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Adrie Machielse
met pensioen
LOOSDRECHT
Deze week neemt Adrie
Machielse na ruim 46 jaar
afscheid van verpleeghuis De Beukenhof. Hoewel Adrie niet graag in de
schijnwerpers staat, wilde
ze wel iets over haar lange
loopbaan op papier zetten.

huishoudelijk werk in hield.
Dat was niet wat ik me voorgesteld had. Ik had genoeg
gezien in het half jaar in De
Beukenhof, dat ik wist dat daar
mijn hart lag. Een half jaar is
dus 46,5 jaar geworden met
veel plezier.

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Je kunt echt iets betekenen
voor de bewoners en de bewoners laten merken dat ze
blij met je zijn en dat je de familie ook kan ondersteunen.
Leerlingen begeleiden vond
ik ook leuk, je kunt hen wat
leren en ik vond het fijn om
van de leerlingen de nieuwste ontwikkelingen te leren. Ik
ben dankbaar dat mij de gezondheid is gegeven en dat
ik altijd plezier in het werk heb
gehad. Er zijn natuurlijk enorm
veel veranderingen geweest.
De Beukenhof liep wel altijd

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

voorop met nieuwe ontwikkelingen. Ik vond soms wel dat
het veel veranderingen waren,
maar dat houdt het werk wel
boeiend. Om een voorbeeld te
geven, er waren slaapkamers
waar 6 bewoners sliepen. Nu
heeft elke bewoner een eigen
slaapkamer. Vroeger werd
voor de bewoner beslist, nu

Soestdijkerstraatweg 27

●

beslist bewoner/familie zelf,
dat is denk ik wel de belangrijkste verandering.
Vrijwilligers
We kunnen niet zonder vrijwilligers, dat merken we, nu
we al een tijd geen of weinig
vrijwilligers zien door de coronaregels. De extra leuke

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

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

dingen kunnen niet georganiseerd worden. De zorg wordt
natuurlijk wel gegeven. Maar
de dingen die het leven extra
leuk maken kunnen niet doorgaan. Bijvoorbeeld een wandeling maken of een bloemstuk maken of bezoek met een
huisdier. Als iemand andere
talenten heeft, dan ben je van
harte uitgenodigd om contact
op te nemen met vrijwilligerscoördinator:
s.haanappel@
inovum.nl. Zodra de coronaregels versoepelen hopen we
weer de vrijwilligers te kunnen
begroeten. Ik hoop 12 januari
met pensioen te gaan en na
een poosje terug te komen als
vrijwilligster. Er was een feestje georganiseerd, maar door
de coronaregels kan dat niet
doorgaan. Als de horeca weer
open mag, gaan we gezellig
met de collega’s uit eten’.

KELAARS.NL

‘De laatste jaren werk ik op
een afdeling voor mensen met
dementie. En mijn doel is het
voor bewoners de laatste jaren
zo fijn mogelijk te maken. En
ze te ondersteunen waar mogelijk. Ik wilde eigenlijk kraamverzorgster worden maar was
te jong voor de opleiding.
Moest een half jaar overbruggen. Ik dacht ‘dat half jaar ga
ik bij De Beukenhof werken’.
Toen ik ging solliciteren voor
de opleiding kraamverzorgster
hoorde ik dat het werk 80%
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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?

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Rookmelders
vanaf Juni 2022 verplicht
www.rookmelderman.nl
0652133292
Klussen in om uw huis !
06-83658102 J van Dijk
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.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

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
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
Nieuw in Nederhorst den Berg:
www.kattenhotelvechtzicht.nl

NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Apres ski nu lekker thuis!
De echte Oostenrijkse XXL 100 gram
Schnitzels

Tiroler Wurstel

p/st.

€ 1,98

Runderstoof/Goulashvlees

500 gram

€ 7,98
€ 2,98

Met spek en kaas

Berner Schinken

Heerlijk gekookte en gerookte achterham

100 gram

Tiroler Zuurkool met Curry- 100 gram
worst of Elzasser Zuurkool
Salzburger Hamsalade

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman
30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht

06 - 515 80 611

€ 2,25

100 gram

€ 1,50
€ 2,29

Geldig van donderdag 13 t/m woensdag 19 januari
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

3

Woensdag 12 januari 2022

Burgemeester: ‘Rustige’
jaarwisseling is relatief
Meer vuurwerk en vandalisme
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In tweede instantie erkent
burgemeester Crys Larson
dat het persbericht van de
gemeente met de kop ‘rustige’ jaarwisseling niet geheel de werkelijkheid weergaf. “Weliswaar waren er
niet meer meldingen dan
de jaren daarvoor, maar ik
begrijp dat veel inwoners
veel overlast hebben gehad van te harde knallen
en van vandalisme.”
Volgens de officiële cijfers
hoefde de brandweer in de regio slechts 32 keer uit te rukken voor een brand, en geen
enkele keer in de zes dorpen
van Wijdemeren, maar de beleving was totaal anders. De
burgemeester: “Ik ben achteraf niet gelukkig met de formulering van rustig. Er was veel
hard en intensief vuurwerk.
Bijna allemaal illegaal. Plus
dat er meer schade was dan
in andere jaren.” De bewoners
van het Lindeplein in Loosdrecht werden urenlang geteisterd door het vuurwerk en
brandjes, de pui van sporthal
Eikenrode werd vernield, bij
de JOP in Kortenhoef was er
veel schade en ook het nabij gelegen clubgebouw van
duivenclub De Plassenjagers
had fors last van vandalisme

en tot slot waren bij de brandweerpost ’s-Graveland de
ramen van het rolluik kapot.
En deze opsomming is waarschijnlijk niet compleet. Naast
de gebruikelijke brandende
prullenbakken en ander zwart
geblakerd straatmeubilair liep
de totale schade op tot ruim
10.000 euro (nog afgezien van
de werkuren van de ambtenaren). Vorig jaar stopte de teller
bij € 6780,- (excl.). Overigens
zijn de daders die de Jongeren Ontmoetings Plek aan de
Kwakel toetakelden, achterhaald. Ze betalen de schade
en hebben de plek inmiddels
schoongemaakt.
Vuurwerkverbod
“Het is duidelijk dat dit vuurwerkverbod niet alles heeft
gebracht waar we op hoopten,
al waren er net als vorig jaar
minder
ziekenhuisopnames
en daar was het vooral om te
doen”, vervolgt de burgemeester. Die op Oudejaarsavond
zo’n 2,5 uur de dorpen heeft
verkend met een van de wijkagenten. Ze werden toen niet
geconfronteerd met ernstige
overlast. Volgens mevrouw
Larson werkt een landelijk
vuurwerkverbod alleen als dat
ook langer en beter voorbereid
wordt. Met duidelijke voorlichting naar de inwoners, goede
afspraken met de buurlanden
België en Duitsland en een

Brons voor Nanne
Roosenschoon
Politicus van het Jaar 2021

strakke handhaving. Ze wijst
er echter op dat de politie
Midden-Nederland kampt met
een chronisch gebrek aan personeel: “Er zijn veel te weinig
politieagenten in deze regio.”
Lindeplein
Tot slot wijst ze erop dat ze in
samenspraak met politie en
het openbaar ministerie gesprekken voert over de groep
jongeren die op het Lindeplein
in Loosdrecht overlast veroorzaken. “We hebben veel maatregelen getroffen om deze situatie te voorkomen, met een
app-groep, met de jongerenwerker, met de politie en met
het team Veiligheid. Het punt
is dat je afhankelijk bent van
het heterdaad betrappen van
de daders, dat is lastig.” De
burgemeester begrijpt de ergernis van de omwonenden,
maar de roep om cameratoezicht op het plein kan niet
direct worden gehonoreerd.
Je hebt te maken met privacy
van iedereen op het plein, niet
alleen van de overlast veroorzakende jongeren. En de gemeente moet eerst allerlei andere maatregelen toepassen.
Bovendien loop je het risico
dat het de problemen alleen
maar verplaatst.

