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Jaarmarkt Loosdrecht met Foodplein

LOOSDRECHT
Op woensdag 31 augustus 
van 13.00 tot 21.00 uur is er 
een gezellig foodplein tij-
dens de Jaarmarkt in Loos-
drecht

Op initiatief van Stichting 

SLOEP verschijnt er, tijdens de 
traditionele Jaarmarkt, op het 
parkeerterrein aan de Noot-
weg, voor de Bikeshop, een 
gezellig foodplein met een ruim 
terras waar heerlijke hapjes en 
drankjes te krijgen zijn en Loos-
drechters na de vakantie weer 

kunnen bijpraten. Op woens-
dag 31 augustus hoeft er dus 
in de Loosdrechtse huizen niet 
gekookt te worden!

Met van 15.00 tot 20.00 uur 
meerdere sessies van een op-
treden van Jack Club Music, af-
gewisseld met muziek van DJ’s 
Jan en Lesley, verzorgt Stich-
ting SLOEP de drankjes, komt 
Mrs. Italy met haar beroemde 
pizza’s, de familie Van Herk 
met heerlijke ijsjes en stoere 
hamburgers van de BBQ, de 
Wijninspiratie zorgt voor een 
lekker glaasje wijn, Floor de 
poelier maakt verrukkelijke saté 
en broodjes pulled chicken, en 
Remco met kostelijke popcorn 
en suikerspinnen? Stichting 
SLOEP heet u van harte wel-
kom tijdens de Jaarmarkt.

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

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

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611

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

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

Te koop: Lindelaan 43, Loosdrecht

(op afspraak)
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Geldig van vrijdag 12 t/m woensdag 17 juli.

Duitse Biefstuk

Echte Duitse Curryworst

Biologische Beenham +
Gebraden Rosbief
Biologische Beenham +
Gebraden Rosbief
Biologische Beenham +

Per stuk

Per stuk

2 x 100 gram

€ 1,98
€ 1,98
€ 4,98

Vanaf woensdag 10 augustus is onze winkel weer geopend 
en natuurlijk hebben wij dan weer verse GEHAKTDAG!!

Echt malse biefstuk bestaat nog!
Bij ons!.. Iedere donderdag BIEFSTUKDAG!

Vrijdag 12 en zaterdag 13 augustus

Kom gezellig langs bĳ  
Landgoed de Rading. 

Koffi e, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffi e, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilĳ k?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer
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
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.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
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Wat gebeurt er met asielzoekers?
WIJDEMEREN
Asielzoekers die een ver-
blijfsvergunning krijgen 
worden statushouders. 
Het Centraal Orgaan op-
vang asielzoekers (COA) 
koppelt statushouders aan 
een gemeente. Deze ge-
meente moet dan samen 
met de woningcorporaties 
voor een passende woning 
zorgen.

Stel, je komt als statushou-
der in Wijdemeren wonen? 
Wat gebeurt er dan? Anna 
Meeuwis, coördinator Status-
houders, vertelt er meer over. 
“Zodra statushouders een huis 
hebben, worden ze vanaf dag 
één begeleid door een vrijwil-
liger van Vluchtelingenwerk. 
Dat noemen we maatschap-
pelijke begeleiding. Deze be-
geleiding duurt twee jaar.” De 
maatschappelijk begeleider 
helpt vluchtelingen met alle 
praktische regelzaken. Zoals 
het afsluiten van verzekerin-
gen, financiën en het zoeken 

van artsen en scholen voor de 
kinderen.

Wekelijks contact
De maatschappelijk begeleider 
helpt ook om de weg vinden in 
de nieuwe woonplaats en de 
Nederlandse samenleving. 
De begeleider heeft wekelijks 
contact met de statushouders 
en regelmatig afspraken om 
te kijken hoe het gaat. Daar-
naast zorgt Anna Meeuwis 
dat er contact is met een con-

sulent van de gemeente die 
een uitkering kan regelen. Zo 
snel mogelijk de taal leren is 
erg belangrijk. Een re-inte-
gratieconsulent regelt daarom 
taalstages en eventueel vrijwil-
ligerswerk om de Nederlandse 
taal te oefenen.

