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Groots festival
Licht en Kunst
Loosdrecht
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
VRIJHEID

LOOSDRECHT
In deze donkere tijden is
blijkbaar de behoefte aan
licht en creativiteit groter dan ooit. Aanstaande
maandag start Licht en
Kunst Loosdrecht, een tentoonstelling van 16 kunstobjecten met verlichting
langs de Loosdrechtse dijken en op het Moleneind.
Daarnaast doet de gehele
plaatselijke horeca mee
met creatieve catering. De
grote trekker van deze buiten expo is het beeld VRIJHEID.

Ruim 1500 ‘kleine’ kunstenaars van De Linde, de Sterrenwachter, de Catamaran,
de Regenboog, de Antonius- ,
de Curtevenne- en de Jozefschool hebben flessen beschilderd rond het thema Vrijheid. Die kleurrijke objecten
zijn door een groep vrijwilligers
geplaatst in het gigantische
kunstwerk VRIJHEID. Gebouwd door kunstenaar Joost
Zwagerman, een gevaarte van
13 m. lang; 4 m. hoog en 2.20
m. breed. Samen met collegakunstenaars Johanna Kessler,
Gea Lamme en Emma van der
Meulen en enkele andere vrijwilligers is hij al wekenlang bezig om dit pronkstuk met meer

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

Wenst iedereen een
fijne pakjesavond!
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

dan 1000 flessen te voltooien.
“Het is de chemie in de groep
die ons inspireert om hieraan
zo hard te trekken”, vertelt
Johanna Kessler. Ook de gemeente doet enthousiast mee
aan dit project. “Dit kan echt
de parel van Wijdemeren worden”, vertelt dorpscoördinator
Saskia Hille “een combinatie
van kunst, ondernemerschap
en betrokkenheid van de scholen over een fundamenteel onderwerp als vrijheid.”
Naast hoofdsponsor Wijdemeren is er een aanzienlijke lijst
van sponsors die met financiën en technische / logistieke
ondersteuning Licht en Kunst
de helpende hand bieden. Op
6 december maakt VRIJHEID

Soestdijkerstraatweg 27

●

WEEKBLAD WIJDEMEREN

als ‘convoi exceptionel’ een
rijtoer langs de scholen om uiteindelijk een tijdelijke plek te
vinden bij de Porseleinhaven
te Loosdrecht, tot 6 januari.

Zelfs bij Docks aan het Moleneind, een put-projectie van
Gaetan Dirven. Kunst met een
grote K die u in alle rust kunt
bewonderen.

Kunstenaars
Naast de ‘kleine’ kunstenaars
exposeren ook 16 professionals met artistieke objecten.
Vanaf de rotonde op ’t Bruggetje, met fotograaf Johanna
Kessler (Lucht) tot aan De
Eend op de Horndijk (Peter
vd Akker, 52 dialogen). Langs
de hele Oud-Loosdrechtsedijk,
Veendijk en Horndijk passeer
je gevarieerde kunstwerken,
zoals een Tuinornament in de
Kreekvijver of zwerfkeien bij
De Haven. Alle restaurants zijn
voorzien van verlichte kunst.

Horeca
AIM, De Eend, Rosa’s Cantina, Fletcher, A-Fusion, Robberse Eiland, de Havenclub,
het Kompas, Anderz, Brasserie Wetterwille, Porto, Heineke, ‘t Bruggetje en Docks zijn
de restaurants die u welkom
heten op de Licht&Kunst route, met tal van speciale aanbiedingen voor 17.00 uur. Afhalen na vijven kan sowieso
bij diverse cateraars.

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

Meer info:
drecht.nl

lichtkunstloos-

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

KELAARS.NL

Door: Herman Stuijver

In samenwerking met
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

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

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Speciaal voor Sinterklaas zijn er weer
saucijzen letters, staven, broodjes en snacks.
Bestellen = hebben!

Hele week
Runder Haché pakket

Per pakket

€ 7,98

Echte Cordon Bleu

100 gram

€ 1,69

De aller, allerlekkerste Erwtensoep komt van de echte slager!

1 liter

€ 6,98

500 gr. Hachévlees, 500gr. uien en een
zakje hachékruiden
Gevuld met ham en kaas

Extra gevuld met verse ingredienten en
iedere dag vers gemaakt.
Geldig van donderdag 2 t/m woensdag 8 december

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
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Rosalie van Rijn lijsttrekker CDA

Rudie Heintjes interim

Wijdemeren

gemeentesecretaris

WIJDEMEREN
De nummer 1 op de lijst
van het CDA Wijdemeren
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
is de huidige wethouder
Rosalie van Rijn. Tenminste, als de leden de voordracht van het bestuur
steunen. Ze kunnen zich
er op vrijdag 10 december
over uitspreken tijdens
de algemene ledenvergadering. Dan wordt ook de
verdere kandidatenlijst en
het verkiezingsprogramma
vastgesteld.

WIJDEMEREN
Rudie Heintjes wordt interim gemeentesecretaris
en algemeen directeur van
de gemeente Wijdemeren.
Hij begint op 1 december
2021. Naast de algemene
taken wordt hij ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de veranderopdracht in het kader van de
organisatieontwikkeling.

Met de voordracht van Rosalie
van Rijn (30 jaar) neemt het
bestuur het unanieme advies
van de speciaal ingestelde
vertrouwenscommissie over.
Voorzitter Esther de Haan ondersteunt de keuze voor Rosalie van Rijn van harte. “We zijn
enorm trots dat we met Rosalie van Rijn op nummer 1 de
verkiezingen in gaan. Rosalie
is een groot politiek talent en
heeft haar kwaliteiten de afgelopen jaren meer dan bewezen. Rosalie is nu bijna vier
jaar wethouder geweest op
het sociaal domein, wonen en
dorpenbeleid. Op deze portefeuille heeft ze haar grote kwa-

liteiten bewezen en het sociale gezicht van het CDA vorm
gegeven. Als wethouder heeft
zij deze -niet altijd makkelijke
taak- in samenwerking met
oppositie- en coalitiepartijen
met verve doorstaan. Rosalie
is een gedreven en betrokken
politica die met haar overtuigingskracht de CDA-doelen
bereikt voor onze dorpen. Voor
deze periode zat zij ook al vier
jaar in de gemeenteraad. Wij
zijn blij dat Rosalie bij de ko-

mende verkiezingen voor ons
de kar wil gaan trekken.”
Rosalie van Rijn: “Als ik het
vertrouwen van de leden krijg,
dan ga ik vol enthousiasme
en vol overtuiging de campagne in. Mede door corona is er
nog veel werk te verzetten en
het CDA heeft een mooi team
klaar staan om deze klus te
klaren.”
FOTO: Douwe van Essen