FOTO: De burgemeester met
de 3 wijkagenten

REGIO
Gerben van Voorden is
de ‘Politicus van de Gooi
en Vechtstreek van ‘t Jaar
2021’. Na de nominatieronde waaruit 10 kandidaten
zijn geselecteerd, bleek
Van Voorden vanaf de start
van het stemmen de leiding te nemen. De strijd
werd echter ongemeend
spannend; en uiteindelijk
was het verschil met nummer 2 – met 2 stemmen –
minimaal. Nanne Roosenschoon, fractievoorzitter
van D66 in de gemeenteraad van Wijdemeren, werd
eervol derde.
Met 33% van de stemmen (97
van de 294 stemmen) versloeg
Gerben een nieuwkomer en
een ‘oude’ politieke rot: Hans
Nagtegaal (kandidaat raadslid
voor de lokale partij GDP in
Gooise Meren) werd tweede.
Gerben van Voorden is sinds
2010 actief voor het CDA in
Hilversum. Eerst als fractie-

medewerker en sinds 2014 als
gemeenteraadslid. Van Voorden is verantwoordelijk voor
de portefeuilles buurt, welzijn,
zorg, participatie, duurzaamheid en cultuur. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van
14, 15 en 16 maart 2022 is hij
lijsttrekker voor het CDA in de
mediastad. De volledige top5 van de uitslag: Gerben van
Voorden, raadslid CDA, Hilversum; Hans Nagtegaal, kandidaat raadslid GDP, Gooise
Meren; Nanne Roosenschoon,
fractievoorzitter D66, Wijdemeren; Aafke Vreugdenhil,
fractievoorzitter ChristenUnie,
Hilversum; Han ter Heegde,
VVD, burgemeester Gooise
Meren.
Organisator Bert Sonneveld
(Bussum) dankt de bijna 300
mensen die eind december
online hebben gestemd. ‘Het
doel lijkt behaald; om met
deze verkiezingen alle politici
in de Gooi en Vechtstreek in
het zonnetje te zetten’.
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Scholen na de				
kerstvakantie weer open

Door: Kim Tomei

WWW.DENIEUWSSTER.NL

1 IS
+
GRAT

weken
10 t/m 15 JANUARI

Saucijzenbroodjes

2+1

Tompoucen

3+1

GRATIS

GRATIS

WIJDEMEREN
Een slaak van opluchting
was in vele woonkamers
goed hoorbaar, toen vorige week bekend werd gemaakt dat de scholen op
maandag 10 januari weer
open gaan. Dit houdt in
dat de kinderen weer op
school verwacht worden
en live onderwijs krijgen,
in plaats van het, veelal
gevreesde, digitale onderwijs.
Langer vakantie
Eind december werd, vanwege de toenemende coronabesmettingen in het basisonderwijs, de kerstvakantie
vervroegd met een week. De
kerstvakantie duurde nu drie
weken, in plaats van twee.
Vele scholen hielden er stiekem al rekening mee dat men
na de vakantie over zou moeten schakelen op thuisonderwijs. Inmiddels is dat voor de
scholen geen enkel probleem
meer, maar organisatorisch
vergt dat natuurlijk wel wat
voorbereiding. De meeste
scholen hebben in de extra
vakantieweek die voorbereidingen al getroffen, zodat er
naadloos overgegaan kon

worden op digitaal onderwijs,
mocht dit nodig zijn. Het bleek
niet nodig, en wie had drie jaar
geleden verwacht dat kinderen
blij zouden zijn, dat ze weer
naar school mogen?
Opgelucht
Onderwijzers zijn opgelucht,
want hoewel digitaal onderwijs
prima te realiseren is, gaat er
niets boven écht contact en
live onderwijs. Zo kun je als
leerkracht veel beter monitoren waar leerlingen vastlopen en snel handelen, om te
voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Ook de meeste
leerlingen zijn blij: het sociale
leven is belangrijk en als je
thuis zit, is het veel lastiger
om met leeftijdsgenoten te
spelen. Gelukkig is er digitaal
veel mogelijk en zo zijn online
meetings niet alleen handig
voor werk, maar ook om even
lekker samen te kletsen met
je vriendjes en vriendinnetjes.
Het weer hielp goed mee: in
diverse straten werd flink buiten gespeeld.
Op de Antoniusschool in Kortenhoef hebben ze dubbel
feest: Naast het feit dat de
school weer open mag, verwelkomen zij hun 5e Antonius
meester. Mannelijke onder-

wijzers zijn schaars, maar op
de Antoniusschool merken ze
daar weinig van.
De Meester Kremerschool in
Nederhorst den Berg is ook
opgelucht, zij doen mee aan
het project ‘Opera op school’
en groep 8 schrijft, binnen dit
project, zelfs hun eigen musical. En dat gaat toch iets makkelijker als je bij elkaar bent.
Zie elders in deze uitgave voor
meer informatie over dit project.
Mondkapjes en zelftesten
Ouders van bovenbouwleerlingen hebben het dringende advies gekregen om hun kind in
de gangen mondkapjes te laten dragen en daarnaast tweemaal per week een zelftest af
te nemen. Bij een positieve
zelftest blijft de leerling thuis
en doet ter bevestiging een
PCR test bij de GGD. Het is de
bedoeling dat de zelftests door
de scholen worden verstrekt.
Dit gaat nog niet overal even
soepel, maar hier komt verbetering in. Het is nu hopen dat
de basisscholen de dans van
de ‘Omikron golf’ ontspringen.
Dan kan het schooljaar zo normaal mogelijk verder gaan.
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Wijdemeren groeit met 0,1 procent
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het aantal inwoners van
Wijdemeren steeg in 2021
met 0,1% volgens het
Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Op 1 januari 2021 waren er 24.463
Wijdemeerders en op 1

december waren dat er
24.497. Een stijging dus
van 34 personen.
De Nederlandse bevolking
groeide in 2021 met naar
schatting 118 duizend inwoners, tot bijna 17,6 miljoen.
De groei was 50 duizend
hoger dan de toename van

het aantal inwoners in 2020.
Daarmee kun je zeggen dat
de bevolkingsgroei vrijwel op
het niveau zit van voor de coronapandemie. Er kwamen
meer immigranten naar Nederland, terwijl minder mensen
het land verlieten. Weliswaar
overleden meer mensen dan
gebruikelijk, maar daar stond

tegenover dat er veel kinderen
werden geboren. Vergeleken
met 2020 steeg het bewonersaantal als gevolg van migratie.
In de regio was Blaricum de
uitschieter met 3,4 % (+ 403 inwoners), terwijl buurgemeente
Huizen juist achteruit ging met
118 inwoners (- 0,3%.). Onze
buren uit Hilversum kregen er

551 inwoners bij (+ 0,6%) en
kwam zo op 91.786 inwoners.
Weesp had ook een forse stijging met 304 nieuwelingen (+
1,5%). Het totaal aantal Weespers is lager dan Wijdemeren:
ruim 20.000. De definitieve
cijfers kunnen nog veranderen
door ontwikkelingen in de laatste weken van 2021.

