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‘We vervoeren geen lucht’ is ons motto
Tekst: Frank Scheers

WIJDEMEREN
Nederlanders staan be-
kend om hun gulheid. Ze-
ker als het om geld geven 
gaat voor goede doelen. 
Een goed doel is afhanke-
lijk van giften en dit geldt 
ook voor het prachtige ini-
tiatief van acht inwoners 
van Wijdemeren. 

Zij besteden een flink deel van 
hun vrije tijd aan het helpen 
van de Stichting Kinderen in 
Nood. Dit goede doel uit Bus-
sum bestaat al sinds 1990. 
De hulp van de 8 inwoners 
van Wijdemeren bestaat uit 
het belangeloos mederegelen 
van hulpgoederen, het inladen 
en het vervoeren hiervan naar 
Hongarije en Roemenië d.m.v. 
hun eigen 4 trucks. Hun initia-
tief staat bekend op Facebook 
als ‘3 Trucks vol Hulpgoederen 
naar Hongarije’ waar hun goe-

de werk te volgen is.

Volstouwen
Eén van de initiatiefnemers 
Hendrik Jan van Loo: “In 2018 
ben ik samen met Tjeerd van 
Rijn gestart om hulpgoederen 
te gaan brengen naar onder 
andere Hongarije. Sindsdien 
gaan we elk jaar hulpgoede-
ren brengen en gelukkig heb-
ben we nu de beschikking over 
4 trucks om hulpgoederen te 
brengen naar mensen, die 
flink in de problemen zitten. 
We vervoeren van alles. Van 
voedingsmiddelen tot medi-
cijnen en van bedden met 
matrassen tot verlichting voor 
ziekenhuizen et cetera. Elke 
truck kan 80 kubieke meter 
aan hulpgoederen vervoeren. 
Omdat we onze trucks echt 
helemaal afgeladen willen 
hebben, zeggen wij altijd. ‘We 
vervoeren geen lucht!’. Alleen 
goederen.”

Aan alles is gebrek
Naast Hendrik Jan en Tjeerd 
rijden tevens Jeroen Bese-
mer, Henk en Els Cats, Paul 
Wallenburg, Kees van Doorn 
en Jan den Hertog met hun 4 
trucks vol hulpgoederen naar 
plekken waar de nood hoog is. 
Meestal gaat de rit naar Hon-
garije. Dit jaar is besloten om 
naar de stad Rupea in Roeme-

nië af te reizen waar aan letter-
lijk alles ontbreekt. Daar zullen 
tevens diverse hulpgoederen 
vanuit Rupea verdeeld worden 
onder de vluchtelingen uit de 
Oekraïne.

Giften
Om 4 tot de nok toe gevulde 
trucks te laten rijden naar Roe-
menië is geld nodig. Niet voor 

de chauffeurs en hun bijrij-
ders. Zij doen dit belangeloos. 
Het geld wordt enkel en alleen 
besteed aan onkosten en de 
hoge brandstofkosten. Op 14 
september gaan de 4 trucks in 
2 dagen tijd rijden naar Rupea. 
Vervolgens dienen alle hulp-
goederen uitgeladen te wor-
den en verwacht men op 20 
september weer terug te zijn in 
Wijdemeren.

Op dit moment is er een te-
kort van 4.000,- euro en is hun 
budget niet toereikend. Wij 
verzoeken iedereen vriendelijk 
om een gift te doen. Dit kan 
op bankrekening NL86 ABNA 
0110595114 t.n.v. H. van Loo 
onder vermelding van Hu-
manitair Transport Roemenië 
2022.

Alvast bedankt voor uw bijdra-
ge namens de truckers uit Wij-
demeren.

Foto: Hendrik Jan van Loo

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Verkoop gestart!

Inschrijving sluit 16 september 2022

RESIDENCE DE RADING 128

12
appartementen

Vanaf
€ 254.600,- v.o.n.

Ons adres:
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Thuis komen moet wel goed voelen!
NVM-verkoopadvies nodig?
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VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

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?