Nrs. 1 en 2 PvdA/GroenLinks		
bekend
WIJDEMEREN
De leden van de PvdA Wijdemeren en GroenLinks
H i l v e r s u m / Wi j d e m e r e n
hebben op zaterdag 27
november een Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierin zijn Stan
Poels van GroenLinks als
lijsttrekker en Wilna Wind
van de PvdA als nummer
2 aangewezen voor de lijst
van de fractie van PvdA/
GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. De leden
waren hierin unaniem.
Tevens is het verkiezingsprogramma
PvdA/GroenLinks
Wijdemeren 2022-2026 vastgesteld. De besturen van de

Naar aanleiding van het rapport Necker van Naem over
de gebrekkige organisatie op
het gemeentehuis, was een
van de conclusies dat er een
‘verandermanager’ wordt aangesteld die de bestuurlijke en
ambtelijke structuur zal verbeteren. Rudi Heintjes heeft
ruime ervaring met interim
opdrachten in vaak complexe
politiek bestuurlijk contexten,

12 appartementen aan
de Rading 128
LOOSDRECHT
Op het perceel Rading 128
was in het verleden o.a.
een autobedrijf gevestigd.
Er ligt nu een plan voor
om deze locatie te herontwikkelen. De bedrijfsgebouwen maken daarin
plaats voor een appartementengebouw met 12 appartementen. Van deze 12
huurappartementen vallen
er 4 binnen het sociale
segment. De overige 8 appartementen worden verhuurd of verkocht.
Er is geen sprake van 1/3 middeldure woningen, wel van
gestapelde bouw zodat wordt

afdelingen van de PvdA en
GroenLinks zijn blij met de
kandidaten die zich bereid

hebben verklaard mee te werken aan een ‘socialer, groener
en sterker Wijdemeren’.

waarvan bijna 20 jaar als (interim)
gemeentesecretaris.
Zijn benoeming steunt op een
breed draagvlak in de organisatie. Burgemeester Crys
Larson: ”Het college is blij met
zijn benoeming. Hij heeft een
schat aan ervaring. Wij hebben alle vertrouwen in een
goede en succesvolle samenwerking met hem in de komende periode”.

voldaan aan de minimumnorm
van 40% gestapeld. De omliggende bebouwing bestaat
voornamelijk uit woningen.
Het verdwijnen van bedrijfsactiviteiten zal ervoor zorgen dat
het woon- en leefklimaat hier
verbeterd wordt. Op eigen terrein worden 16 parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarmee
wordt voldaan aan de Beleidsregel parkeernormen van de
gemeente Wijdemeren. Van
deze parkeerplaatsen komen
er 14 in de parkeerkelder onder het gebouw. Op 8 december zal de commissie Ruimte
en Economie een advies geven aan wethouder De Kloet.

Wijdemeren

4

12 mei 2021

informeren

Woensdag 1 december 2021

Agenda commissies
raadsvergadering
Datum: 12 mei 2021
Commissie
Maatschappelijke
Aanvang:
20.00
uur

Bespreekpunten

Commissie
Ruimte
en Economie
3.
Evaluatie woonvisie
2016-2020
Datum:
woensdag 8ondernemers
december
4.
Coronaherstelplan
Aanvang:
20.00
uur,
digitaal
5.
Zienswijze
voorstel
transitiecommissie
Metropoolregio Amsterdam

Sociale Zaken

Datum:
dinsdag 7 december
Vaste
Agendapunten*
Hamerstukken
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Overig

6.Commissie
Vragenhalfuur Bestuur en Middelen
donderdag
9 december
7.Datum:
Moties Vreemd
aan de
agenda
8.Aanvang:
Sluiting 20.00 uur, digitaal

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

*De
agendapunten
te raadplegen
Wiltvaste
u inspreken
op een zijn
agendapunt
of over
op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
een ander onderwerp waar de gemeenteraad

1. Geheim
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
Vaste agendapunten*

Vaste agendapunten*

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken

Voorgestelde Hamerstukken

Bespreekstukken

9. RV bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198

9. Centraal tellen verkiezingen 2022

over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van

9. Rekenkamerrapport inzicht kosten

10. RV ontwerp VVGB Slotlaan 4

10. Leges en belastingen

de commissievergadering voor 12.00 uur aan

11. Eerste Begrotingswijziging 2021

Bespreekstukken

via griffier@wijdemeren.nl of via telefoon-

12. Aanpassing APV en Drank en Horecawet

nummer 14 035. U wordt dan geïnformeerd

13. Inkoopbeleid Wijdemeren

over de werkwijze van het inspreken.

Officiële bekendmakingen

sociaal domein

10. Rekenkamerrapport inzicht kosten

Plassenschap Loosdrecht

jeugdzorg

12. Opheffen RMN

11. Het lichtbaken
12. Behandelverzoek PVDA/GroenLinks

Bouwen en wonen

stand van zaken asielzoekers

>Overig

Aangevraagde omgevings13. Vragenhalfuur
vergunningen
14. Sluiting

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal
(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)
- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

13. Op weg naar Aardgasvrij 2022-2026
villa’s
(50m2) (04.05.21)Rading 128
14.
Bestemmingsplan
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
15. BP secundaire ontsluiting eilandseweg 32
(55m2) (04.05.21)
16. Behandelverzoek CDA gebiedsakkoord
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
(70m2) (04.05.21)
-Overig
Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
Vragenhalfuur
-17.
Nieuw-Loosdrechtsedijk
8: verbouwen koetshuis
voor groepswoningen ouderen (28.04.21)
18.
Sluiting
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
bomen (29.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:
vervangen damwand (22.04.21)
- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)
Nederhorst den Berg
WWW.BOJOSCARWASH.NL
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)
- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)
- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel
(21.04.21) voorwas
• intensieve
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsVoor het indienen van bezwaar: zie kader.
(wassen zonder krassen)
plan voormalige ijsclubkantine naar wonen
• extra velgenbehandeling mogelijk
(26.04.21)

Verleende
omgevingsvergun(incl. dorpels)
• met de hand>nadrogen
ningen
(uitgebreide
procedure)
binnenkant
reiniging
(in
overleg)
•
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw
u niet in de auto zitten
• bij ons blijft Loosdrecht
(21.04.21)
gratis
koffie
•
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de

14. Zienswijze Wijdemeren begrotingsvan de
gemeente
Wijdemeren,
tussen de kernen
wijziging
2021-10
Regio G&V
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
15. Actualisering gemeenschappelijke
Regeling Regio Gooi en Vechtstreek

Inzage

16.bestemmingsplan,
Behandelverzoekmet
CDA
Vuurwerkverkoop
Het
bijbehorende
stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Overig
17. Vragenhalfuur

Bestemmingsplan
Eilandseweg
18.
Sluiting

>

4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de door gemeenteraad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het “Bestemmingsplan
Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Berg onherroepelijk is geworden.

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)
- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
(03.05.21)
- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

zoet

Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

Wie
is krijgt

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
bezwaar maken tegen een aanvraag.

lekkers

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad
van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde
herziening van het “Bestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den
Berg, onherroepelijk is geworden.

- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met
bijgebouw (03.05.21)
De Echte Bakker

Kortenhoef

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

en de Sint,
Plan vrind!
al jaren elkaars beste

- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met
overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren.
Actievoorwaarden zie
www.echtebakker.nl

Het plangebied is gelegen in het buitengebied

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overig
>

Gewijzigde ontheffingsdatum

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcontainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21)

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Ter inzage

Loosdrecht

platformen (22.04.21)
deel) gesplitste boerderij (29.04.21)
LOOSDRECHTSEDIJK
76A21-25: wijzigen
- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw enNW
gevels
- Oud-Loosdrechtsedijk
(23.04.21)
interieur, achter- en linker zijgevel en
toevoegen dakramen (28.04.21)

op
ditvaste
perceel
bestaande recreatieappartemen*De
agendapunten
zijn te raadplegen
ten naast het recreatief gebruik permanent beop www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
woond 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.

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

> Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de door gemeenteraad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het Partiële herziening
Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht
onherroepelijk is geworden.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Vergoeding voor controle op
coronatoegangsbewijzen
WIJDEMEREN
Om verenigingen, bedrijven en organisaties enigszins tegemoet te komen
stelt de gemeente Wijdemeren een vergoeding
van maximaal 500 euro
beschikbaar voor de extra
kosten die de verplichte
controle van de coronatoegangsbewijzen met zich
meebrengt.
De Rijksoverheid heeft hiervoor middelen beschikbaar
gesteld aan alle gemeenten.
Verenigingen, bedrijven en
organisaties die voor een bijdrage in de kosten in aanmerking willen komen, kunnen
daarvoor een aanvraag bij de

Wijdemeren ‘Op weg naar
aardgasvrij’

gemeente indienen. In Wijdemeren kan dat vanaf 24 november tot en met 10 december 2021 via de website www.
wijdemeren.nl/ctb.
Burgemeester Crys Larson:
“We beseffen dat het voor lang
niet iedereen genoeg is om
alle extra lasten te compenseren. Met deze aanpak verdelen we het beschikbare geld zo
gelijk mogelijk over alle organisaties. Gelukkig bieden we op
deze manier enige verlichting
in de kosten die het naleven
van de maatregelen met zich
meebrengen”.
Vanaf 25 september 2021 zijn
verenigingen, bedrijven en or-

ganisaties in bijvoorbeeld de
horeca-, cultuur-, sport- en
evenementensector verplicht
om bezoekers naar een geldig coronatoegangsbewijs te
vragen. Het laten zien van een
coronatoegangsbewijs geldt
voor iedereen van 13 jaar en
ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen en controleren van een
ID-bewijs daarbij ook verplicht.

Naturalisatieceremonie voor twee nieuwe
Nederlanders
WIJDEMEREN
Op 23 november jl. was er
weer een naturalisatieceremonie. Deze keer voor
twee inwoners van de gemeente Wijdemeren. Door
het afleggen van de verklaring van verbondenheid
zijn ze nu officieel Nederlands staatsburger geworden. De ceremonie vond
plaats op het gemeentehuis in aanwezigheid van
burgemeester Crys Lars-

on. Ze nam de verklaring af
en feliciteerde hen met hun
nieuwe status.
Nieuwe Nederlanders krijgen
bij deze ceremonie de Neder-

landse vlag, inclusief het vlaggenprotocol uitgereikt. Met
een mooie bos bloemen en
het fotomoment werd het een
feestelijke ceremonie.

Samen investeren in energieopwekking
WIJDEMEREN
Afgelopen jaar is de Energiecoöperatie Wijdemeren
samen met de gemeente
gestart met het Grotedakenplan. Een uitnodiging
aan alle ondernemers en
andere bewoners van Wijdemeren om daken te beleggen met zonnepanelen.
Allereerst voor eigen gebruik, maar is het dak groter dan u zelf nodig hebt,
dan nodigen wij u van harte
uit om mee te werken aan
het beleggen van het hele
dak. Er zijn verschillende
financieringsconstructies
en subsidieregelingen die
we daarvoor kunnen inzetten.
We komen graag in contact.

Hebt u een dak groter dan 250
m2 kunt u een gratis dakscan
en projectverkenning aanvragen. Zie voor informatie en
aanvraag onze website https://
grotedaken.ecwijdemeren.nl
Voor de uitvoering van het
Grotedakenplan zoeken wij
drie projectleiders energieopwekking die minimaal een dag
per week (betaald) willen ko-

men werken bij de Energiecoöperatie Wijdemeren. Werken
aan uitdagende projecten vanuit een enthousiaste organisatie. Bel voor informatie over
deze vacatures naar Christien
Pennings (06-10008736) of
Anne-Marie Poorthuis (0612395394)
FOTO: collectieve zonnestroom
op sporthal De Fuik

WIJDEMEREN
Het college van burgemeester en wethouders
legt binnenkort het visiedocument voor een aardgasvrije toekomst van
Wijdemeren voor aan de
gemeenteraad. In deze visie laat het college zien
welke stappen zij in de
komende jaren wil zetten
richting een toekomst zonder aardgas.
Het grootste deel van de Nederlandse huizen is nog aangesloten op het aardgas. Bij
de verbranding van aardgas
komt er CO2 vrij en dat draagt
bij aan de opwarming van de
aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet oneindig,
wordt de gaswinning in Groningen gestopt en stijgen de
energieprijzen in Nederland en
de rest van Europa momenteel
naar ongekende hoogtes.
Enorme klus
Wethouder Boermans: “De
Nederlandse gemeenten hebben van de Rijksoverheid de
opdracht gekregen om in 2050
aardgasvrij te zijn. Een uitdaging waar wij niet voor weglopen. Tegelijkertijd weet ik dat
het een enorme klus is en dat
er ook nog veel onbeantwoorde vragen en onzekerheden
zijn. Met deze visie op een
aardgasvrije toekomst, hoop ik
inwoners, bedrijven en organisaties meer houvast te geven
hoe deze verandering er voor
Wijdemeren uit komt te zien.”
Energie uit water
De warmtetransitie wordt door
de gemeente ook gezien als
een kans. Wijdemeren heeft
verschillende potentiële warmtebronnen die nog niet benut
worden. Onderzoek moet
uitwijzen of de opgeslagen
warmte in de Wijdemeerse
plassen, kanalen, petgaten en
vanuit de drinkwaterwinning
Loosdrecht en de waterzuivering Horstermeer omgezet kan
worden naar groene energie.
Dit zou een mooie oplossing
kunnen zijn voor de dichter
bebouwde kernen van de gemeente. Voor de buitengebieden en de lintbebouwing zijn
individuele oplossingen, zoals
een warmtepomp, het meest
aannemelijk.