Helpen bij inburgering
Anna Meeuwis: “Ook helpen 
we bij de inburgering. Ieder-
een krijgt een inburgering op 
maat. Eerst is er een brede 

intake. Daarna maken we een 
persoonlijk Plan Inburgering 
en Participatie. Statushouders 
hebben ook een aantal keer 
per jaar een gesprek met een 
consulent van de gemeen-
te. Ze zijn bij ons allemaal in 
beeld.” Na twee jaar begelei-
ding door Vluchtelingenwerk 
kunnen statushouders ook 
nog terecht bij Versa Welzijn. 
“Dat kan variëren van hulp 
met de administratie tot soci-
aal-emotionele hulp.” Mensen 

die moeite hebben met hun 
financiën, kunnen via de ge-
meente een budgetcoach van 
Vluchtelingenwerk krijgen. 
Anna Meeuwis: “Alle hulp, 
ondersteuning en begeleiding 
wordt gecoördineerd. Als het 
nodig is, ondersteunt het So-
ciaal Wijkteam ook. Het wijk-
team kan eventuele problema-
tiek in kaart brengen en hulp 
regelen.”

   

Wethouder tevreden met participatie rond Mobiliteitsplan
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het college van burge-
meester en wethouders 
gaat het complete mobili-
teitsplan Duurzaam, Veilig 
en Vooruit voorleggen aan 
de gemeenteraad. Het der-
de deel is nu toegevoegd 
en de raad wordt gevraagd 
dit in september vast te 
stellen. Na de inspraakron-
de zijn er nog 33 ingeko-
men zienswijzen verwerkt. 
“Deze zienswijzen hebben 
vooral voor een aanscher-
ping van het plan gezorgd”, 
zegt wethouder Verkeer en 
Vervoer, Gert Zagt. “Ik ben 
erg blij om te zien hoeveel 
inwoners betrokken zijn bij 
mobiliteit in onze gemeen-
te en de moeite hebben 
genomen om hun zegje te 
doen.”

Deel A, B en C
Verkeersveiligheid en bereik-
baarheid zijn belangrijk in de 
zes dorpen van Wijdemeren. 
Ging deel-A van het Mobiliteits-
plan over de doelstellingen, in 
deel-B werden de wensbeel-
den op papier gezet. Nu vol-
gen de maatregelen (deel-C). 

Wethouder Zagt: “We komen 
hierin tegemoet aan veelge-
hoorde klachten over snelheid, 
parkeren en fietsvoorzienin-
gen. Met dit plan brengen we 
in de komende jaren namelijk 
meer wegen van 50 kilometer 
per uur terug naar 30 kilometer 
per uur. We zorgen voor een 
duidelijke weginrichting en 
bevorderen lopen en fietsen. 
Ook willen we het nachtelijke 
vrachtverkeer op bepaalde 
wegen weren.”

Veel inspraak
Voor het Mobiliteitsplan is in 
alle fases participatie met de 
omgeving geweest. Bij de 
start van het project (januari 
2020) konden inwoners hun 
wensen en knelpunten op het 
gebied van verkeer op een 
online kaart invullen. Hier zijn 
1.106 reacties ingevuld. Ook 
is elk deelproduct besproken 
met de klankbordgroep, waar-
in diverse belangenorganisa-
ties vertegenwoordigd waren. 
In november 2021 vond een 
uitgebreide participatieronde 
plaats, op basis van de be-
vindingen in Deel A en B. Na 
terugkoppeling van de 363 
reacties en verwerking in het 
plan konden inwoners dit voor-

jaar hun mening over het mo-
biliteitsplan indienen. Die 33 
ingediende zienswijzen zijn 
verwerkt in de reactienota. Het 
complete plan wordt nu voor-
gelegd aan de gemeenteraad. 
Ook daar is inspraak mogelijk.

Waar ging het over?
De bezwaren gingen voor-
al over het vrachtwagenver-
bod op de Middenweg, het 
Noorder- en Zuidereinde en 
het verlagen van de snelheid 
van 50 km/u naar 30 km/u. 
Het openbaar vervoer en de 
brandweer hebben zorgen 
over het verlagen van de snel-
heid. Rijtijden nemen hierdoor 
toe. In het Mobiliteitsplan is nu 
de maatregel opgenomen dat 
een snelheidsverlaging alleen 
wordt doorgevoerd als dit kan 
binnen de bestaande regels. 
Daarnaast wil men zoveel mo-
gelijk rekening houden met 
hulpdiensten en bussen, maar 
wel effectief voor de auto’s.