land met zijn Provinciale Omgevingsverordening een harde keuze gemaakt door de
bescherming van waardevol
cultuurlandschap prioriteit te
geven boven het gemakkelijk
volbouwen van onze polders.
In de Woonvisie Wijdemeren
2021-2024 lezen we meermalen dat deze POV Wijdemeren
beperkt in zijn mogelijkheden.
Op tamelijk polemische wijze keert deze Woonvisie zich
tegen het provinciale beleid.
De Woonvisie noemt nieuwbouw een van de meest effectieve en snelle manieren
naar extra woningen. Maar
in de genoemde Agenda van
de Rijksadviseurs en het Cobouw-artikel vinden we de argumenten om nu juist niet die
gemakkelijke weg in te slaan
maar eerst goed na te denken
en vervolgens voor degelijker
en duurzamer oplossingen te
kiezen.

leefomgeving van open cultuurlandschap. Dáárom willen
mensen hier wonen, werken
en recreëren. Bovendien heeft
onze regio die groene ruimte
tussen drie grote steden hard
nodig. Wijdemeren worstelt
met zijn ruimtelijke inrichting
terwijl het urgente vraagstuk
van de woonorganisatie speelt
en niet wordt opgelost. Daarom pleiten wij voor stevige
steun op korte termijn aan
onze gemeente. Zou het niet
zinvol zijn als Wijdemeren en
de provincie Noord-Holland,
al is het maar bij wijze van experiment, aan dit onderwerp
gaan samenwerken? Qua inhoud komen er dan degelijke
expertise en nieuwe inzichten
bij en qua bestuurlijke context wat meer afstand van de
‘ons-kent-ons’- cultuur. Laat
ons woonbeleid en de uitvoering daarvan in hemelsnaam
alsjeblieft niet meer over aan
de markt! Laten we snel gaan
werken aan de oplossing van
een urgent probleem met die
hoogst noodzakelijke steun
aan onze gemeente.

Harde keuzes zijn nodig
Een opinie door: Renée Wijnen
en Lily Rootinck

WIJDEMEREN
‘Gemakkelijke antwoorden
bestaan niet meer, harde
keuzes zijn nodig’. Dit is
een uitspraak in de Agenda 2021-2024 (december
2021) van het College van
Rijksadviseurs, die de regering adviseert over de
ruimtelijke inrichting van
Nederland.
Ook in Wijdemeren zien we
die gemakkelijke antwoorden:
commerciële projecten met
dure huizen waarvan er hier
al zoveel staan. Ook lezen we
geregeld over plannen om in
onze weilanden te gaan bouwen, zonder dat dit overigens
tot nu toe gelukt is. In het nummer van 17 maart 2021 van
Weekblad Wijdemeren en De
Ster stond als conclusie van
het artikel: ‘Juiste werkwijze
planontwikkeling?’ (het ging
over Zuidsingel fase 8): ‘Er
is duidelijk in de verkeerde
volgorde gewerkt. Alle inspanningen van het ambtelijk apparaat, verdriet van inwoners
en raadsleden zijn voor niets
geweest.” En zo gaat het vaker...De Rijksadviseurs willen
nu een hoogst noodzakelijke
verandering in het proces van
ruimtelijke planning op gang
brengen waarbij de juiste volgorde van denken en handelen
centraal staat.
Verbeteren bestaande woningvoorraad
Wijdemeren heeft een enorme behoefte aan betaalbare
woningen voor ouderen en
jongeren. Er bestaat een kloof
tussen het aantal gezinswoningen (veel) en het aantal
gezinnen met kinderen (veel
minder). De vraag is daarom
allereerst hoe je een betere

verdeling van mensen over
woningen kunt maken. Het
gaat dan om een woon-organisatievraagstuk (zie ook het
artikel ‘Zes ongemakkelijke
waarheden over de Nederlandse woningbouw’ in Cobouw van 27 december 2021).
Het zou makkelijker moeten
worden om woningen te splitsen.
Ook fiscale regels zouden
moeten worden verbeterd zodat het kinderen langer thuis
kunnen blijven wonen zonder
dat dit leidt tot korting op een
eventuele huursubsidie en
zonder dat het verhuren van
een deel van je huis invloed
heeft op AOW, toeslagen en
hypotheek. In plaats van het
op grote schaal bijbouwen van
meer woningen kunnen verbeteringen worden doorgevoerd
die maken dat meer woonruimte binnen de bestaande
woningvoorraad beschikbaar
komt. Als gemeente moet je
actief zoeken naar bestaande panden die tot woningen
kunnen worden omgevormd
en naar geschikte percelen
om te bouwen. Natuurlijk is

dit lastiger en duurder dan
de gemakkelijke weg die de
projectontwikkelaars in onze
weilanden willen bewandelen,
maar het levert op de langere
termijn groter waardebehoud
op. En bouwen in een polder is
risicovol vanwege de stijgende
zeespiegel. Hadden we dit al
bedacht? Wijdemeren zit krap
bij kas en daarom wordt bij
verkoop van de nog schaars
beschikbare grond gestreefd
naar de hoogste opbrengst
in euro’s. Maar is dit op termijn ook de beste oplossing?
In de meeste bouwprojecten
worden nog steeds beton en
bakstenen gebruikt. Verhogen
van de bouwproductie leidt
dus tot hogere CO2-uitstoot.
Meer woningen maakt ons klimaatprobleem dus groter ook
omdat meer oppervlak moet
worden verwarmd.
Duurzaamheid
Hoe kun je nu op zo kort mogelijke termijn voldoen aan die
grote behoefte van betaalbare
woningen zonder de duurzame lange termijndoelen geweld aan te doen? Eind 2020
heeft de provincie Noord-Hol-

Sturen en besturen
Met de POV heeft de provincie onze gemeente al een
zetje in de goede richting gegeven. Met z’n allen zijn we
immers zo tevreden over onze
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Boosteren!
Door: Saskia Luijer

REGIO
Eind december moest er
extra vaart in de boostercampagne komen. Dus
toen GGD Gooi en Vechtstreek om hulp vroeg, aarzelden wij geen moment.
Met collega’s van Jeugd en
Gezin richtten wij een tijdelijke vaccinatielocatie in
op het consultatiebureau
in Muiderberg. Acht dagen
inzet in de kerstvakantie
was goed voor ruim vierduizend oppepprikken.
“Wat fijn dat jullie dit doen! Wat
goed geregeld allemaal! Ik
ben zo blij met deze prik!” Zomaar wat reacties die dagelijks
voorbijkwamen. Wie op zoek
is naar een positieve boost in
deze coronaperiode, zou eigenlijk eens een dagje moeten meelopen. Want werkelijk
waar, we kregen alleen maar
complimenten en positieve reacties. Iedereen was blij met
de booster. Omdat ze zichzelf
willen beschermen, omdat ze
in de zorg of in het onderwijs
werken, omdat ze een kwetsbare huisgenoot hebben, omdat ze mantelzorger zijn of
omdat ze toch heel graag op
skivakantie willen. Wat ieders
reden ook is, de oppepprik is
zeer gewild.
Niet alleen prikken
Zelf nam ik als prikker ruim
duizend boosters voor mijn
rekening. Maar eigenlijk is
het vaccineren de simpelste