Vier verkenningsbuurten
De alternatieven voor aardgas
die in de visie genoemd worden, zijn nog niet definitief.
De definitieve keuzes worden
pas gemaakt als er samen met
de bewoners een zogenaamd
Wijkuitvoeringsplan is gemaakt. Hiervoor is eerst meer
onderzoek nodig. Wijdemeren
gaat wel van start met vier
verkenningsbuurten. In deze
buurten zijn er mogelijkheden
voor collectieve warmtenetten.
In een aantal gevallen loopt
er al een bewonersinitiatief,
waarbij de gemeente aansluit.
Het doel is om voor 2026 voor
minimaal één van de buurten
een wijkuitvoeringsplan te
hebben.
Geen verplichting
Boermans: “Ik wil benadrukken dat we niemand gaan
verplichten om van het aardgas af te stappen. We zetten
ook geen overhaaste stappen,
maar willen samen met inwonerskijken naar de mogelijkheden die er voor de wijk zijn.
We juichen bewonersinitiatieven toe en willen alle inwoners
aanmoedigen om zich hierbij
aan te sluiten.”
Toegankelijke versie
De visie ‘Op weg naar aardgasvrij’ wordt op woensdag
8 december besproken in de
commissie Ruimte en Economie en op 16 december in de
gemeenteraad. Nadat de raad
deze visie heeft vastgesteld
publiceert de gemeente een
online publieksversie van de
visie. Hierin kunnen alle inwoners op een kaart zien wat de
mogelijke alternatieven voor
aardgas kunnen worden in
hun wijk. Ook staat hierin wat
inwoners nu al kunnen doen
om energie te besparen en
hun woning te isoleren.
FOTO: Wethouder Joost Boermans (foto: Douwe van Essen)
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Rondje Wijdemeren

FAMILIEBERICHTEN

Angela van ter Meij:
Dank je wel papa, voor je bevlogenheid, je creatieve genen,
je altijd aanwezige enthousiasme, je echtheid, voor wie je was.

hoe de touringcars De Drie Dorpen veranderden
Door: Ben Groenendijk

Loosdrecht, 18 mei 1935

Loosdrecht, 26 november 2021

Willem Olie

Wim

Weduwnaar van Nell Olie – Westenberg
Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
Nonthaburi, Thailand: Koen, Noy, Bird en Eric
Arnhem, Nijmegen : Lanny, Gertjan† en Sam
Loosdrecht
: Gert en Janine
Loosdrecht
: Allan†
Correspondentieadres:
Lanny Olie
Merelstraat 58
6823CV Arnhem
Wim heeft de laatste 1,5 jaar op afdeling de Eekhoorn in de
Beukenhof gewoond. Wij zijn de medewerkers intens dankbaar voor
de liefdevolle zorg die hij daar alle dagen heeft mogen ontvangen.

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word
vrijwilliger!

Help door
te luisteren
anoniem
dag en nacht

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

LOOSDRECHT WANTS YOU!

Autokoeriers
Fulltime of parttime (v.a. 18 jaar)

Scooterkoeriers
In bezit van brommerrijbewijs (v.a. 16 jaar)

Fietskoeriers

We bezorgen met elektrische fietsen (v.a. 16 jaar)

06-38546032
werkenbijsushipoint.nl

ANKEVEEN
Ze rolde na de middelbare
school meteen de horeca in. Met haar man Wim,
schoonouders en nu ook
haar kinderen runt Angela
van ter Meij al dertig jaar De
Drie Dorpen, het partycentrum aan de Cannenburgerweg in Ankeveen.
Dit etablissement heeft een
lange geschiedenis. In 1959
werd voor het eerst een horecavergunning verstrekt aan
voorgangers. In 1991 namen
Angela, Wim en hun (schoon)
ouders het bedrijf over.”Mijn
man, schoonouders en ik runden toen een goedlopend horecabedrijf in Loosdrecht en
hebben het aanvankelijk een
tijdlang gecombineerd met De
Drie Dorpen. Dat werd te veel
en we concludeerden dat onze
toekomst hier lag.”
Die toekomst bleek nogal bewerkelijk
“De combinatie van horeca à la
carte en feesten/partijen werkt
niet, stelden we al snel vast.
Feestgangers hebben liever
geen ‘vreemde’ gasten in ‘hun’
ruimte. We moesten daarom
vaak nee zeggen tegen passanten, waarmee we ons in feite uit de à la carte-markt terugtrokken. We gingen dus verder
als groepsrestaurant. Reservering vanaf pakweg 20 personen. Plus voor hotelgasten een
kleine kaart. We deden in die
periode heel veel zaken met
touringcarbedrijven. In het zomerseizoen kwam er elke dag
wel weer een groep binnen,
die dan ’s middags bijvoorbeeld voor een rondvaart-trip
naar Amsterdam ging. In de
winter leverden de touringcars
groepen af die bij ons kwamen
feesten, met bingo en nationaal bekende artiesten. Maar
dit alles is verleden tijd. De
betrokken touringcarbedrijven
raakten door allerlei negatieve publiciteit in de problemen.
En ook de markt veranderde.
We moesten ons dus opnieuw
aanpassen. En daarbij konden
we profiteren van de kennis die
met name mijn man had opgedaan over de touringcarsector.”

Wijdemeren Tours
Want om service te kunnen
verlenen aan gasten en groepen schaften ze zelf een touringcar aan. Dat bleek de eerste stap naar een nieuwe fase
in hun onderneming: ze begonnen een touringcarbedrijf, Wijdemeren Tours.
“Die ene touringcar was, achteraf gezien, het begin van
een grote stap. Het was totaal
iets anders, dus aanvankelijk
waren we ook zelf wel terughoudend. Maar geleidelijk aan
kwam er meer vraag en hebben we ook zelf aanbod voor
touringcar-groepen ontwikkeld,
eerst hier in de regio, later ook
daarbuiten. En nu rijden er elf
bussen. Tot corona opdook
was het een groot succes. Zo
hebben we bijvoorbeeld een
stevige positie opgebouwd op
het terrein van schoolreisjes
(www.schooltravel.nl). Wijdemeren Tours werd groter dan
het horecabedrijf. Feesten
en partijen gingen minder. Er
wordt minder gefeest met heel
grote groepen. Bruiloften zijn
kleiner geworden. De eisen die
mensen stellen zijn veranderd.
Daarmee is de concurrentie
veel groter geworden. En wij
hebben ervoor gekozen primair
te investeren in onze touringcars. Het hotel bleef overigens
goed draaien.”
En behalve dit zijn over het
hotel ook smeuïge verhalen te
vertellen. Angela vertelt over