Vrachtverbod Middenweg
Over het vrachtwagenverbod 
op de Middenweg, tussen 
Nieuw Walden en de Heren-
weg, hadden diverse bedrij-
ven zorgen. Bedrijven aan dit 
weggedeelte krijgen een ont-

heffing. Het vrachtverbod blijft 
wel staan, omdat dit veiliger is 
en er dan minder overlast is 
op het Noordereinde. De Gele 
Brug in Ankeveen heeft een 
beperkte aslast en de draai bij 
de Klapbrug is erg krap. Daar-
om bestaat het risico op on-
veilige situaties. De gewenste 
route voor vrachtverkeer is 
vanaf de Middenweg naar de 
Vreelandseweg.

Vrachtverkeer Noorder- en 
Zuidereinde
Ook zijn er zienswijzen bin-
nengekomen over de hoeveel-
heid (vracht)verkeer en snel-
heid van het gemotoriseerde 
verkeer op het Noorder- en 
Zuidereinde. Het blijven ech-
ter zgn. ‘gebiedsontsluitings-
wegen’. Dat betekent dat de 
snelheid op deze wegen niet 
verder omlaag kan. Wel gaat 
de gemeente voor het Noor-
dereinde op zoek naar een 
betere inrichting voor fietsers, 
automobilisten, bewoners en 
natuur

Fietspad Kerklaan- Midden-
weg
Er komt een onderzoek gaat 
naar een fietsverbinding 
tussen de Kerklaan en Mid-

denweg. Uiteraard wordt er 
rekening gehouden met de 
bestaande bebouwing. Uit het 
onderzoek moet duidelijk wor-
den wat de impact van de fiets-
route op het Natura 2000- ge-
bied is. Ook moet blijken of het 
überhaupt mogelijk is om een 
dergelijke fietsverbinding te re-
aliseren. Er zijn zorgen uitge-
sproken over de veiligheid op 
de Kwakel. Op deze weg wil 
de gemeente een officiële 30 
km/u zone maken. Er geldt nu 
alleen een adviessnelheid van 
30 km/u. Het voorstel wordt 
14 september behandeld in 
de commissie Ruimte en Eco-
nomie en 22 september in de 
raad.

FOTO: Een groep statushouders en begeleiders uit 2017

FOTO: Verkeerswethouder Zagt 
(foto: Douwe van Essen)
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Nieuwe gemeentesecretaris
WIJDEMEREN
Op 15 september 2022 
start Yvonne Halman (59) 
als nieuwe gemeentese-
cretaris bij de gemeente 
Wijdemeren.

Burgemeester Crys Larson: 
“Ik ben erg blij dat het college 
Yvonne Halman als nieuwe 
gemeentesecretaris/algemeen 
directeur heeft benoemd. 
Yvonne is ruim 35 jaar werk-
zaam in het openbaar bestuur. 
Zij heeft haar sporen onder 
meer verdiend in haar werk als 
gemeentesecretaris in Heer-
enveen (adjunct), Raalte en 
recent in Lopik. Haar huidige 
functie is programma-mana-
ger bij de gemeente Amster-
dam. Yvonne is geboren en 
getogen in Friesland en het 
water en de mooie groene om-
geving van Wijdemeren spre-

ken haar zeer aan. Het college 
heeft het volste vertrouwen in 
de nieuwe gemeentesecreta-
ris/algemeen directeur en ziet 
uit naar een professionele en 
intensieve samenwerking.”

Mooi vak
Yvonne Halman volgt Rudie 
Heintjes op. Hij was sinds de-
cember 2021 aangetrokken 
als interim gemeentesecreta-
ris die ook belast was met de 
functie van ‘verandermana-
ger’. Een functie die noodza-
kelijk was om de gemeentelij-
ke organisatie te verbeteren. 
Of mevrouw Halman zich ook 
bezig zal houden met de ge-
wenste veranderingen op het 
gemeentehuis, is niet bekend. 
Yvonne Halman:” Het ambt 
van gemeentesecretaris mis-
te ik, ondanks de bijzondere 
maanden als programma-ma-

nager in Amsterdam. Ik ben 
dan ook blij dat ik in de ge-
meente Wijdemeren dit mooie 
vak weer mag oppakken. Ik 
kijk uit naar het samen bou-
wen aan een passende dienst-
verlening voor de inwoners, 
samen met de medewerkers, 
OR en het college van Wijde-
meren.”