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op
woensdag ons weekblad
te bezorgen. Een leuk
baantje om wat bĳ te
verdienen in de
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

klus in het proces. Het begon
al met de voorbereiding: de
zoektocht naar een goede locatie. Door de verplichte 1,5
meter afstand is er veel ruimte
nodig. Voor de administratie,
de priklijnen, maar vooral voor
het kwartiertje wachten na afloop. Verder moeten er goede
ICT-voorzieningen zijn en een
speciale vaccinkoelkast. En
aan prikkers alleen heb je niet
genoeg. Ons team bestond
ook uit verkeersregelaars,
beveiliging,
administratieve
krachten, ‘opzuigers’, Rode
Kruis-vrijwilligers, een arts en
coördinator. Ieder had een
passende e-learning gevolgd.
Zo was men ingewerkt op het
administratieve systeem, het
klaarmaken van het vaccin of
de werking en eventuele bijwerkingen van de vaccinatie.
Snelle afspraak
Bij bijzonderheden in de gezondheidscheck kregen bezoekers een gesprekje bij de
arts. Voor alle anderen was alleen de administratie voldoende. Intussen maakten de ‘opzuigers’ het vaccin klaar. Een
tikkeltje saaie, maar oh zo belangrijke klus, die heel nauwkeurig moet gebeuren. Want
de juiste hoeveelheden vloeistof moet worden vermengd en
verdeeld. De prik zelf is uiteindelijk maar een koud kunstje.
Want binnen de jeugdgezondheidszorg is het onze core
business om baby’s, peuters,
schoolkinderen en pubers te
vaccineren. Daar draaien we
onze hand niet voor om. Al

was het nu soms even wennen
aan het hoge tattoogehalte.
Maar ook in een fraai gekleurd
plaatje, vind je wel een goede
prikplek. En hoe stoer ook, iedereen wil toch even op zijn
gemak gesteld worden. Dus
maakten we praatjes over het
weer en de reis naar de priklocatie. Opvallend was dat de
meeste bezoekers niet uit het
Gooi kwamen. Amsterdam en
Almere waren favoriet, maar
er kwamen ook mensen uit
Amersfoort, Haarlem en zelfs
Gouda. Voor velen woog een
snelle afspraak zwaarder dan
een lange afstand.
Een feestje
“Is het al klaar?” Veruit de
meeste mensen voelden nauwelijks iets van de vaccinatie.
Natuurlijk scheelde het ook dat
we op de achtergrond zachtjes
naar de Top 2000 luisterden.
Op een kleine locatie is het
toch wat makkelijker om een
gezellige en ontspannen sfeer
te creëren. Voor ons team was
het eigenlijk ook gewoon een
feestje. Het lastigste vond ik
nog om het strakke dopje van
de naald te verwijderen. Ik
kreeg er letterlijk blaren van op
mijn vingers en heb ingetaped
de klus geklaard. Een kleine
prijs voor hopelijk veel gezondheidswinst.

Foto-onderschrift: Ook zus
Annemieke kwam langs voor
de prik.

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl
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Kelly Roelofs geeft voorlichting
op scholen over verslaving

“Niemand verwacht
dat je verslaafd raakt”

Foto:
Remco Gerritsen

Zelf raakte Roelofs op haar
23ste verslaafd aan cocaïne.
“Dat begon uit nieuwsgierigheid.
Ik had helemaal niets met drugs,
maar ik had een partner die al
heel lang gebruikte. Ik wilde
weten waarom hij dat deed,
dus probeerde ik het een keer.
Het gaf me een fijn gevoel en ik
dacht dat ik zo nu en dan best
wel op een feestje kon gebruiken.
Maar op een gegeven moment
is het niet alleen maar op een
feestje en gebruikte ik elk
weekend.” Inmiddels is ze
14 jaar clean.
Puberbrein
Voor Be Aware geeft Roelofs
nu voorlichting op middelbare
scholen. In de klas vertelt ze
wat een verslaving is, wat het
doet met je leven en vooral wat
je zelf kunt doen om het niet
zover te laten komen. “Niemand
verwacht dat je verslaafd raakt.
Omdat het puberbrein nog aan

“Een verslaafde is niet altijd een junkie op straat, die er
onverzorgd uitziet”, legt Kelly Roelofs uit.
Als ervaringsdeskundige geeft zij, voor de stichting Be Aware,
voorlichting over verslaving aan jongeren, ouders en docenten.
“Het gaat om verslaving in de breedste zin van het woord.
Dat kan zijn aan alcohol, roken, drugs, tot aan gamen,
telefoon en eetstoornissen. We willen jongeren bewust
maken van de gevolgen van verslaving.” Alle voorlichters
van Be Aware zijn ervaringsdeskundigen. “Zo willen we
verslaafden een gezicht geven en over het onderwerp
kunnen praten. Zodat jongeren gaan nadenken over het
onderwerp verslaving en andere keuzes kunnen maken.”
het ontwikkelen is, hebben
jongeren een grotere kans op
een verslaving. Ze zijn hun
emoties nog aan het ontwikkelen
en vormgeven. Wat doe je
bijvoorbeeld als je blij bent, of
als je verdrietig bent of stress
hebt? Als je altijd aan het gamen
bent, of je dempt je emoties
met blowen dan verhoog je de
kans op een verslaving.”
Groepsdruk
Ook in Wijdemeren is verslaving
onder jongeren een serieus
probleem. Nieuwgierigheid,
problemen en vrienden zijn,
volgens Roelofs, de meest
belangrijke redenen om te gaan
gebruiken. “Het is heel belangrijk
om met je kind te praten over
de groepsdruk die ze ervaren.
Wat kan je kind bijvoorbeeld
zeggen als iedereen naar de
koffieshop wil, of als iedereen
alcohol wil drinken? In de klas
hebben we het daarover en
proberen we de tips uit de
kinderen zelf te laten komen.”
In gesprek blijven
Roelofs geeft aan dat het heel
belangrijk is om met je kind in
gesprek te blijven. “Laat je kind
weten dat hij bij jou terecht kan.
Veel ouders praten met hun
jongeren over wat de gevolgen
van drugs zijn, maar gaan niet

over waarom jongeren willen
gebruiken.”
Goede voorbeeld
Het voorbeeld thuis speelt ook
een grote rol. “Wij laten onze
kinderen zelf in een wereld
opgroeien waarbij het normaal
is dat de alcohol rijkelijk vloeit.
Maar drink je af en toe een
wijntje in het weekend, dan laat
je zien dat het iets speciaals is.”
Het is ook belangrijk om als
ouder duidelijk je grenzen aan
te geven. “Als je kind rookt,
zeg dan dat dat thuis niet mag.
Anders is er geen rem en gaat je
kind steeds meer gebruiken.
Zo is dat ook met alcohol.
Elk glas alcohol dat je kind niet
drinkt scheelt. Ouders denken
vaak dat ze hun beter thuis
kunnen laten drinken. Maar dat
is fictieve controle die ouders
denken te hebben. Thuis drinken
jongeren namelijk niet de
hoeveelheid alcohol waarbij het
uit de hand loopt. Probeer als
ouders de leeftijdsgrens van 18
of zelfs 21 jaar aan te houden.
Die leeftijdsgrens is er niet
om jongeren te plagen. Het is
ingesteld omdat bewezen is hoe
schadelijk alcoholgebruik is voor
het jongerenbrein, dat nog aan
het ontwikkelen is tot het 25ste
levensjaar.”