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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

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 

Te huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef
mooie omgeving, praktĳ k-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl 

Bel Jeroen 06 -83658102

ik zoek een betrouwbare 
hulp,4 uur per week 

0629503910
in loosdrecht

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

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 2 t/m woensdag 7 september.

Ardenner Varkenshaasjes
Met brie en Ardenner ham
Ardenner Varkenshaasjes
Met brie en Ardenner ham
Ardenner Varkenshaasjes

Runder Ribeye steak
Topkwaliteit
Runder Ribeye steak
Topkwaliteit
Runder Ribeye steak

Boeren Leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid
Boeren Leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid
Boeren Leverworstje

Wijncervelaat

100 gram

100 gram

300 gram

100 gram

€ 2,49

€ 3,95

€ 2,49

€ 2,25

Hele week:
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D66 bij Oekraïeners
WIJDEMEREN
Een speciale dag voor de 
Oekraïense vluchtelingen 
in Het Drieluik.

Op Onafhankelijkheidsdag in 
Oekraïne ging de fractie van 
D66 Wijdemeren langs bij de 
vluchtelingen om ze een hart 
onder de riem te steken met 
een bos bloemen. Bij Het Drie-
luik hadden fractievoorzitter 
Nanne Roosenschoon en be-
woonster Natalia het over de 
situatie in Oekraïne met hulp 
van 10-jarige tolk Vitalina die 
alles netjes vertaalde van het 
Oekraïens naar het Engels. 
D66 Wijdemeren wil met deze 
actie laten zien achter Oekra-
ine te staan in deze moeilijke 
tijd.

FOTO: (v.l.n.r.) Tishkovec Nata-
liya, Ratha Alphonse, Vitalina, 
Rob Koedijker, Piven Natalia en 
Nanne Roosenschoon

Help hennep uw buurt uit!
Herkennen en melden ook in Wijdemeren

WIJDEMEREN
Het Hennepteam van de 
politie Gooi- en Vecht-
streek krijgt uit Hilversum 
jaarlijks ongeveer 100 
meldingen binnen omtrent 
mogelijke hennepkweke-
rijen. Deze meldingen wor-
den onder andere gedaan 
door ondernemers, parti-
culieren of via MMA (meld 
misdaad anoniem). Uit Wij-
demeren komen er slechts 
3 à 4 meldingen per jaar, 
dat zijn er wel erg weinig. 
Daarom vraagt de politie 
aandacht voor dit onder-
werp.

‘Hennepteelt is levensgevaar-
lijk en wordt omringd door 
zware criminaliteit. Dankzij 
signalen uit de buurt ontrui-
men wij veel kwekerijen. Hebt 
u het vermoeden van een kwe-
kerij of ervaart u drugsover-
last? Neem contact op met de 
politie!

Gevaren
De gevaren van illegale hen-

nepteelt worden sterk onder-
schat. Er zijn grote risico’s 
van brand- en ontploffingsge-
vaar, water- en stankoverlast, 
schimmelvorming, en ook het 
gebruik van kankerverwekken-
de chemicaliën en pesticiden 
is levensgevaarlijk. Het gevaar 
van brand is het grootst. Veel 
hennepkwekerijen worden 
ontdekt nadat brand is uitge-
broken. Twijfel dus niet om 
een hennepkwekerij aan te ge-
ven! Vaak zit er een crimineel 
netwerk achter hennepkweke-
rijen. Criminelen schrikken niet 
terug voor geweld en bedrei-
ging. Denk daarom altijd aan 
uw veiligheid en neem geen 
onnodige risico’s.

Herkennen
Zo herkent u een hennep-
kwekerij: U ruikt u een sterke, 
vreemde geur (wiet, zoet che-
misch of anijsachtig); u ziet 
blauwe vaten of jerrycans; U 
hoort voortdurend het geluid 
van afzuiginstallaties; Er is 
condensvorming op de ramen 
of dichtgemaakte ramen (rol-

luiken of folie); u heeft vaak 
last van stroomstoringen; er 
zijn bouw- en sjouwactiviteiten 
op vreemde tijdstippen