   

Geen nieuwe woningen op   
Molenmeent
WIJDEMEREN
De gemeente zet de ver-
koop van de grond aan de 
Molenmeent in Loosdrecht 
stop. Dit betekent dat er op 
die locatie geen woningen 
in de vrije sector worden 
gebouwd. De verkoop is 
stopgezet, omdat de be-
stemming van de gronden 
niet op tijd kan worden 
gewijzigd van groen naar 
wonen.

Het project is door een sa-

menloop van omstandigheden 
vertraagd. Deze vertraging 
zorgt ervoor dat de gemeente 
niet op tijd de procedure voor 
het wijzigen van het bestem-
mingsplan kan voltooien.

“Ik ben blij dat hier nu duidelijk-
heid over is,” zegt wethouder 
Alette Zandbergen. “We zetten 
ons vanaf nu graag in voor de 
ontwikkeling van grote projec-
ten als Ter Sype en Groene-
woud.”

Bijzonder Provinciaal Land-
schap
Vanaf 17 november 2020 valt 

het perceel aan de Molen-
meent onder nieuwe bescher-
mende regels van de provincie 
Noord-Holland en wordt het 
gezien als Bijzonder Provin-
ciaal Landschap. Deze regels 
heeft de provincie ingesteld 
om bestaand groen en natuur 
meer te beschermen. Een van 
de consequenties is dat op 
een stuk grond dat valt onder 
Bijzonder Provinciaal Land-
schap niet gebouwd mag wor-
den. Als voor 21 oktober 2022 
een gewijzigd bestemmings-
plan was vastgesteld, dan had 
dit nog wel gemogen.

   

   Ingezonden brief

  Respect
In de vorige uitgave stond een 
ingezonden brief van Sld1 
Laura uit Ankeveen die vond 
dat het boerenprotest met 
de omgekeerde Nederland-
se vlag niet respectvol is. Ze 
noemde daarbij Marco Kroon, 
bij velen bekend vanwege zijn 
Militaire Willemsorde. André 
Visser heeft daarbij zijn be-
denkingen: ‘Als die genoemde 
meneer Kroon zo respectvol 
is, waarom urineert hij dan 

tegen een hek bij een kerk en 
geeft hij een overheidsdienaar 
tijdens zijn werkzaamheden 
een kopstoot. Oud gezegde; 
hij die zonder zonden is, wer-
pe de eerste steen’.

André Visser, Nederhorst den 
Berg

81 inwoners meer in 
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Tussen 1 januari van dit 
jaar en 1 juli kwamen er 
81 Wijdemeerders bij, een 
stijging van 0,3%. Op 1-1-
’22 telden de zes dorpen 
24.494 inwoners, een half 
jaar later 24.575, volgens 
het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.

De Nederlandse bevolking is 
in 6 maanden sterk gegroeid, 
met bijna 120.000. Begin janu-
ari telde Nederland 17,6 mil-
joen inwoners, per 1 juli ruim 
17,7 miljoen. Er werden circa 

81.100 baby’s geboren en er 
stierven 84.200 mensen. Ter-
wijl 72.300 mensen emigreer-
den uit Nederland. Die cijfers 
lijken op die van 2018 t/m 
2021. De stijging wordt ver-
oorzaakt door het aantal immi-
granten. Er kwamen 195.200 
personen naar ons land, in 
2021 waren dat er 93.600 
in dezelfde 6 maanden. De 
meeste immigranten komen 
uit Oekraïne, gevolgd door Sy-
rië, Turkije, India en Polen.

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

WWW.BOJOSCARWASH.NL

Wij zijn met VAKANTIE
van dinsdag 3 t/m. zaterdag 14 maart.  

          
Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN. 
Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten

wassen, dan kan dat t/m. maandag 2 maart a.s. 
  Lukt dit niet, dan staan wij maandag

16 maart weer graag voor u klaar!