Meer informatie: www.stichting-be-aware.nl

De tip van
Dominique
Dominique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en
Loosdrecht. Zij ondersteunt
mensen die gezonder willen
leven. Op deze pagina geeft
zij de komende weken tips
voor een gezonde leefstijl.
Deze week: Bewust
patronen doorbreken
90 procent van ons gedrag
bestaat uit vaste patronen.
Voor je het weet zit je weer op
de bank met die zak chips, dat
wijntje of een sigaretje. Om je
gedrag te veranderen moet je
bewust je patronen doorbreken.
Om een patroon te herkennen
kun je een dagboek bijhouden.
Maak een lijst van de momenten
waarop je rookt of drinkt en
probeer daar de reden bij te
bedenken. Dat kan zijn het nemen
van een pauze, een gewoonte
als je ’s ochtends opstaat,
verveling of stress. Je kunt
daarnaast een lijst maken met
alternatieven voor die sigaret of
dat glaasje alcohol.
Als je bijvoorbeeld een sigaret
rookt als je een pauze neemt.
Zorg dan dat, als je stopt met
roken, je die vijf minuten pauze
nog steeds inplant. In plaats van
een sigaret kun je dan een kopje
koffie of thee nemen of even
naar buiten gaan. Drink je altijd
op de vrijdagmiddagborrel, zorg
dan dat je daar een tijdje niet
heengaat. Of spreek met jezelf
af dat je wel gaat maar geen
alcohol neemt.
Je leeft in patronen en doet veel
dingen automatisch. Door uit je
comfortzone te komen en dingen
anders te doen, train je jezelf om
die patronen te doorbreken.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl
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Natuurmomenten
van de boswachter

Stil op de tuin

Olga Ekelenkamp

IJskristal-moment
Het was precies tien jaar geleden. Echt gesneeuwd had het
niet, maar alle takken hadden
een dikke laag rijp. Het waren
voor mij onzekere tijden. Ik
had net gehoord dat ik borstkanker had. Hoe ver het was
uitgezaaid moest nog onderzocht worden. Onderweg naar
de groenteboer stond ik stil bij
één van die winterse takken. Ik
keek naar de prachtige vorm
een ijskristal: het verbazingwekkend symmetrische vlokje
leek wel een soort kerststukje
met fijne sparrentakjes. Een
minuscuul kunstwerkje dat onmogelijk door mensenhanden
gemaakt zou kunnen worden.
Een klein wondertje waar ik
voor het eerst in mijn leven
écht de tijd voor nam en dat
mij flink ontroerde. Die ene
ijskristal liet me zien dat de
wereld nog zoveel mooier was
dan ik dacht en dat ik nog láng
niet klaar was met het ontdekken ervan.

Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Het is stil op de tuin. Geen
hulpboeren, stagiaires, vrijwilligers. Alleen de schapen
die bij iedere beweging op het
land hun kop opheffen. Misschien komt er een emmertje
brokjes hun kant op met een
mens eraan vast. De tuinploeg
heeft dit jaar een iets langere
winterrust. Bijkomen van een
turbulent jaar en met het voornemen om klaar te zijn met
al het nodige papierwerk, wat
nu ook eenmaal bij hoort. Het
bijkomen is gelukt en ik ben
een paar mooie boeken rijker.
Papierwerk is als tuinieren op

een rotsbodem, haal er één
steen uit, er komen drie voor
terug. Het teeltplan is klaar, de
zaden besteld en de begroting
kloppend. Iedere dag loop ik
een rondje over de tuin met
het teeltplan in gedachten. Ik
probeer me voor te stellen hoe
het er in de zomer uitziet. Hier
de pompoenen, daar de sla.
Dat vak mais, daarnaast het
kolen vak. We hebben naast
de kleine tuin en bessen, 12
vakken met in ieder vak 12
bedden van hetzelfde gewas.
Dat systeem draait ieder jaar
een slag. Zo draagt en voedt
de grond ieder jaar een ander
gewas en blijft deze gezond.
Dit jaar hebben we wijzigingen

IK WIL OERRR
Meld je aan op OERRR.nl

in de volgorde aangebracht
waardoor er een nieuwe ordening is ontstaan. Sommige
vakken hebben net als in het
schaken een paardensprong
gemaakt. Dat moet nog wennen in mijn hoofd. Dus loop ik
over het land, zie daar bonen
aan stokken, die worden hoog,
daar worteltjes, hier veel mest,
daar niks. Visualiseren en
meer voelen of het klopt dan
beredeneren. Volgende week
is iedereen weer terug, gaan
we weer aan het fysieke werk.
De mensen begin ik te missen
en de kerstkilo`s mogen er wel
weer af, dus dat komt goed uit.

Tussen hoop en vrees kijk je
anders naar de wereld. Dat
hebben we de afgelopen twee
jaar kunnen ervaren. In perioden van lockdown, strenge
coronamaatregelen of andere
ellende is het niet altijd makkelijk om positief te blijven, maar
het loont om juist in deze tijden
op zoek te gaan naar de verwondering in de natuur.
Neem de ijskristallen van
rijp… als je die onder de loep
neemt, kijk je eigenlijk naar
een dun laagje bevroren wa-

terdamp. Je ziet rijp vooral op
planten en andere dingen die
snel hun warmte verliezen.
Als de temperatuur van een
plant onder de nul daalt, dan
verandert de waterdamp op
de blaadjes of takjes in ijskristallen. Het bijzondere aan rijp
is dat het allerlei vormen kan
aannemen. Afhankelijk van de
vochtigheid, temperatuur en
beweging van de lucht kunnen
de ijskristallen de vorm van
een naald, schub, waaier of
veer hebben.
Een combinatie van vrieskou
en mist levert de meest spectaculaire rijp op: ruige rijp. Mist
bestaat uit mini-waterdruppeltjes die onderkoeld raken als
de temperatuur onder de nul
komt. Zodra de onderkoelde waterdruppeltjes ergens
tegenaan komen, bevriezen
ze gelijk. Omdat er meer waterdruppels op dezelfde plek
kunnen landen kunnen er veel
grotere ijskristallen ontstaan.
Nog spannender: als er naast
vrieskou en mist ook nog wind
is, dan groeien er aan takken
en stengels lange ijskristallen.
De kristallen groeien allemaal
dezelfde kant op en tegen de
wind in. Logisch: de wind voert
elke keer nieuwe waterdruppeltjes aan die vastvriezen aan
het uiteinde van het ijskristal.
En nu maar duimen dat deze
winter ons nog veel rijp zal
brengen, want ik wens iedereen in 2022 een eigen ijskristal-moment!
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Armoede

De plank volledig		

Ingezonden brief
Armoede komt veel voor in de
grote steden, maar ook in kleine welvarende dorpen. In Wijdemeren kunnen honderden
mensen moeilijk rondkomen
en daar zijn we ons lang niet
altijd bewust van. Wanneer
de meeste mensen in jouw
wijk het goed hebben, kan
schaamte ervoor zorgen dat
hulp vragen moeilijk is. Leven
met schulden, rekeningen niet
kunnen betalen en je kinderen niet kunnen geven wat ze
nodig hebben, zorgt voor veel
stress. Geldzorgen hebben
een negatieve invloed op de
gezondheid en sociale contacten.