dat Spaanse echtpaar in het
hotel, waarvan de man de volgende ochtend met auto en
al verdwenen was, de vrouw
overstuur achterlatend; ze is
uiteindelijk door de Vreemdelingenpolitie opgehaald. En
over de verwarde man die alle
meubels uit zijn hotelkamer op
de gang had gezet, omdat hij
de kamer te vol vond.
Toekomst
Net als vrijwel overal viel voor
beide bedrijven de boel stil in
maart 2020. Corona. De wereld
van de uitjes, de busreisjes, de
feesten, de hotelovernachtingen verdween grotendeels uit
beeld.
“Dat heeft er hard ingehakt, ondanks de hulp van de overheid.
We hebben chauffeurs moeten
ontslaan. En onze spaarpot
is behoorlijk geslonken. Maar
we hopen het na corona –
wanneer is dat? – weer op te
pakken, met name het touringcarbedrijf. Het is wel fijn dat we
dan met ons gezin, onze familie
zelf een heleboel kunnen doen.
Dat helpt wel. En corona maakt
je ook wel creatief. We hebben
fietsarrangementen bedacht
(www.fietseninhetgooi.nl). Die
lopen heel goed. En voor het
touringcarbedrijf hebben we
ook iets nieuws ontwikkeld:
www.evenemententravel.nl.
Zodra het weer kan bieden we
voor evenementen entree-tickets aan in combinatie met
vervoer.”
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Van droom naar 		
werkelijkheid
Door: Joey Kramer

LOOSDRECHT
Mijn droom is sinds 2019
werkelijkheid geworden:
het opstarten van mijn eigen meubelmakerij. De
afgelopen twee jaar is het
mogelijk geweest om aan
huis diverse meubels te
maken. Door persoonlijke
groei en het aanbod van
klanten ben ik uit mijn jasje
gegroeid.

Veel vragen Bewonersfederatie
Oostelijke Vechtplassen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen verenigt de belangen van zes
bewonersverenigingen in
het gebied van de Loosdrechtse plassen, daar
waar ook de ‘Aanpak Oostelijke Vechtplassen’ zich
op richt. De federatie wil
voor de gemeenteraadsverkiezingen weten waar de
politieke partijen zich sterk
voor maken als het gaat
om ontwikkelingen op de
plassen. Voorzitter Marije
de Rooij en vicevoorzitter
René Vierkant leggen uit.
De bewonersverenigingen zijn
veelal opgericht naar aanleiding van plannen voor hun gebied, en de constatering dat de
belangen van de bewoners uit
dat gebied niet of onvoldoende
zijn meegenomen. De Bewonersfederatie wil dat de bewoners juist wel worden gehoord.
En zo vroeg mogelijk worden
betrokken bij het maken van
plannen.

Omgevingswet
Met de nieuwe Omgevingswet komt er een enorme omslag in het denken. Kern van
de nieuwe gedachte van de
Omgevingswet is dat vanaf nu
plannen in principe zijn toegestaan, als ze maar samen met
de bewoners zijn ontwikkeld en
niet in strijd zijn met wetgeving
of omgevingsvisie. Het Wijdemeers gemeentelijk apparaat
zucht al decennia onder de last
van tegenstrijdige belangen bij
het uitvoeren van plannen; bijna
geen bouwvergunning kwam
tot stand zonder juridische
procedures. Duidelijk is dat
brede participatie van bewoners noodzakelijk is. Niet louter
reflecteren op reeds ontwikkelde plannen, maar juist vanaf
het begin actief meepraten en
meedenken over de gewenste
richting! De Bewonersfederatie
levert graag een bijdrage. “Wij
zijn natuurlijk ook erg benieuwd
welke visie de partijen hebben
op de ontwikkeling van de gemeente, op de betrokkenheid
van de bewoners en welke
keuzes ze willen maken”, zegt
voorzitter Marije de Rooij, “dit
laatste betreft vanzelfsprekend
met name ook hun visie en in-

zet voor uitvoering van het Gebiedsakkoord.”
“Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is het voor
onze achterban dus van belang te weten waar de politieke partijen in Wijdemeren voor
staan”, vult René Vierkant aan.
Veel vragen
De federatie stuurde een lijstje
met kritische vragen naar de
politiek. Naast die over de Omgevingswet gaan ze o.a. over
Natura 2000, de toekomst van
de recreatiesector, het baggeren van de plassen, de stiltegebieden, het onderhoud van
de voorzieningen, de handhaving van bestaande regels en
de veiligheid op de dijken. De
federatie is benieuwd naar de
reacties van de 7 politieke partijen en ze nodigt ze dan ook
uit voor een nadere kennismaking. Overigens meldt het
federatiebestuur dat de aangesloten verenigingen naast hun
gemeenschappelijke belangen,
ook ieder voor zich hun eigen
speerpunten hebben. Die treft
u aan op de website: www.federatie-ovp.nl

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf 1 december:
In ‘In Derde Termijn’ praat Ruud
Bochardt met Jorrit Eijbersen.

Hij is nu nog wethouder in
Gooise Meren, maar vertrekt
om op 20 december beëdigd te
worden als burgemeester in de
gemeente Hellendoorn.

In TV Magazine wordt onder
andere stil gestaan bij Black
Friday. Lijsbeth Siegersma gaat
In Gesprek Met Han ter Heegde, burgemeester van Gooise
Meren over actuele zaken.

Sinds november 2021 ben ik de
trotse eigenaar van een nieuw
bedrijfspand, gelegen aan
de Oud Loosdrechtsedijk. Dit
pand bestaat uit twee verdiepingen, de werkplaats en een
showroom. Door deze uitbreiding is een extra sterke hand
niet onmisbaar: mijn eigen vader. Ik heb altijd gezegd: “Als
ik voor mezelf begin, neem ik

mijn vader in dienst.” Door samen te werken ontstaat er een
stimulerend effect en wordt er
gebruikt gemaakt van elkaars
sterke kanten. Op deze manier
kunnen projecten van diverse
kanten bekeken worden.
Droom jij van een maatwerkmeubel bestaande uit diverse
houtsoorten of epoxy onderdelen? Of heb je een schuin dak
en wil je daar een kastenwand
onder? Dat is bij ons geen
probleem. Door de combinatie
van jouw ideeën en onze mogelijkheden is het mogelijk om
unieke meubelen te ontwerpen die aan jouw persoonlijke
wensen voldoen.
Instagram: @Joeysmeubelmakerij; Website: Joeysmeubelmakerij.nl; Email: info@joeysmeubelmakerij.nl; Telefoon: 06-24
377 800

Repair Café
LOOSDRECHT
Elke eerste zaterdag van
de maand is er een Repair
Café, van 10.00-13.30 in de
Bibliotheek
Loosdrecht,
Tjalk 41. Ook op zaterdag 4
december.
Goed voor het milieu én voor
je portemonnee. Heb je iets in
huis dat kapot is, en wil je dat
graag laten maken? Dat kan
in het Repair Café in de bibliotheek van Loosdrecht. In Nederland gooien we ontzettend
veel weg. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is, en die
na een eenvoudige reparatie

weer prima bruikbaar zouden
zijn. Helaas zit repareren bij
veel mensen niet meer in het
systeem. Het Repair Café wil
daar verandering in brengen.
Heb je een kapotte stofzuiger,
een blouse waar de knoop
vanaf is of kom je er niet uit
met een ander klusje? Kom
dan zaterdagochtend naar het
Repair Café in de bibliotheek.
De handige vrijwilligers helpen
je kosteloos verder met de reparatie van bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten of een
kledingstuk.
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HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