Melden
Zo meldt u een hennepplan-
tage: Bij uw wijkagent of via 
0900-8844; Via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000; Via 

e-mail: 8844service@politie.
nl, o.v.v. ‘hennep gemeente 
Wijdemeren’; Bij ernstige situ-
aties bel 112’.
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GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 31 augustus: Het 
zomerreces bij GooiTV loopt 
naar het einde en dat betekent 
ook binnenkort weer een te-
rugkeer naar de normale pro-
grammering. De zomerperiode 
wordt deze week afgesloten 
met nog een laatste video van 
een historische kring uit deze 

regio waarin een terugblik op 
vervlogen tijden te zien is. In 
KijkTV is de camera opnieuw 
gesitueerd op een voor velen 
bekende plek in de regio. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

Boek Schoolveteraan keiharde realiteit van 
landelijk (onderwijs)beleid
Door: Linda Blok

REGIO
Als kind ziek zijn en met 
lege handen komen te 
staan na het slagen voor je 
examen. Ondanks je ziek-
te gedwongen naar school 
moeten onder dreiging van 
uithuisplaatsing, omdat 
fysieke slaafse aanwezig-
heid op school boven het 
welzijn van hun kind wordt 
geplaatst.

Het overkwam een Almeers 
gezin. Diana Stroeven, moe-
der en communicatie-expert, 
beschrijft het waargebeurde 
verhaal van hun jarenlange 
Survival met Onderwijs in het 
boek ‘Schoolveteraan’ en geeft 
het boek nu in eigen beheer uit.
‘Schoolveteraan, Survival van 
niet Passend Onderwijs’ is 
het resultaat én de keiharde 
realiteit van de uitvoering van 
landelijk (onderwijs)beleid. In 
‘Schoolveteraan’ geeft Dia-
na een aangrijpend inkijkje in 
het aangedane onrecht; komt 
school doodleuk gemaakte af-
spraken met hun kind niet na 
en is het Jeugdzorg die onge-
zonde druk uitoefent op het zie-

ke kind en het hele gezin. Het 
boek geeft een boodschap af 
tot zelfreflectie aan het onder-
wijsveld en ketenpartners en 
laat zien welke gevolgen keu-
zes teweegbrengen.

Positiviteit als uitgangspunt
Ondanks de ‘schoolslavernij’ 
en ongezonde druk vanuit de 
schoolketen houdt het gezin 
vast aan de eigen koers van 
positiviteit. Zo drukt Schoolve-
teraan ouders op het hart vaker 
nee te zeggen totdat er wel een 
win-win situatie voor het welzijn 
van hun kind is bereikt. “Het 
begint met wederzijds respect, 
acceptatie en communicatie. 

Dat is ook de boodschap die ik 
met ons boek wil afgeven”, al-
dus Diana Stroeven. In het da-
gelijks leven is zij eigenaar van 
communicatiebureau Commu-
nicatie-expert. “Want zeg nu 
zelf. Hoe vaak heeft u als ouder 
een uitnodiging van school ont-
vangen met de blije boodschap 
dat het zo goed met uw kind op 
school gaat…? Communicatie 
maakt het positieve verschil!”

Meer informatie over Schoolve-
teraan en het boek is te vinden 
op https://schoolveteraan.nl/; 
bestellen kan via het exclusie-
ve verkooppunt: https://all3.nl/
boek .

VACATURE
LOGISTIEK MEDEWERKER

Ben jij degene die bij ons de laatste schakel wil worden voordat onze
producten naar de klant worden verzonden?

Voor deze functie zoeken we iemand die 38 uur per week beschikbaar is en dit mag ook 
voor een bepaalde periode zijn. Je gaat in ons magazijn de gereinigde producten uit 
de productie in ontvangst nemen en binnen boeken in ons ERP systeem. De  producten 
worden, in series van duizend tot 10 duizenden stuks, in ons magazijn per dag in dozen 
ingepakt. Als een productie klaar is, wordt deze klaar gezet voor een eindcontrole middels 
een steekproefsysteem. Een klein deel van onze productie ondergaat geen eindcontrole en 
kan direct  ingepakt worden voor verzending.
Via een verzendlijst uit ons ERP systeem worden de producten per doos of  per pallet 
verstuurd naar onze klanten.

Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail en een technisch inzicht. Bovendien vind je het 
geen probleem om in een kleine onderneming te werken.

Als je interesse voor deze functie hebt, maken we graag kennis met je om 
samen de inhoud en de invulling van de werkzaamheden door te nemen.
Stuur dan je CV naar info@awera.nl.

Reeweg 14    |    1394 JD Nederhorst den Berg    |    0294-253226

Foto: Peter Vincent



Als Mohamed en Haitham gevraagd 
worden om een potje te komen 
voetballen, weten ze dat ze hun 
werk goed doen. “Het belangrijkste 
is vertrouwen”, zeggen de jonge-
renwerkers van Jeugd-Punt. “Dan 
kunnen we jongeren die dat nodig 
hebben ondersteunen en eventueel 
laten participeren in de wijk”, ver-
telt Mohamed.

Jeugd-Punt werkt samen met gemeente, 

politie en BOA’s. Mohamed: “We werken op 

straat of er komen hulpvragen van uit de 

buurt bij ons. We gaan dan met de jongeren 

in gesprek.”

Sporten en praten
Mohamed geeft een voorbeeld: “Bij een 

voetbalveldje in Wijdemeren hangen twee 

groepen jongeren. Met de ene groep gaat 

het goed, maar de andere groep veroorzaakt 

overlast. Omwonenden weten dan niet altijd 

hoe ze hen daarop kunnen aanspreken.” 

De jongerenwerkers proberen een band met 

de jeugd en de buurtbewoners op te bouwen. 

“We gaan bijvoorbeeld met ze sporten en 

hebben contact via social media.” Zo worden 

onder andere  overlast en hulpvragen van de 

jeugd bespreekbaar.

Mohamed en Haitham zoeken ook contact 

met de buurt. “We zijn bij een buurtbewoner 

op huisbezoek gegaan. Nu kijken we of er in 

de groep jongeren iemand is die deze bewo-

ner kan helpen met boodschappen doen.”

Talenten ontwikkelen
Jeugd-Punt biedt ook individuele ondersteu-

ning en coaching. “We kijken niet alleen naar 

obstakels, maar ook naar talenten. Met het 

Sociaal Wijkteam zijn we een jongere waar 

zorgen over waren gaan coachen.” Trots 

vertelt hij: “Hij heeft nu zijn diploma en gaat 

starten met een vervolgopleiding.”

Mohamed en Haitham werken graag in Wij-

demeren. “Er is veel vertrouwen in de mens.

 Inwoners kennen elkaar goed en proberen 

het eerst zelf op te lossen. Maar als dat niet 

lukt, is het goed om te weten dat Jeugd-Punt 

en de gemeente kunnen helpen.”

Contact
Mohamed Haddouche is bereikbaar via

06-43218013 en https://www.instagram.

com/jongerenwerkwm_jeugdpunt/.

Of bel met 14 035: sociaal wijkteam.
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Onze scholen zijn weer 
begonnen! 

Automobilisten, let de komende weken

extra op uw snelheid en houd rekening met 

fietsende scholieren!
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Kort

Helikopter onderzoekt 
bodem

   Steuntje in de rug voor de jeugd  

#mooiWijdemeren
@eikenrode

>     Lunch Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren or-

ganiseert in het kader van de Wereld Alzheimer 

Dag op zaterdag 10 september een gezellige 

lunch voor personen met dementie en hun 

mantelzorger. Aanmelden kan tot 1 september, 

met maximaal twee personen. De bijeenkomst 

is in De Koepel aan de Kapittelweg 399a in 

Hilversum (Kerkelanden). Inschrijven via

alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl

of 06-1477 3182 (Atie Vos-Tabak).

>     Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

• Coördinator duofiets: In de Emtinckhof in 

Loosdrecht is een duofiets beschikbaar voor 

mensen met een lichamelijke beperking en 

voor mensen met dementie. Voor de coördina-

tie ervan zoeken we een vrijwilliger die onder 

meer de roosters maakt en de fiets-uitleen regelt.