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

       Wij zijn met VAKANTIE
van maandag 22 augustus 

t/m woensdag 7 september a.s.  
          Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN. 

Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten wassen, 
dan kan dat t/m zaterdag 20 augustus. 
  Lukt dit niet, dan staan wij donderdag
8 september weer graag voor u klaar!

Let op!!
za. 20 aug

tot 15.00 u.
geopend.

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77

  



H E L P  J I J  O N S  Z W E R F A F V A L  T E G E N  T E  G A A N ?

Start Locatie: Jachthaven Kortenhoef 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
info@jachthavenkortenhoef.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jachthaven Kortenhoef
Ottenhome
Vuntus Vloot
Bootverhuur Manten
Jachthaven Piet Hein
Jachthaven Dijkzicht 
Restaurant Docks Fish & Grill
Restaurant De Haven Club
Bar - Bistro ‘t Bruggetje
Cafetaria De Schakel

Hotel Restaurant Heineke
Hotel De Drie Dorpen
Wijdemeren Tours
Fletcher Hotel Loosdrecht
Haven Lake Village
Albert Heijn Kortenhoef
Albert Heijn Loosdrecht
Brasserie Wetterwille 
Rosa’s Cantina 
A-Fusion Loosdrecht

Bakkerij Jacques Maas
De Nieuwe Bakker 
123schoon
Intersell
Centipede 
Dunnebier
Nimmerdor Kortenhoef
Drukkerij Ten Herkel
Ismilo 
Kwekerij Ome Joop
GAD

Moleneind 2a | 1241 NE Kortenhoef | 035 656 1871

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
09:00 - 13:30

MELD JE NU 
GRATIS AAN!

T H E  L A K E !

C L E A N  U P
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Sponzen van de Vechtplassen
Er is pas een plantje ontdekt 
bij Tienhoven dat voor het 
laatst in 1865 in de Vechtplas-
sen gezien is. We hebben het 
hier over gekruld sikkelmos. 
De meest kieskeurige van alle 
sikkelmossen wat vocht en kal-
krijkdom betreft. Dit mosje duikt 
weer op nadat de provincie 
Utrecht een paar jaar geleden 
zogenaamde ‘herstelmaatre-
gelen’ heeft uitgevoerd. Deze 
maatregelen bestonden uit het 
afgraven van de voedselrijke 
bovenlaag, het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers en 
het instellen van een hoger 
waterpeil in de winter. Hiermee 
zijn de omstandigheden zoda-
nig verbeterd dat het kieskeu-
rige gekruld sikkelmos er weer 
is gaan groeien. Maar hoe kan 
zo’n plantje na ruim 150 jaar 
opeens weer opduiken, vraag 
ik me dan af. Reden om me 
eens te verdiepen in mos.

De website van IVN vertelt me 
dat mossen een belangrijke 
schakel zijn in ecosystemen: 
ze produceren zuurstof, be-
schermen tegen erosie, hel-
pen allerlei soorten zaden en 
vruchten te ontkiemen en bie-
den leefruimte aan vele kleine 
insecten. Ook de mens heeft in 
de loop der jaren veel gebruik 
gemaakt van mossen voor o.a. 
brandstof, vloerbedekking, ma-
trasvullingen, isolatiemateriaal 
en bloemsierkunst.

Er zijn in Nederland wel 600 
verschillende soorten mossen 
die groeien op heel veel ver-
schillende plaatsen. Gekruld 
sikkelmos groeit voornamelijk 
in trilvenen. Daar zien we ook 
graag andere trilveenmossen 
zoals rood schorpioenmos en 

sterrengoudmos. Deze mos-
sen tonen namelijk aan dat 
het goed gaat met de laag-
veennatuur. Trilvenen zijn een 
belangrijk onderdeel in het ver-
landingsproces van open water 
naar land. Het is te herkennen 
aan de slappe, natte bodem die 
ontstaan is uit plantenresten. 
Het beweegt op en neer (trilt) 
als je eroverheen loopt. Trilve-
nen dragen enorm bij aan de 
biodiversiteit van het gebied, 
het zijn echt de natuurparels 
van de Vechtplassen.