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

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

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 voor de Historische Kring Loosdrecht.
Mobiele werkplaats voor gestrande vliegtuigen
Rutger Spek, zoon van de Loosdrechtse smid H.J. (Jan) Spek was reizende smid,
dat wil zeggen hij reed met zijn paard en wagen vanuit standplaats Kortenhoef vaak
naar Loosdrecht om daar zijn smederij diensten te verlenen. Ook was hij handelaar
in ijzerwaren en gereedschappen en fietsenmaker. In de Eerste Wereldoorlog is een
militair watervliegtuig op de Eerste Plas in Loosdrecht geland. Nadat de crew een kop
koffie had gedronken bij een van de restaurants aan de Dijk wilde de luchtmachine
niet meer starten. Met hulp en de grote technische kennis van de 32 jaar oude Rutger
Spek konden de piloten na reparatie weer met een gerust hart het luchtruim kiezen.

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.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.

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

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
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
KERSTBOMEN
Kerstgroen, kerststukjes e.d.
Kwekerij Krijn Spaan
Klussen in om uw huis !
06-83658102 J van Dijk

Gezocht, een ervaren,
zelfstandig werkende
huishoudelijke hulp
voor 3 à 4 uur per week
in Loosdrecht
Tel: 06 8228 6025
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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DE-punten en oud geld
LOOSDRECHT
De Lionsclub Loosdrecht
gaat weer op jacht naar
Douwe Egberts koffiepunten voor de Voedselbank.
Onze jaarlijkse inzamelactie van D. E.- waardepunten
start 1 december 2021.
In 2020 heeft de Voedselbank
door uw hulp 1687 pakken
D.E. koffie kunnen uitdelen.
1687 keer heeft u een mens
blij en dankbaar gemaakt. We
hopen ook dit jaar op uw punten te mogen rekenen. Vanaf
1 december staan de inzamelboxen D.E.- waardepunten

weer bij: Loosdrecht: Jumbo
Van de Bunt, A.H. Oud-Loosdrecht en de Loosdrechtse
Apotheek; Kortenhoef: Jumbo; Nederhorst den Berg: in
de Apotheek Nederhorst den
Berg. In januari 2022 worden
de punten geteld en maken we
bekend hoeveel pakken koffie
er deze keer naar de Voedselbank gaan. Doet u weer mee?
Samen kunnen we deze actie
weer tot een groot succes maken!
Oud en/of vreemd geld
De Lions verzamelen ook
‘Vreemd & Oud’ geld. Hiervoor

staat een aparte bus naast
de D.E. box. Bankbiljetten en
munten kunt u daarin kwijt. De
opbrengst gaat naar Fight for
Sight “. Dat is de landelijke Lionsactie voor oogoperaties in
de derde wereld. Heeft u nog
ergens oud-/of vreemd geld
liggen, doneer het aan deze
actie. Elke bijdrage van €15
wordt verdubbeld en heeft voor
de kliniek een waarde van €30
dat is goed om één arme blinde gratis te opereren. Fight for
Sight | Home. Heel veel dank
voor uw medewerking, Lionsclub Loosdrecht.

Kom in contact
Ingezonden brief
De Lokale Partij is al volop
bezig met de voorbereidingen
voor maart 2022 wanneer u
weer naar de stembus mag.
Wat ons helpt is het gesprek
met u. We zetten graag voort
wat we al jaren doen namelijk
uw inzichten, tips en ideeën
ophalen over de diverse onderwerpen. De Lokale Partij
ervaart dat als zeer waardevol.
Menigmaal zijn wij onder de in-

druk van de kennis in onze dorpen en daar maken we graag
gebruik van. Echter de coronamaatregelen treffen ook ons
werk en maken het best ingewikkeld om u de komende tijd
fysiek te ontmoeten. Afgelopen
donderdag hadden we gepland
om weer met volle bemanning
op de markt in Loosdrecht te
staan. Met u sparren over wat
van belang is voor de komen-

de 4 jaar. De Lokale Partij heeft
echter besloten om dit anders
in te vullen. Hoe spijtig ook.
De gepoetste campagnecaravan met de nieuwe belettering, immers wij zijn in maart
lijstnummer 1, stond er wel. De
caravandeur was dicht maar
onze digitale deur stond open.
Met het scannen van een
QR-code op de deur had ie-

dereen direct toegang tot onze
digitale sessie. Een vreemde
gewaarwording, maar soms
moet je iets creatief oplossen.
We verwachten dat deze situatie van beperkingen nog wel
even aanhoudt en willen toch
graag ook nieuwe contacten
leggen. Daarom vragen wij
u om ons te mailen zodat we
u onze nieuwsbrief kunnen

sturen. Zeer veel inwoners
ontvangen deze inmiddels en
voeden ons naar aanleiding
daarvan vaak met goeie ideeën. Ons mailadres is info@
delokalepartij.org maar u kunt
ook bellen naar 06-55125260.
Met elkaar weten en bereiken
we meer.
Alette Zandbergen,
De Lokale Partij

Aardgasnet of aardgasvrij?
Ingezonden brief
Op 10 november ontving ik een
brief van Liander. Hierin werd
aangekondigd dat de gasleiding naar onze woning preventief vervangen moet worden.
Op 23 november ontving ik een
brief van de gemeente Wijde-

meren. Hierin werd aangekondigd dat mijn wijk mogelijk
in aanmerking komt voor het
aardgasvrij maken. Die werkzaamheden van Liander geven
mij veel overlast, waar ik helemaal niet op zit te wachten. Bo-

vendien neem ik aan dat een
en ander heel veel geld gaat
kosten. Geld dat op de een of
andere manier door ons zal
worden terugbetaald.
Eén en één is twee: laten we

wachten met de vervanging
van het aardgasnet in onze
wijk, totdat er een beslissing is
genomen over het aardgasvrij
maken. Ik overweeg serieus
om de aannemer van Liander
de toegang tot mijn tuin en

huis te ontzeggen, totdat de
gemeente Wijdemeren een
besluit heeft genomen inzake
het aardgasvrij maken van mijn
wijk. Graag uw reactie.
Eric Beerhorst, Loosdrecht