• Begeleider wandelgroep voor ouderen: De

wandelingen voor ouderen vinden elke woens-

dag plaats van 10.30 – 12.15 uur. De vrijwilliger

helpt bij het wandelen en bij het veilig overste-

ken. De start is bij de Emtinckhof in Loosdrecht.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met 

Ton van Leuveren, 06-1072 1670.

>     Bewonersavonden warmtebron
Energiecoöperatie Wijdemeren organiseert 

bewonersavonden voor de verkenningsbuur-

ten Loosdrecht-Noord en Kortenhoef-Noord. 

Deze avond presenteert Waternet haar eerste 

onderzoek naar mogelijke warmtebronnen 

als alternatief voor aardgas in deze buurten. 

Gemeente en energiecoöperatie presenteren 

de vervolgstappen van de buurtverkenningen.

De bewonersavond Loosdrecht is op maandag 

12 september om 19.30 uur in het gemeente-

huis aan Rading 1 in Loosdrecht. De bewoners-

avond Kortenhoef vindt op donderdag 15 sep-

tember om 19.30 uur plaats in de Curtevenne-

school aan Parklaan 3 in Kortenhoef. Aanmel-

den via www.ecwijdemeren.nl/bijeenkomsten/.

>     Oogcafé
Mensen met een visuele beperking zijn vanaf

30 september elke laatste vrijdag van de maand, 

van 14.00 tot 16.00 uur, welkom bij Oogcafé ’t 

Gooi. Het Oogcafé is een plek voor ontmoeting 

en uitwisseling voor mensen met een visuele 

beperking. Ook familieleden, vrienden en 

kennissen zijn van harte welkom. Oogcafé ’t 

Gooi vindt plaats in wijkcentrum Meentamorfo-

se aan de Landweg 5 in Huizen. Aanmelden en 

informatie bij Ron van der Genugten: 06-2195 

3434, ronvanderg@gmail.com. 

Doe ook mee
Haitham en Mohamed sporten elke

vrijdag om 19.00 uur in sporthal

Eikenrode (Loosdrecht) met jongeren 

van 12 tot 15 jaar.

Doe ook mee! Meld je aan bij

Mohamed: 06-43 21 80 13.
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In 2022 hebben ondernemers samen 
met de gemeente de Economische 
Agenda 2030 opgesteld. Om onze 
ambities om te zetten naar actie 
hebben we opnieuw de hulp van alle 
ondernemers nodig. Neem deel aan 
het Actieteam Wijdemeren!

Op maandag 5 september geven we vrijblij-
vend meer informatie over het Actieteam 
tijdens een kick-off en kun je kennismaken 
met wethouder Els Kruijt.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 
vindt plaats bij Rosa’s Cantina,
Oud-Loosdrechtsedijk 167.

Prioriteiten bepalen
Het Actieteam is een onafhankelijk bege-
leide club die bestaat uit ondernemers uit 
Wijdemeren en uit een vertegenwoordiging 
van de gemeente. Samen bepalen we welke 
acties van de Economische Agenda prioriteit 
hebben. Is er nu behoefte aan een sterkere 
lobby in de regio? Willen we een onderne-
mersfonds om activiteiten uit te betalen? 

Of is een aangescherpte positionering om 
het toeristisch aanbod op te sturen op dit 
moment belangrijker?

Profi el
Als teamlid van het Actieteam:
• ben je ondernemer in een van de kernen 
   van Wijdemeren (geweest);
• vind je het belangrijk om contact te 
   houden met je achterban en ze mee te 
   nemen;
• ben je enthousiast en gemotiveerd;
• heb je een ‘can do’-mentaliteit en zie
   je kansen.

Wil je meer informatie of ben je nu al
enthousiast om deel te nemen aan het
actieteam? Stuur een mail naar
Marius Drissen,
marius@stadenco.nl.  

Kick-off Actieteam: ondernemer, we zoeken jou!

In samenwerking met de gemeente 
Wijdemeren geeft Christa Sigling 
training aan kinderen van gescheiden 
ouders.

