water op de Plassen (rapport van 200818 van H2O: De
kwaliteit van afstromend hemelwater) staat daar haaks op
en vernietigt geld en inspanningen gericht op het voldoen aan
de eisen van de OVP. Wij wijzen erop dat dit een zwaarwegend bezwaar is dat niet alleen
de leden van de Vereniging
treft maar ook het toerisme
en recreatie. Deze vervuiling
is onomkeerbaar en zal onnodig lang de kwaliteit van het
plassenwater in negatieve zin
beïnvloeden. Gemeente: doe
dit niet! Denk aan uw en onze
kinderen en kleinkinderen…
Het zou de gemeente sieren
naar haar inwoners te luisteren
door de NLD berijd- en bereikbaar te houden en te voorkomen dat er vervuild water in
de Plassen geloosd wordt. Dit
moet toch mogelijk zijn in dit
plan waarvoor een budget is
gereserveerd van 7 miljoen
euro.
Gemeenteraad, nú kunt u nog
een verstandige keuze maken,
straks is het te laat en faciliteert
u een vervuiling van de Loosdrechtse Plassen; dat mag
nimmer het resultaat zijn van
uw politiek handelen…

11

Woensdag 17 november 2021

ALV IJsclub de Loosdrechtse Plassen
LOOSDRECHT
Op vrijdag 26 november
is de ALV om 17.00 uur (in
plaats van 20.00 uur!) In
Brasserie Wetterwille. Een
coronatoegangsbewijs is
vereist!
Onder leiding van voorzitter
Len Veerman leek het organiseren van een Algemene Ledenvergadering voor IJsclub

de Loosdrechtse Plassen dit
jaar bijna probleemloos en als
vanouds te lukken. Met een
geldig corona-toegangsbewijs
konden alle leden worden verwelkomd bij Brasserie Wetterwille om deze bijeenkomst bij
te wonen. Nu er extra maatregelen van kracht zijn, is
een vergadering om 20.00
uur onmogelijk geworden en
heeft het IJLP-bestuur, met

dank aan de flexibiliteit van
Brasserie Wetterwille, ervoor
gekozen om de aanvangstijd
te vervroegen naar 17.00 uur.
Bij aankomst worden leden
gecheckt op een geldig coronatoegangsbewijs. Kunt u
niet aanwezig zijn en heeft u
wel vragen aan het bestuur
van IJsclub de Loosdrechtse
Plassen, stuur deze dan naar
secretariaat@ijlp.nl.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

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

In 1850 kreeg Nederland een nieuwe
Postwet. Deze wet was historisch omdat
ze bepaalde dat voortaan elke gemeente
een eigen Postkantoor moest hebben en
ook werden voor het eerst postzegels geintroduceerd! Het eerste postkantoor van
‘s-Graveland lag in de Kerkbuurt en het
pand is er nog steeds. Velen van ons kennen het nog als ijzerwarenhandel ‘Davos’
van de heer Schouten en de laatste tijd als
kinderspeelgoedwinkel. De foto dateert
waarschijnlijk nog uit de 19e eeuw want in

1906 kreeg ‘s-Graveland een nieuw postkantoor op de hoek van de Leeuwenlaan.
Op de foto zien we maar liefst 3 geüniformeerde postbeambten compleet met
dienstfiets, pet en snor. Omdat telefoon
nog niet bestond communiceerden mensen in het hele land met elkaar per brief
en vaak per ansichtkaart (goedkoper) en
waren er op weekdagen twee postbestellingen ‘s-ochtends en ‘s middags. Veel ansichtkaarten hadden ook op de voorzijde
schrijfruimte zodat de kaart optimaal benut kon worden. Nadeel was dat iedereen
kon meelezen. Onze postbode had b.v. de
gewoonte mijn opa te vertellen wat op de
ansichtkaart stond voordat hij ‘m uitreikte.
Laten we hopen dat het oude postkantoor
dat op dit moment leeg staat niet gesloopt
gaat worden want er zijn in de ‘s-Gravelandse Kerkbuurt al veel historische panden verloren gegaan..

Film ‘Ballon’ in Theater 		
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zondag 21 november draait
in Theater De Dillewijn de aangrijpende film ‘Ballon’. Het is
het waargebeurde verhaal van
twee vrienden die ten tijde van
de Koude Oorlog in een zenuwslopende race tegen de
klok alles op alles zetten om
van Oost- naar West-Duitsland te komen. Ze bedenken
een gewaagd plan om met een
zelfgemaakte luchtballon, samen met hun 8 familieleden,

naar het Westen te vluchten.
Wanneer een eerste poging
mislukt komt niet alleen hun
ontsnappingsplan in gevaar
maar staan ook hun levens
op het spel. Met de Stasi op
de hielen doen ze een tweede
poging om de gevaarlijke oversteek te maken. Dit ontroerende en nagelbijtende drama
toont een van de meest spectaculaire ontsnappingen in de
geschiedenis, die tot de laatste
minuut spannend blijft.

Theater De Dillewijn zoekt
muzikale jongeren
Theaterweekend januari 2022
ANKEVEEN
Ben jij (ongeveer) tussen
de 12 en de 22 jaar, speel je
een blaas- of ritme-instrument (bas, piano, gitaar,
percussie, drums) en vind
je het leuk om met anderen
muziek te maken en op het
podium te staan? Dan is dit
je kans!
Op 28 januari 2022 speelt een
gelegenheidsband bestaande
uit leden van Gallowstreet en
Jungle by Night in De Dillewijn.
Beide bands hebben (inter)
nationale naam en faam. Ze
speelden Paradiso en Lowlands plat met hun mix van hip
hop, funk, afrobeat en dance.
Het zijn muzikanten die het
avontuur opzoeken. Gallowstreet speelt samen met Pynarelllo, een klassiek ensemble,
in het Concertgebouw, maar
net zo lief staan ze op een
Techno Dance festival of bij
een circusvoorstelling. Deze
muzikale beesten geven jon-

geren uit Wijdemeren de kans
om met hen het podium op te
klimmen.
Dat doen we niet zomaar
In de weken voor het optreden
op 28 januari zijn er een aantal repetities onder leiding van
Dirk Zandvliet, de voorman
van Gallowstreet. Dirk stelt als
voorwaarde dat je makkelijk
muziek leest en gewend bent
om samen met anderen te spelen. Goede beheersing van je
instrument is fijn maar het belangrijkste vindt Dirk dat je muziek in je hart hebt en dat aan
het publiek wil laten horen. De
repetities zijn in de Dillewijn op
11, 18 en 25 januari van 19.00
tot plm. 21.00 uur.
Heb je interesse of vragen
neem dan contact op met: Gulian van Maanen: 06 100 19
500 of Cathrien Bos: 06 304 38
304.
Aarzel niet en meld je aan. We
maken er een feest van!

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf
woensdag 17 november:
In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij de begroting
2022 van de gemeente Gooise
Meren met Jens Duyts (VVD)
en Roel Kamphuis (ChristenUnie). Daarnaast is er het gesprek met vertrekkend wethou-

der Jorrit Eijbersen van Gooise
Meren, die burgemeester wordt
in Hellendoorn. In een nieuwe
aflevering van ZinTV praten
de dominees Leendert van der
Sluijs en Wielie Elhorst met
Marina Bol (Hospice C’est La
Vie, Naarden) en Chris Bogaers (uitvaartverzorger bij Monuta
De Jager, Bussum). Daarnaast
is er een TV Magazine met o.a.
de Dag van de Mantelzorg.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