Referendum Ter Sype geslaagd
Ingezonden brief
Maar liefst 60 terzake kundige
inwoners vulden het referendum in welke randvoorwaarden en kaders de raad zou
kunnen stellen over de precieze invulling van woonwijk
Ter Sype, Loosdrecht: (https://
www.ferendum.com/nl/PID820544PSD1921611703).
U kunt deze hele maand nog
meedoen. De conceptkaders
kwamen uit ingezonden brie-

ven van De Lokale Partij en
Nieuwe Democratie Wijdemeren. Er waren verrassende
uitkomsten: deelnemers willen
vooraf meebeslissen met hulp
van www.ismaatwerk.nl en
serieus worden genomen. Ze
nemen het op voor de grootste
groepen
woningzoekenden.
50+’ers al dan niet via zelfbouw
met hulp van www.samenbouwen.in en jonge starters in
sociale huurwoningen. Minder

scoren extra ruimte en aandacht voor de begraafplaats
en bedrijven. Het exacte aantal
stemmen per kader vindt u op
de link hierboven.
De bal ligt bij de raad. Gaat
die deze enquête serieus nemen of leggen ze de serieuze
argumenten van 60 insprekers
gewoon terzijde? Het kan anders, participatie wordt tegenwoordig van hen gevraagd

vooraf en niet meer nadat de
projectontwikkelaar klaar is
met zijn plannen. En dus altijd
verzet daartegen voor zijn kaken krijgt tot en met de Raad
van State. Een nieuw huis
huren of kopen moet je zelf
kunnen kiezen. Op basis van
de optelsom van al die droomhuizen zou er pas gebouwd
moeten worden. Een projectontwikkelaar is geen frietkot.
Ook hiervoor is een enquête

behulpzaam, want u kent vast
niet alle woningtypen en moderne woonvormen waaruit te
kiezen valt. Laat u verrassen,
want dat vindt u allemaal op:
https://www.ferendum.com/en/
PID728897PSD186407490 en
kies uw droomhuis hopelijk in
Ter Sype.
Wim van Oudheusden
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Gespreksgroep 						
‘Als genezing niet meer mogelijk is’
REGIO
Op dinsdagmiddag 4 januari 2022 start bij Viore een
gespreksgroep voor mensen voor wie genezing niet
meer mogelijk is. Het gaat
om een cyclus van zes bijeenkomsten.
De groep is bedoeld voor mensen die leven met kanker (of
een andere levensbedreigende ziekte) en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Voor
sommigen betekent dit dat er
nog maar een korte levensverwachting mogelijk is. Voor anderen kan deze fase nog jaren
duren.

Op zes dinsdagmiddagen
(13.00 – 15.00 uur) worden er
-onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld
en specifieke thema’s behandeld. Het gaat om het zoeken
naar een goede kwaliteit van
leven binnen de beperkingen
die er zijn. Onder andere de
volgende thema’s komen aan
de orde: Hoe ga je ermee om
als je niet meer beter wordt,
hoe deel je dit met je omgeving, waar ben je dankbaar
voor en wat wil je nalaten?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
aanmelden@viore.org of bellen naar 035-6853532. De kos-

ten voor deelname bedragen €
30,- voor zes bijeenkomsten.
Bij Viore staan de deuren aan
de Oosterengweg 44 open op
alle weekdagen tussen 10.00
en 16.00 uur. Zonder afspraak
of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie
over het uitgebreide aanbod
aan activiteiten en lezingen.
Bezoekers kunnen ook een
(telefonische) afspraak maken
voor individuele gesprekken
over bijvoorbeeld kanker binnen het gezin, verlies van gezondheid en levensvragen. Zie
voor meer informatie ook de
website: www.viore.org.

Horen

Contact
lenzen

Zien

OP DE

GIJSBRECHT!
www.lafeberhorenenzien.nl

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Natuurgeheim van de 		
Vechtplassen
Door: Olga Ekelenkamp

Deze zomer was het maar liefst
twee maal raak! Op een korte
vakantie in Friesland zag ik
op twee verschillende plekken
een otter te water gaan. Het silhouet, de typische manier van
lopen, de grootte van het dier:
alles wees erop dat ik toch écht
dit mysterieuze beest had gespot. Een waarneming waar de
boswachters in de Vechtplassen jaloers op zouden kunnen
worden. Niet omdat er geen otters in de Vechtplassen voorkomen, maar omdat ze zich niet
of nauwelijks laten zien. Door
hun verborgen leven hebben
hier maar weinig mensen de
eer om dit dier te mogen ontmoeten. Toen afgelopen jaar,
tijdens de eerste vaarexcursie
op de Ankeveense Plassen,
de vaargids een otter voorbij
zag zwemmen, haalde dat de
krant. Het is duidelijk: otters zijn
één van de grootste natuurgeheimen van de Vechtplassen.
Dat de otter onzichtbaar blijft
is niet zo vreemd: het is een
nachtdier. Als wij overdag door
de natuurgebieden wandelen,
ligt de otter lekker uit te rusten
in het riet, in struwelen of in een
boomholte. ’s Nachts struint hij
de oevers af op zoek naar vis,
maar ook amfibieën, watervogels, ratten en rivierkreeften
lust hij. In troebel water kan hij
de vissen niet zien, maar voelt
hij met zijn snorharen waar de
vissen zwemmen. Heeft hij het
geluk om een grote vis te vangen, dan klemt hij deze tegen
zijn borst en gaat aan land om
de vangst te verorberen. Voor
kleine visjes neemt hij niet de
moeite om het water uit te komen.
Sporen
Als de otter zó in het geniep
leeft, hoe weten onze boswachters dan dat er otters in
de Vechtplassen zijn? Daar zijn
duidelijke aanwijzingen voor.
We kunnen zoeken naar wissels (plekken waar otters in en
uit het water gaan), afgekloven
vissenkoppen of ottersporen
in de sneeuw, maar het speu-

ren naar otterpoep loont meer.
Otters gebruiken hun drollen,
spraints genoemd, om hun
territorium te markeren. Die
spraints liggen vaak op een
verhoging en kunnen flink stinken naar een koeienstal. Door
gevonden spraints te laten onderzoeken op DNA komen we
meer over deze otters te weten. Een andere hint is als er in
nabijgelegen gebieden otters
worden waargenomen: in ons
geval in het Naardermeer. De
meest duidelijke aanwijzing is
niet alleen glashelder, maar
ook intens verdrietig: meer dan
honderd keer per jaar wordt er
in Nederland een doodgereden
otter langs de weg gevonden.
Vorig jaar sneuvelde er nog
een vrouwtje op de A1 bij het
Naardermeer. Die trieste verkeersongevallen hebben alles
te maken met het uithuizige
karakter van de otter. Op zoek
naar voedsel, een nieuw leefgebied of een nieuwe partner
kunnen otters behoorlijk wat
kilometers afleggen. Tijdens
hun nachtelijke struintochten
trekken ze van het ene naar het
andere natuurgebied, waarbij
ze op verschillende obstakels
als wegen en bruggen stuiten.
Verkeersongevallen tot nul reduceren is ingewikkeld, maar
we kunnen absoluut otterlevens redden door faunapassages aan te leggen. Dat kunnen
grote verbindingen zijn, zoals
onder de N236 tussen het
Naardermeer en de Ankeveense Plassen, maar ook kleinere
passages als de Gele Brug in
Ankeveen. Eén ding is zeker:
hoe meer faunapassages er in
ons gebied komen, hoe groter
de kans dat jij een keer oog in
oog komt met hét natuurgeheim van de Vechtplassen.
Foto: zwemmende otter
(Luc Hoogenstein)