Ik ben blij dat onze minister
Carola Schouten zich in het
kabinet voor Armoedebeleid
gaat inzetten. Lokaal wil de
ChristenUnie dat mensen het
Sociaal Wijkteam van de gemeente weten te vinden en dat
we elkaar op beschikbare hulp
wijzen. Het nieuwe regionale
beleidsplan Bescherming en
Opvang helpt organisaties beter met elkaar samen te werken.
Als u zelf in Wijdemeren woont
en te maken heeft met geldzorgen, de gevolgen daarvan en eventuele hulp die u
heeft ontvangen, dan horen
we graag uw verhaal. Posi-

tieve en negatieve ervaringen
kunnen we meenemen in ons
politieke werk. Stuur mij een
mail: esther.kaper@wijdemeren.christenunie.nl. Wij zullen
vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
De ChristenUnie vindt dat
niemand in onze welvarende gemeente in armoede zou
moeten leven. In ons verkiezingsprogramma dat binnenkort verschijnt, besteden we
daarom ruim aandacht aan dit
voor ons belangrijke thema.
Esther Kaper, ChristenUnie

Beste inwoners van Wijdemeren
Ingezonden brief
2021 was een bewogen jaar
voor iedereen. De pandemie
heeft ons allen direct of indirect geraakt. Zowel in ons
privéleven, als voor alle bedrijven die te maken hebben gehad met de maatregelen van
de overheid. Thuiswerken en
online bijeenkomsten waren
de nieuwe standaard geworden en we hebben allemaal de
fysieke contacten met familie
en collega’s gemist. Maar ook
heeft deze situatie geleid tot
veel mooie creatieve initiatieven en blijken van solidariteit.
We hebben elkaar zoveel mogelijk ondersteund en kijken
allemaal uit naar die covidvrije

toekomst waar we de vorige
zomer nog zo vanuit gingen.
Natuurlijk heeft de pandemie
ook zijn stempel gedrukt op de
gemeente en haar bestuur. Afwezigheid door ziekte en overmatige werkdruk bij onze ambtenaren hebben veel van hen
gevraagd. Ondanks dat is de
dienstverlening gehandhaafd
en zijn belangrijke taken uitgevoerd. Denk daarbij onder andere aan de totale vernieuwing
van de Kortenhoefsedijk of de
bouw van de Tiny Houses in
Loosdrecht. Wat gaat 2022
ons brengen? Een nieuwe
wereld? Een nieuwe samenle-

ving? Een nieuw klimaat?
D66 Wijdemeren wenst iedereen een gelukkig, voorspoedig, inspirerend en gezond
jaar 2022 toe. Een jaar waarin
wederzijds respect en verbinding de regel blijven, waar creativiteit en solidariteit ons allen
van de beste kant zal laten
zien, een jaar waarin we met
zijn allen werken aan een gezond en bruisend Wijdemeren.
Samen met u zullen wij ons
daarvoor in blijven zetten.
Namens D66 Wijdemeren,
Nanne Roosenschoon

Een goed begin van 2022?
Ingezonden brief
Als direct omwonende en dus
direct betrokkene maakte ik
mij zorgen over de aanvraag
omgevingsvergunning ‘Achter Reeweg 2a’ (25-09-2020),
meer specifiek om hier af te
wijken van het bestaande bestemmingsplan ten behoeve
van het realiseren van een
woonwijk (Nederhorst-Noord,
1e fase). Op 8 juli 2021 liet wethouder De Kloet van DorpsBelangen schriftelijk aan de raad
weten dat de stukken m.b.t.
Nederhorst Noord ontvankelijk

waren. Dit hield o.a. in dat de
benodigde aanvullende informatie van de projectontwikkelaar (KB Wonen) tijdig was
ontvangen en dat de stukken
konden worden beoordeeld
door de gemeente. Op 8 september 2021 heb ik een WOB
verzoek ingediend bij de gemeente om mij deze stukken/
aanvullende informatie te laten
toekomen. Inmiddels heb ik 3
keer een herinnering gestuurd,
maar nog steeds niets mogen
ontvangen. Goede voorne-

mens voor 2022? Ik heb wel
een suggestie voor het huidige
college van DB, CDA, VVD en
D66 …..
Marco Ritt, NdB, mede namens
Landschapsbehoud Nederhorst

misslaan
Ingezonden brief
Deze indruk kreeg ik na het
lezen van diverse stukken in
de media over het verloop van
Oud & Nieuw. En dan vooral over het persbericht vanuit
onze gemeente. ‘Jaarwisseling relatief rustig verlopen’,
hoe is het mogelijk dat onze
burgemeester dit als titel kiest.
De verdere inhoud was een totale miskenning van de angst
en schrik die velen hebben ervaren.
Zoals velen van u wellicht weten woon ik naast de sporthal
in Loosdrecht, waarvan de
voorpui is opgeblazen. Een
andere straatgenoot mist twee
dakpannen omdat een opgeblazen prullenbak op het huis
belandde. Menigmaal stonden
de ramen ook bij mij te trillen
in de sponningen. Slechts een
enkele illustratie van de onrust
die we ervoeren. Dit moet je
niet willen accepteren en goedpraten! De Gooi- & Eemlander
beschreef de situatie rond het
Lindeplein treffend met: ‘het

lijkt wel de Gazastrook’ en
‘roep om maatregelen’. Nu is
het Oud en Nieuw maar het is
rond het Lindeplein zeer regelmatig onrustig.
Voor De Lokale Partij is de
maat nu wel vol. Hoelang
moeten inwoners nog in onveiligheid verkeren alvorens er
camera’s geplaatst worden?
Wij hebben vragen ingediend
om dat op te helderen. Ook
zijn we benieuwd hoe hoog de
schade is door het vuurwerk in
Wijdemeren en wat daarvan
op daders is verhaald. Hoeveel is er nu daadwerkelijk bekeurd? Ook willen we de burgemeester aanspreken over
de wijze van communiceren.
Zaken mooier voordoen dan
ze werkelijk zijn is De Lokale
Partij een doorn in het oog. Wij
zien graag meer empathie en
waarheidsgetrouwe berichtgeving.
Namens De Lokale Partij, Alette
Zandbergen

Reactie op meneer
Kreuning
Ingezonden brief
Het is goed te lezen dat ook
niet-huiseigenaren bezig zijn
met de vergroening van ons
bestaan, van het gas af. Politici hebben veel ambitie en dat
is niet verkeerd. Alleen deze
ambities zijn naar mijn gevoel
gevestigd op partijbelang en
staan haaks op de realiteit.
Kreuning gaat naar zijn mening van het gas af. Alleen
elektriciteit moet je ‘maken’.
Om dit te doen stoken wij gas
of, nu deze erg duur is, gaan
we weer over op kolen. Ook
zijn er Timmermans-centrales
die op hout stoken en dan nog
de biomassa. Allemaal brandstoffen die fijnstof, CO2 uitstoten. Een klein deel van onze
elektriciteit is van windmolens
of zonnepanelen. Dus ik vraag
mij af wat de besparing is voor
onze leefomgeving. Daarbij
nog, de Consumentenbond

heeft een onderzoek gedaan
naar de kosten voor het bereiden van een warme maaltijd.
Daarbij blijkt dat gas ongeveer
3x goedkoper is dan het koken op elektriciteit, het zogenaamde inductie. Dus meneer
Kreuning wat is uw voordeel.
De mening van prof. dr. Ir G.
Berkenhout stelt dat het aanstellen van onze bestuurder,
lees ministers en wethouders,
een portefeuille zouden moeten nemen/hebben van een
onderwerp waar ze echt verstand van hebben. Dit zou veel
frustraties voorkomen.
Jan Pieneman
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Twee eenpitters samen
sterker verder
Seegers en Raven Belettering
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op 1 februari gaan Marc
Seegers en Mike Raven samen verder als Seegers en
Raven Belettering. En Marc
Seegers is ervan overtuigd
dat hij na 25 jaar als zelfstandig ondernemer in
een eenmanszaak met zijn
nieuwe partner sterker dan
ooit uit de strijd zal komen.
Want het zat een tijdje niet
mee. In 2019 werd zijn bedrijf getroffen door een zware
brand, waardoor de beletteringsfirma tijdelijk moest verhuizen naar een ander pand.
Net toen het bedrijf nieuw
onderdak had gevonden aan
de Oude Molenmeent brak
in 2020 de coronapandemie
uit. Voor het maken van letters ben je voor een groot
deel afhankelijk van de horeca en midden- en kleinbedrijf.
Toen daar eenmaal de klad in
kwam, brak voor Marc een pittige tijd aan. “In het begin hebben we half Nederland kunnen voorzien van de bekende
1,5 meter- stickers, maar dat