In de Vechtplassen groeien 
vooral veel veenmossen. Veen-
mos komt voor in meer zure 
omstandigheden. Wanneer 
veenmos verschijnt en steeds 
dominanter wordt, verandert 
trilveen in een veenmosriet-
land. De volgende fase in het 
verlandingsproces. Het meest 
bijzondere aan veenmossen 
vind ik dat ze zoveel water vast 
kunnen houden. Het zijn net 
sponzen. Ze gebruiken hier-
voor speciaal gevormde cellen 
waardoor het water niet zo snel 
verdampt als bij vele andere 
mossen. Bij weinig vocht kun-
nen veenmossen verschrom-
pelen waardoor ze minder wa-
ter verdampen. En als ze nat 
worden, zwellen ze binnen en-
kele minuten weer op. Een ide-
ale plant voor een laagveenge-
bied als de Vechtplassen dus.

Sporen oftewel zaden van 
mossen kunnen goed tegen 
vocht, droogte, koude en hitte 
en kunnen daardoor vele jaren 
ergens liggen voordat de om-
standigheden gunstig genoeg 
zijn om zich te ontwikkelen tot 
mosplantje. Misschien wel 150 
jaar…?

In Wijdemeren geen beleid     
openbare toiletten
WIJDEMEREN
Een derde van de Neder-
landse gemeenteraden 
heeft in de afgelopen vijf 
jaar aandacht besteed aan 
het gebrek aan openbare 
toiletten. Dat blijkt uit een 
onderzoek van De Toiletal-
liantie (een initiatief van on-
der andere de Maag Lever 
Darm Stichting). Een flinke 
verbetering, maar tegelij-
kertijd heeft twee derde van 
de gemeenteraden dus nog 
geen actie ondernomen. 
Ook Wijdemeren heeft nog 
niets gedaan.

Op een kaart staat per kleur-
code aangegeven welke ge-
meenteraden actief zijn en wat 
ze hebben gedaan. Zo hebben 
raadsleden in 35 gemeenten 
vragen gesteld aan het colle-

ge over openbare toiletten. Bij 
65 gemeenten is een motie 
aangenomen met de oproep 
het toilettekort aan te pakken. 
Slechts 14 gemeenteraden zijn 
het verst gevorderd, omdat ze 
een beleid hebben vastgesteld 
voor openbare toiletten en/of 
geld beschikbaar hebben ge-
steld. Daar hoort ook Hilver-
sum bij.

Werk nog niet af
Ivo Thonon, woordvoerder van 
de Toiletalliantie, stelt dat het 
werk nog niet af is, 2/3 heeft 
nog niets gedaan. In 2017 zette 
Geerte Piening met een rechts-
zaak het gebrek aan openbare 
toiletten in de schijnwerpers. Zij 
vocht een boete voor wildplas-
sen aan met de verdediging 
dat er geen openbare toiletten 
in de buurt waren die ook voor 

vrouwen beschikbaar waren. 
Dat ze van de rechter kreeg te 
horen dat ze een urinoir had 
moeten gebruiken leidde tot 
verontwaardiging maar dus 
ook politieke aandacht. Het 
gaat wel steeds beter, volgens 
de Toiletalliantie: “Lokale over-
heden beginnen te beseffen 
dat de toiletnorm, een toilet om 
de 500 meter in stadscentra en 
winkelgebieden, zinvol is. Ze 
beginnen te begrijpen dat toi-
letten nodig zijn om iedereen 
in staat te stellen het huis uit 
te gaan.” De doelstelling is: In 
2025 is het aantal Nederlan-
ders dat regelmatig thuisblijft 
vanwege het gebrek aan toi-
letten is gehalveerd (t.o.v. 23% 
in 2021), omdat er voldoende 
toiletten zijn. Zie: www.iedere-
wctelt.nl of www.mlds.nl.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
Bij GooiTV is het zomerre-
ces nog in volle gang. Dat 
betekent dat er een aange-
past programma wordt uit-
gezonden.

Deze week wordt een video 
getoond over Muiden in ver-
vlogen jaren. Het programma 
komt van de historische kring 
in Muiden/Muiderberg en laat 

allerlei gebeurtenissen zien 
in de voorbije jaren. Voor die-
genen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

   

Nazomerse excursies bij de Loenderveense 
Plas
LOOSDRECHT
In augustus en september 
uur organiseert Waternet 
bijzondere nazomerse ex-
cursies bij de Loender-
veense Plas: ga mee va-
ren op een fluisterboot bij 
zonsondergang met een 
bezoek aan de molen of ge-
niet van een vaartocht met 
een heerlijke high tea.