Wat een mooie herfst

Bedankje aan 			
Mevr van de Horst

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Wat een mooie herfst. Als ik
kon dichten, dan bracht ik een
ode aan de bomen. Zomers
zie je ze niet, ze hebben zich
dan verstopt achter een bladerdek. Een collectief groen.
Door het bos zie je dan de
bomen niet meer. Maar in de
herfst komen ze te voorschijn.
Zo stond er op Hilverbeek, aan
de overkant, twee weken lang
een grote Gingko goudgeel te
stralen. Bij de buren is het een
Moerascypres, die in de herfst
zijn zomerse saaiheid verliest
en ineens de aandacht trekt.
Bij onze parkeerplaatsen zie
je de machtige armen van de
eik tevoorschijn komen, terwijl
aan de andere kant van de tuin
de vijf zelf uitgezaaide berken
als slanke dames hun stam-

LOOSDRECHT
Graag zou ik bij deze mevrouw
van de Horst willen bedanken
voor de goede hulp na mijn

men laten oplichten in de ondergaande zon. Aan de waterkant komt nu ook de treurwilg
tevoorschijn. Die plantten we
10 jaar geleden en hij begint
nu langzaam zichtbaar te worden nu zijn jeugdjaren voorbij
zijn. Over nog eens 10 jaar zal
hij daar beeldbepalend gaan
worden en nog lang staan,
lang nadat de dames Berk omgevallen zijn, die worden niet

zo oud. Dichten kunnen we
niet, wel planten. Om de bloesemvreugde in het voorjaar te
verlengen plantten we een Tomontasa Paulownia, die na de
appels en meidoorn eind mei
uitbarst in een uitbundig paars.
En geen zomer zal meer het
zelfde zijn als de Perzische
slaapboom haar tere rose
bloemen toont.

goede doel

Fietsen op de mountainbike
of op de wielrenfiets doet Krijnen altijd al een paar keer per
week, tochten van 50 tot 100
kilometer. Hij wilde zichzelf
een nieuw doel stellen waarbij
hij geïnspireerd werd door een
van de levenslessen van Bibian Mentel ‘… het maximale
uit jezelf en uit het moment te
halen.’ Krijnen en Mentel zijn
geen onbekenden van elkaar,
in 2017 bracht Dennis die samen met zijn vrouw een uitgeverij heeft in Kortenhoef een
biografie uit over Bibian haar
leven als paralympische spor-

Betty van Horssen.

Concerten bij kaarslicht in
het Oude Kerkje

235 kilometer trappen voor het		
WIJDEMEREN
Op zaterdag 27 november is Dennis Krijnen uit
Nederhorst den Berg een
fysieke uitdaging met zichzelf aangegaan Hij heeft de
afgelopen maanden vele
trainingsuren gemaakt op
de wielrenfiets om op eigen gelegenheid de Elfstedentocht – een rit van 235
kilometer door de bekende
steden in Friesland – in één
dag te fietsen. Doel: geld
ophalen voor de Mentelity
Foundation, de stichting
van de in maart overleden
paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel.

valpartij bij de Jumbo in Loosdrecht.

ter en haar leven met kanker.
Een update volgde in 2018 en
2020, en nadat bekend werd
dat Bibian in februari 2021
uitbehandeld was, volgden
nieuwe interviews met haar
die werden vastgelegd in de
herziene uitgave van het boek
LEEF.
Afgelopen zaterdag stapte
Krijnen om 8.15 uur op de fiets,
de start (en finish) was in het
Friese Bolsward. De weersvoorspelling was uitgerekend
deze dag niet optimaal; regenbuien, een straffe Oosterwind en kans op natte sneeuw.
Aangemoedigd op afstand via
een live track en trace verbinding met het thuisfront, familie,

vrienden en sponsoren wist hij
uiteindelijk in een tijd van 12
uur en 10 minuten de 235 kilometer aan te tikken.
Dennis Krijnen heeft ruim
1.100,- opgehaald (doneren
kan nog via: https://mentelityfundraisers.kentaa.com/actie/
dennis-krijnen) voor de stichting met zijn inspanning. Mentelity Foundation stimuleert en
inspireert kinderen en jongvolwassenen die leven met een
fysieke en mentale uitdaging.
Zij motiveren om in beweging
te komen en hun dromen na te
jagen. De stichting werkt aan
oplossingen en mogelijkheden
met toekomstperspectief en
kansen.

KORTENHOEF
Na een onderbreking in
2020 hoopt de Oecumenische
Streekgemeente
Kortenhoef – als de coronamaatregelen het toelaten
– het traditionele Concert
bij Kaarslicht weer te houden. Op zaterdagmiddag
11 december in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk.
Doordat er minder mensen
tegelijk in de kerk mogen zijn,
hebben we de musici bereid
gevonden om het mooie programma twee malen te spelen.
Judith Jamin, Sebastiaan van
Eck, cellisten, zullen samen
met Kerstin Scholten, harpiste, werken ten gehore brengen
van Bach, Corelli, Händel ,
Schubert en Strauss.
Judith Jamin studeerde o.a.
het conservatorium in Frankfurt am Main en aan het Robert
Schumann Institut in Düsseldorf. Ze nam CD’s op met
Klara Würtz en Tilly Keessen.
Sebastiaan van Eck studeerde
aan het Amsterdams Conservatorium en aan het Robert
Schumann Institut in Düssel-

dorf. Hij is verbonden aan het
Radio Filharmonisch Orkest en
initiatiefnemer van de Raadhuisconcerten in Hilversum.
Kerstin Scholten studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 1992
is zij als harpiste verbonden
aan de orkesten van de omroep: eerst de Radio Kamer
Filharmonie en nu het Radio
Filharmonisch Orkest. Kerstin
treedt tevens op in ensembles
en vormt met sopraan Maja
Grootveldt een duo.
Entree
Aanvang: 14:00 uur ( kerk
open vanaf 13:30 ) en 15:30
uur ( toegang vanaf 15:00 uur).
Toegangsprijs: € 10,00 contant
te betalen aan de kassa. Aanmelden verplicht i.v.m. beperkt
aantal plaatsen onder vermelding van de gewenste tijd.
Opgeven bij Tineke Hafkamp
via
tmhafkamp@gmail.com.
RIVM- regels zijn van toepassing, QR code wordt gescand
en tijdens binnenkomst mondkapjes op tot u op uw plaats zit.

Foto: Annette Kempers

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