Op 20 september starten twee groepen. 
Stoere Schildpadden voor kinderen van
4 tot 6 jaar en Dappere Dino’s voor kinderen 
van 6 tot 8 jaar. De bijeenkomsten vinden 
plaats op het gemeentehuis in de ruimte van 
het consultatiebureau. Deelname is gratis.

Kinderen van gescheiden ouders kunnen 
het soms moeilijk hebben op de wisseldag. 
Of vinden het lastig om over de scheiding 
te praten. Sommige kinderen laten ander 
gedrag zien dan voor de scheiding.
Een doe-praatgroep zoals de Stoere 
Schildpadden of Dappere Dino’s kan dan 
helpen.

Speelse manier
Stoere schildpadden (groep 1 en 2) is een 
groep waar met hulp van handpop Schildpad 
Sam op een speelse manier met het thema 
scheiden gewerkt wordt. De bijeenkomsten 
zijn op dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur. 
Bij Dappere Dino’s (groep 3 en 4) helpt 

handpop Dinosaurus Rex de trainer tijdens 
de bijeenkomsten. Deze zijn op dinsdag van 
16.30 tot 17.15 uur. 

Beide groepen komen elf keer bij elkaar.
Na elke bijeenkomst worden ouders via een 
weekmail op de hoogte gebracht. Ook is er 
één keer een ouderbijeenkomst.

Kijk voor meer info op
www.stoereschildpadden.nl of
www.dapperedino.nl.

De trainingen worden aangeboden 
door de gemeente en vinden plaats op 
het gemeentehuis in de ruimte van het 
consultatiebureau. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar c.sigling@levvel.nl of te 
bellen met 06-5163 0635.

Training voor kinderen van gescheiden ouders

Begin september voert Waternet in 
opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en de gemeente 
Amsterdam bodemonderzoek uit in
de Horstermeerpolder en omgeving.
Zij doet dit vanuit de lucht met een
laagvliegende helikopter.
Het bodemonderzoek is nodig om de
waterkwaliteit in de Horstermeer-
polder verder te verbeteren. 

De vluchten zorgen tijdelijk voor geluids-
overlast. Omdat de weersomstandigheden 
bepalend zijn, kan Waternet pas een paar 
dagen van tevoren aangeven op welke dagen 
er wordt gevlogen. Exacte vliegdata zijn 
afhankelijk van het weer en kunt u vinden op 
www.agv.nl/bodemonderzoek. 

Tijdelijk geluidsoverlast
Onder de helikopter hangt een sensor met 
een diameter van 30 meter. Er wordt niet 
over huizen of bedrijfspanden gevlogen. 
Toch kan het geluid een onveilig gevoel 
teweeg brengen bij bewoners en recreanten. 
Ook paarden schrikken soms van het geluid 
en rennen weg. De piloot houdt hier zoveel 
mogelijk rekening mee. Wellicht kunt u zelf 
uw eventuele gasten informeren.
Heeft u paarden in uw bezit, dan is het
misschien prettiger ze tijdens de vluchtdagen 
op stal te houden.

Bodemonderzoek met helikopter  



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Noordereinde 147: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.73876 (16.08.22)

Loosdrecht
- Meidoornlaan 13: plaatsen dakkapel voorzijde 

   en dakkapel achterzijde, zaaknummer 

   Z.73903 (17.08.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   villa, zaaknummer Z.73863 (15.08.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 4: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73121 (19.08.22)

- Herenweg 17: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.71844 (18.08.22)

- Herenweg 18: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.71843 (18.08.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage,

   zaaknummer Z.71573 (15.08.22)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. een tent met terras voor 2 jaar,

   zaaknummer Z.72489 (16.08.22)

- Zuiderhoek 3: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73383 (19.08.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198: uitbreiden 

   hoofdgebouw, zaaknummer Z.72348 (17.08.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 271: geheel

   vernieuwen van steiger en terras,

   zaaknummer Z.72951 (12.08.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 19: plaatsen dakkapel, 

   zaaknummer Z.73520 (19.08.22)

- Rivièrahof 16: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.72651 (19.08.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen

   woning, zaaknummer Z.72464 (12.08.22)

> Gemeente Wijdemeren - 
Anterieure overeenkomst
Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, 

lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combi-

natie met  artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro), maken burgemeester en 

wethouders van de  gemeente Wijdemeren het 

volgende bekend. 