De Loenderveense Plas is een 
prachtig oer-Hollands natuur-
gebied vlakbij Loenen aan de 
Vecht. Een deel van de plas, 
de Waterleidingplas, gebruikt 
Waternet om drinkwater van 
te maken. Dit natuurgebied is 
normaal niet toegankelijk voor 
publiek, maar onder begelei-
ding van de boswachter kan 
dat wel.

De excursies zijn op de don-
derdagen 18 en 25 augustus 
(19:00 uur), vrijdag 19 augus-
tus (15:00 uur), zaterdag 27 

augustus (13:00 uur) en op 
woensdag 7 september (19:00 
uur) en zaterdag 10 september 
(15:00 uur). Vanaf de boot kunt 
u van de omringende natuur 
genieten en van de verhalen 
die de boswachter over deze 
unieke omgeving weet te ver-
tellen.

Aanmelden voor deze excur-
sies kan via: https://www.wa-
ternet.nl/service-en-contact/

drinkwater/waar-komt-ons-
drinkwater-vandaan/loender-
veense-plas/, scan de QR-code 
of neem voor meer informatie 
contact op met het bezoekers-
centrum van Waternet: via 
020-608 7595 (bereikbaar op 
d insdag 
t/m zon-
dag van 
1 0 : 0 0 -
1 6 : 3 0 
uur).

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Veenmos Bas Kers

Foto: Jan Dirk Bol
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EK Optimist Team   
Racing 2023
LOOSDRECHT
Koninklijke Watersport 
Vereeniging ‘Loos-
drecht’(KWVL) dankt IODA 
(International Optimist-
Dinghy Association) voor 
het vertrouwen om samen 
met Optimist Club Neder-
land (OCN) van 25 tot en 
met 30 augustus 2023 het 
‘European Optimist Team 
Racing Championship 
2023’ te mogen organise-
ren.

16 EU-landen zullen elk 4 zei-
lers (tussen de 10 – 15 jaar) 
afvaardigen om als team te-
gen elkaar te zeilen op de 

Loosdrechtse plassen. De 
leden van de KWVL zullen er 
een spetterend evenement 
van maken, met als doel het 
promoten van het jeugdzeilen 
in de Optimist en in het bijzon-
der het jeugd teamracen.

De meer dan 70 wedstrijden 
per dag worden dicht bij de 
kant gehouden, zodat ook 
vanaf land het spektakel goed 
gevolgd kan worden. Ook voor 
de (aspirant) jongste zeilers 
worden er leuke laagdrempe-
lige activiteiten georganiseerd 
zowel op het water als op de 
kant.

   

Zomerwandeling bij de 
Tafelberg
REGIO
Uit onderzoeken blijkt steeds 
weer hoe belangrijk het is om 
te bewegen. Ook voor mensen 
die behandeld worden tegen 
kanker. Wandelen is een heel 
laagdrempelige manier om fit 
te worden of te blijven en je 
ziet ook nog eens wat van je 
omgeving.

Op dinsdag 16 augustus kun 
je meewandelen met een bos-
wachter van het Goois Natuur-
reservaat. Het startpunt van 
de wandeling is de Tafelberg 
in Blaricum. Er wordt onge-
veer een uur gewandeld in een 

rustig tempo. De kans is groot 
dat je allerlei nieuwe dingen 
ziet en hoort over onze eigen 
prachtige ‘achtertuin’.

Verzamelen: vanaf 9.45 uur 
op de parkeerplaats naast De 
Eendracht (Oude Naarderweg 
2 te Blaricum). Vertrek: 10.00 
uur. Deelname is gratis. De 
wandeling gaat door bij mini-
maal 8 deelnemers.

Voor informatie en aanmelden: 
aanmelden@viore.org; Bellen 
kan ook: 035 683 46 20, of kijk 
op www.viore.org/agenda.

   

Trompenburg in volle glorie
REGIO
Velen waren nieuwsgie-
rig naar het eindresultaat. 
Voilà: Trompenburg in vol-
le glorie.