houdt ook een keertje op. Ik
moest me meer richten op
de particuliere markt, want
de kleine ondernemers-markt
stortte in.” Dankzij een groot
klantenbestand kon Seegers
Belettering het hoofd boven
water houden. “We zijn nog
niet op 100%, maar het groeit
langzaam maar zeker. “
Mike Raven Designs
Loosdrechter Mike Raven
werkte na z’n grafische opleiding als freelancer. Hij kende
Marc al als iemand om mee
samen te werken in deze
branche. “Op een gegeven
moment besloten we samen
te werken. Ik kan veel opdoen
met de jarenlange ervaring
van Marc. Hij kan ook perfect
inschatten hoelang een klus
duurt, dus ook hoe je dat moet
calculeren”, vertelt Mike. “En ik
ben blij met een jong persoon
die toch weer nieuwe inzichten
meebrengt. Ik kan van hem
ook van alles leren”, voegt
Marc eraan toe.
Heel divers
Want het moge duidelijk zijn
dat beletteren voortdurend

aanpassingen aan de tijdgeest
vraagt. Vooral kleuren zijn erg
aan mode onderhevig. De heren maken alles wat nodig is
voor visuele reclame, op auto’s, spandoeken, winkelruiten,
enz. Op allerlei ondergronden,
van 5 cm. tot 3 meter hoogte.
“Alleen textiel doen we niet,
soms als service als de klanten erom vragen”, zegt Marc.
Die eraan toevoegt: “Dat is het
mooie van dit werk, het is zo
divers, elke dag is anders. We
doen geen massaproductie,
allemaal handwerk. We doen
alles zelf, van ontwerpen tot
het monteren.” Binnenkort dus
als een maatschap. Tot slot
verwoordt Mike het fraai: “Alleen ga je sneller, samen kom
je verder.”
Nu nog: www.seegersbelettering.nl. Binnenkort onder de
nieuwe naam. Oude Molenmeent 10-Unit 11; 1231 BD
Loosdrecht; 035-6241959 /
06-53152958

FOTO: Mike en Marc (rechts)

Bewoners met energie
aan de slag in de		
verkenningsbuurten
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie Wijdemeren nodigt bewoners uit
om zelf aan de slag te gaan
met de energievraagstukken
in hun buurt. Zo kun je zelf (of
met een gratis energiecoach)
onderzoeken wat het eigen
energiegebruik is en de mogelijkheden verkennen voor
energiebesparing in je eigen
huis. Samen met buurtbewoners, de gemeente en andere
partijen zoals Liander, Stedin
en Waternet gaan we uitvinden welke warmteoplossingen
passen bij de buurt. Wat zijn

de warmtebronnen in de buurt
en welke individuele en collectieve vervangingen zijn er
voor aardgas? Heb je vragen
of juist antwoorden? Meld je
aan bij de Energiecoöperatie.
Deel je deskundigheid en zet
deze in voor je eigen buurt.
We zijn op zoek naar zowel
vrijwilligers als ZZP’ers om
aan de slag te gaan met de
buurtverkenningen. Doe mee!
Meer weten over de Energiecoöperatie
Wijdemeren,
de bewonersorganisatie voor
energievraagstukken?
Zie
www.ecwijdemeren.nl

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV
vanaf
woensdag
12 januari: In Derde Termijn
staat stil bij het vertrek van
Jan Kwekkeboom uit de politiek van Gooise Meren. Ruud
Bochardt kijkt met hem terug
op zijn carrière en vooruit naar
de gemeenteraadsverkiezin-

gen. In TV Magazine is er een
terugblik op diverse onderwerpen uit de kerstperiode, zoals
het afgelasten van Nederhorst
on Ice, de gemeente Wijdemeren, die nu twintig jaar bestaat
en de gerestaureerde fietsbrug in Naarden.

Nieuwjaarswens DLP
LOOSDRECHT
Om onderstaand resultaat te
krijgen heb je het volgende
recept nodig. Men neme: 35
tonnen, liters verf, ca 40 verlengsnoeren, 70 lampen, 70
fittingen, aantal haspels, een
paar rollen ducktape, 50 plastic
zakken, een hogedrukreiniger,
flink aantal poets- en verfuren,
kleding die vies mag worden,

35x 100 liter water, een heftruck, een landrover, een verreiker, een caravan, veel tijd,
enthousiaste mensen en een
warm bad om na de klusdagen
weer op te waren en dan krijg
je dit resultaat. De led-lampen
verspringen van kleur zodat er
telkens een nieuw kleurenpallet te zien is.
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Op weg naar 400 jaar ‘s- Graveland
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Op 17 maart 1625 werd
‘s- Graveland ‘opgericht’.
Althans op die datum kregen mr. Jan Ingel en anderen toestemming van de
Staten van Holland om in
dit gebied aan de slag te
gaan. De Historische Kring
‘In de Gloriosa’ beschouwt
om die reden 2025 als het
jubileumjaar van 400 jaar
‘s- Graveland. Er zijn plannen om dat uitgebreid te
vieren.
Het langwerpige dorp met
Noordereind, Zuidereind en
de Vaart is een uniek dorp in
Nederland. Historisch gezien
ontstaan dorpen niet door een
akte op papier. Maar bij ’s-Graveland kun je spreken van
‘projectontwikkeling avant la
lettre’ zoals HK- voorzitter Jan
Dekker het passend uitdrukt.
In oude documenten werd al
gewag gedaan van een Graveland tussen Naerdincklant
en het Goijerbos. Het ging om
ruige zandgronden, met heide,
her en der wat heuvels, waar
de Erfgooiers hun schapen
lieten grazen. Het Spanderswoud bestond nog niet. De

schrale gronden werden onder
andere gebruikt voor sprokkelhout, paddenstoelen en mest.
In het alsmaar groeiende Amsterdam was behoefte aan
ruimte en frisse lucht. Ook wilden de rijke kooplieden investeren in de ontginning van polders en andere landstreken.
’s-Graveland paste perfect in
dat plaatje, want ontginning
betekende niet alleen vruchtbare grond, maar ook enorme zandafgravingen. Zand
dat op massale wijze werd
ingezet voor uitbreiding van
de hoofdstad. Hiervoor werd
speciaal de ‘s- Gravelandse
Vaart gegraven, voor aan -en
afvoer van zand en puin. Het
ontstaan van ‘s- Graveland
ging niet zonder slag of stoot.
Met name de Hilversumse Erfgooiers waren er fel op tegen
dat een groep Amsterdamse
notabelen hun gronden inpikten. Ook de rol van baljuw
P.C. Hooft vanuit het Muiderslot was discutabel, hij bleek
een dubbelspel te spelen. Uiteindelijk resulteerde de overdracht pas in 1634 in de ‘Cavel
Conditien van ‘s- Graveland in
Goyland’ waarin het land werd
verloot over 27 kavels. De
meeste kavels waren 20 mor-