Het zandsculptuur van Kor-
tenhoever Maxim Gazen-
dam is ruim 3 m. hoog en is 
te bewonderen in Garderen, 
samen met nog 100 beelden 
van de tentoonstelling ‘Va-
derlandsche Geschiedenis. 
Zandsculpturen Festival; 
Oude Barnevelderweg 5, 
3886 PT Garderen;
www.zandsculpturen.

Beleef de Tour de Oude Hollandse Waterlinie
REGIO
350 jaar geleden, in het jaar 
1672, keerde het tij. Het ooit 
zo rijke Holland leek verlo-
ren, het volk reddeloos, re-
deloos en radeloos. Tot wij 
ons eigen water als wapen 
inzetten en de vijand wisten 
te stoppen.

Van het Muiderslot tot aan Slot 
Loevestein deed de Oude Hol-
landse Waterlinie haar werk. 
Beleef de Tour de Waterlinie en 
kom fietsen, wandelen, hardlo-
pen, skaten of wielrennen en 
beleef een onvergetelijk avon-
tuur.

De route bestaat uit 168 kilo-
meter verdeeld over tien etap-
pes. Je bepaalt zelf of je een of 
meerdere etappes aflegt. On-
derweg ontdek je de mooiste 
plekken en historische locaties 

zoals: Unesco erfgoed, forten, 
kastelen, musea, prachtige 
natuur en rivieren en natuur-
lijk gezellige lokale horeca. Als 
deelnemer aan de Tour de Wa-
terlinie krijg je een programma-
boek, een digitaal startnummer, 
een medaille (die per etappe 
aangevuld wordt met etap-
pepins), fotopunten en route-

duiding op het parcours en 
leuke extra acties van partners. 
Vanwege de zomer willen we 
iedereen helemaal laten genie-
ten van deze historische tour. 
Tijdens de zomeractie kan je 
alle 10 de etappes voor € 25,- 
aanschaffen en beleven. Doe 
mee en ga snel naar www.tour-
deoudehollandsewaterlinie.nl

Vuilstorten

Onlangs kwam in het nieuws dat het op-
pervlaktewater in Nederland van onvol-
doende kwaliteit is. Er zitten te veel stof-
fen in die schadelijk zijn voor mens en 
natuur. Dit wordt mede veroorzaakt door 
stoffen die in het verleden in de natuur zijn 
terechtgekomen en nu langzaam in het 
water terecht komen. De gedachten gaan 
dan natuurlijk uit naar de vele vuilstorten 
en de wat ouderen onder ons kennen vast 
nog de gifschandalen uit de jaren zeven-
tig in Lekkerkerk en de Volgermeerpolder. 
Helaas kennen ook onze fraaie drie dor-
pen talloze stortplaatsen. In de periode 
vanaf de jaren ’30 tot de jaren ’80 werd 
volop afval gestort in vooral Kortenhoef 
en Ankeveen. Het huisvuil van Hilversum 
werd gestort in de randen van de Kor-
tenhoefse polder langs de Kwakel en op 

Groenewoud. Hiertoe werd zelfs de oude 
ophaalbrug aan het einde van de Kerklaan 
verwijderd! De gemeente Bussum stortte 
haar afval in Ankeveen. Was dit aanvanke-
lijk vooral huishoudelijk afval dat in Korten-
hoef zelfs werd gebruikt als ‘grondverbe-
tering’ later werd er ook volop industrieel 
(chemisch) afval gestort. In de begin jaren 
zeventig stond de belt op Groenewoud 
wekenlang in de brand. De brand veroor-
zaakte enorme rook en een zwavelachtige 
stank tot in de verre omtrek. De provincie 
Noord-Holland kwam ooit bij een inventa-
risatie tot een totaal van 17 stortlocaties in 
Kortenhoef, Ankeveen en ’s-Graveland. 
Een nare erfenis uit vroeger tijden waar we 
nog lang aan vast zitten. Op de foto kijkt 
burgemeester Warmolts van Kortenhoef 
midden jaren ’30 van de vorige eeuw naar 
de Hilversumse vuilstort in zijn gemeente. 
Een kwartje voor zijn gedachten!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Foto van de Week

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Het wordt al gezellig in de Horstermeerpolder: feest van 26 tm 28 augustus!                                                                                         Foto: Helga Jansen