gen groot (= zoveel land als
in een morgen geploegd kan
worden, zo’n 6 à 7 ha.). Op
een oude kaart zie je tussen
de Franse Kampweg in het
noorden en de Vreelandseweg
in het zuiden: de buitenplaatsen Swaenenburgh, Schaep
en Burgh, Boekesteyn, Sperwershof, Wolfsbergen, Hilverbeek, Land en Bosch, Jagtlust, Spiegelrust, Schoonoord,
Trompenburgh, Gooilust, Beeresteyn en Nieuwerhoek.
Jubileumboek
De Historische Kring is al een
tijd bezig met de voorbereidingen van het 400- jarig jubile-

um. In ieder geval komt er een
boek waarin de geschiedenis
uit de doeken wordt gedaan.
Een werkgroep van 6 personen onder leiding van ’s-Graveland-kenner bij uitstek Kees
Smallenburg wil alle verhalen
bundelen en rijkelijk voorzien
van illustraties.
Voorts denkt men aan een
feest met de paardentram en
trekschuit van oudsher en tal
van andere activiteiten. En
eervol, het congres van de
vereniging Tussen Vecht en
Eem zal in 2025 in ’s-Graveland plaatsvinden.

Kinderpagina
RAADSEL:
Wat heeft een duim en vier vingers maar leeft niet?
(een handschoen)
RECEPT:
Wentelteefjes
Wat heb je nodig voor 4 wentelteefjes?
4 sneetjes witbrood
1 ei
200 ml melk
1 zakje vanillesuiker
suiker om te bestrooien

neel. roer nog een keer goed
door met een vork of garde.

boter om te bakken
BEREIDING
Klop de eieren en de melk los
in een diep bord. Voeg de vanillesuiker toe, en als je dat
lekker vindt, ook een snufje ka-

Leg een sneetje brood er 10
seconden in en draai hem
daarna om en doop ook de andere kant in het eiermengsel.
Verhit ondertussen wat boter
in een koekenpan en leg hier

het sneetje brood in. Bak aan
de onderkant goudbruin, draai
om met een spatel en bak ook
de andere kant bruin. Doe dit
ook met de andere boterhammen.
Bestrooi met suiker (stroop is
ook lekker) en smullen maar.

Ontdek de natuur
Vraag aan je ouders of zij (of
misschien heb je zelf een mobiele telefoon) de app ‘Perfect
earth animals’ willen downloaden. Hiermee kun je in de
natuur virtuele dierenkaarten
verzamelen. Op zo’n kaart, die
je op je scherm ziet, kun je informatie vinden over een dier
die in het gebied leeft waar je
nu bent. Zo wordt wandelen in
de natuur nóg leuker en leerzamer. Maar vergeet niet om
je heen te kijken, de natuur is
prachtig, mis het niet.

Lofdicht
De Dichter des Vaderlands
Joost van den Vondel dichtte in 1658: ‘In Goeilant bloeit
een streeck, nu ’s-Graveland
geheeten / Daer d’edelste
Aemstelaers een tijt geleden
zweetten/ Om schraele en
barre hey te mesten, en den
gront, / Die arm was uit zijn
‘aert, in vette klay en klont/
En vruchtbre klaverweide en
beemden te verkeeren’.
Deze unieke plek gaan we met
z’n allen gedenken in 2025.
Wees erop voorbereid!
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Hoe gaat het nu met… Mats Smit?
Door: Kim Tomei

NEDERHORST DEN BERG
In 2018 heeft Mats Smit met
zijn chocolaterie Smit’s
Delicious de startende
‘Ondernemer van het Jaar’
award gewonnen. Daarmee
heeft hij naast een award,
ook een cheque gewonnen
om te besteden aan een
masterclass naar keuze.
Die heeft hij ingewisseld voor
een masterclass bonbons maken en hij heeft een workshop
‘Social Media’ gedaan. Social
Media is onmisbaar voor ondernemers in deze tijd, dus
dat is een goede zet geweest.
Dat bewijst ook zijn indrukwekkende volgersaantal op Instagram; de 10.000 is hij inmiddels gepasseerd.
Inmiddels zijn we ruim drie jaar
en een pandemie verder. Hoe
gaat het nu?
Het winnen van de award pakte voor Mats erg goed uit, hij
verwierf veel bekendheid en
kreeg een groter netwerk.

Toen corona ons land binnen
overspoelde, zat Mats er naar
eigen zeggen even helemaal
doorheen. Hij verkocht zijn
bonbons namelijk uitsluitend
aan restaurants in het hogere
segment en de horeca lag ineens helemaal stil. Mats weigerde echter een uitkering aan
te vragen, hij wilde door! Na
flink wat nachtelijk denkwerk
raapte Mats zichzelf weer bij
elkaar en besloot zijn schouders eronder te zetten en
‘gewoon’ door te gaan. Nu de
mensen niet naar de horeca
konden, moesten ze het thuis
maar gezellig maken. Met die
gedachte startte Mats een
webshop waar iedereen zijn
bonbons kon bestellen. De
bonbons werden in handige
doosjes verpakt die door de
brievenbus passen. Zo kon iedereen elkaar op afstand een
doosje bonbons cadeau doen.
Door de speciale inlay kunnen
de bonbons niet verschuiven
en komen piekfijn aan bij de
ontvanger. Mats speelde handig in op Valentijnsdag, Moederdag, Pasen en alle andere
feestdagen: hij bedacht steeds

wat nieuws. Dit bleek een
schot in de roos.
Tweede lijn
Als de horeca straks weer
open gaat kan Mats zijn heerlijke chocolade weer kwijt aan
restaurants. Maar particulieren
blijven welkom. Sterker nog,
Mats en zijn ‘chef du chocolate’ Marcel gaan een tweede
lijn opzetten. Smit’s Delicious
blijft zoals het nu is en voor
particulieren beschikbaar. Elk
seizoen wisselt het aanbod en
zo zijn er steeds 16 smaken
verkrijgbaar. Kijk vooral niet
gek op als je een bonbon met
Duindoorn yoghurt treft, of wat
dacht je van Bergamot-vanille?
Voor de horeca start Mats
‘Smit’s Deluxe’, met nóg verfijndere smaken, al is bijna niet
voorstellen dat dat mogelijk is.
Tenzij je bonbons met Guave
en een krokantje van rozemarijn zeezout en tijm als normaal
beschouwt. Zoals Mats zelf
bescheiden zegt: ‘gewoon hetzelfde, maar met een schepje
erbovenop’.

Ondernemen in Wijdemeren
Mats ervaart het ondernemen
in Wijdemeren als prettig. Het
is heel fijn om te merken dat
plaatsgenoten elkaar wat gunnen. Dit heeft, zeker in coronatijd, veel steun gegeven.

briek. Van bekendheid binnen
Wijdemeren, naar landelijke
bekendheid. Zelfs op Ameland
is de kans groot dat je een
origineel Wijdemeers bonbonnetje treft na je diner in een
restaurant.

Landelijk bekend
Smit’s Delicious heeft echt
naam gemaakt. Mats kan het
zelf bijna niet bevatten. In september bestond zijn bedrijf 5
jaar. In deze 5 jaar heeft het
bedrijf zich enorm ontwikkeld:
van de keuken bij moeders,
naar een mini chocoladefa-

Als je liever dichtbij huis blijft,
bestel je bonbons dan op
www.smitsdelicious.nl .
Heeft Mats nog dromen?
Altijd. Hij denkt aan pop-up
stores, vaste winkels en zo
heeft nog vele dromen.

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