Door de gemeente is een anterieure overeen-

komst gesloten met een initiatiefnemer ten 

einde te waarborgen dat de kosten, samen-

hangende met de realisatie van de door deze 

initiatiefnemer gewenste planontwikkeling, 

door de initiatiefnemer wordt gedragen en de 

gemeentelijke kosten worden verhaald. 

Het gaat om de volgende
planontwikkeling: 
- het bouwen van maximaal 35 woningen in 

   kasteel Nederhorst en haar bijgebouwen aan 

   de Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. 

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 

1 september 2022 gedurende 6 weken ter in-

zage bij de receptie van het gemeentehuis van 

de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten

overeenkomst en de zakelijke beschrijving 

van de inhoud van de overeenkomst kunnen 

geen zienswijzen, bezwaar of beroep worden 

ingediend.

> Gemeente Wijdemeren - 
Anterieure overeenkomst
Dammerweg 108-109 te
Nederhorst den Berg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, 

lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combi-

natie met  artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro), maken burgemeester en 

wethouders van de  gemeente Wijdemeren het 

volgende bekend. 

Door de gemeente is een anterieure overeen-

komst gesloten met een initiatiefnemer ten 

einde te waarborgen dat de kosten, samen-

hangende met de realisatie van de door deze 

initiatiefnemer gewenste planontwikkeling, 

door de initiatiefnemer wordt gedragen en de 

gemeentelijke kosten worden verhaald. 

Het gaat om de volgende
planontwikkeling: 
- Het realiseren van 14 woningen aan de Dam-

   merweg 108-109 te Nederhorst den Berg op 

   de locatie van een voormalige wasserij. 

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van

1 september 2022 gedurende 6 weken ter in-

zage bij de receptie van het gemeentehuis van 

de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten 

overeenkomst en de zakelijke beschrijving van

de inhoud van de overeenkomst kunnen geen

zienswijzen, bezwaar of beroep worden inge-

diend.

> Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Ireneweg 15, in verband met handicap 

   belanghebbende (bij GPP met aanvrager) 

  (augustus 2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
-Dabrowski, Andrzej K., geboren 18-09-1979,    

   is per 19-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

- Lorych, Krzysztof S., geboren 16-09-1985,

   is per 14-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

- Nikolovski, Bosko, geboren 07-02-1971,

   is per 19-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Bekendmakingen 31 augustus 2022
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Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen 
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

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

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

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

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

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie
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Verkeer

Bijzondere raadsvergadering
Datum: woensdag 7 september
Aanvang: 15:30 uur, Raadszaal

1. Opening

2. Ambtsbezoek; commissaris van de koning

3. Sluiting

Beeldvormende sessie 
Datum: donderdag 8 september 2022
Aanvang: 20:00 uur, Raadszaal

1. Opening

2. Mobiliteitsplan – (onderwerp onder voorbehoud)

3. Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie kunt

u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

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

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Contactgroep borstkanker bij Viore

REGIO
Tijdens of na de behan-
deling tegen borstkanker 

kun je tegen uiteenlopen-
de klachten aanlopen, zo-
als neuropathie, ernstige 

vermoeidheid, een ‘che-
mo-brein’, etc. Een goed 
gesprek met mensen die 

een vergelijkbare ervaring 
hebben kan veel opleve-
ren: herkenning, erken-
ning en, niet te vergeten, 
handige tips en adviezen.

Bij Viore start op dinsdag 27 
september een contactgroep 
voor mensen die te maken 
hebben met late gevolgen bij 
of na borstkanker. Onder des-
kundige begeleiding wordt er 
gesproken over wisselende 
thema’s. Het draait in deze 

groep niet om medische infor-
matie-uitwisseling, maar om 
een goed gesprek. De bijeen-
komsten van deze contact-
groep zijn elke vierde dinsdag 
van de maand, van 14.00 tot 
15.30 uur. Deelname kost €5,- 
per keer.

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

   

NK Olympiajol
LOOSDRECHT
Afgelopen weekend, vrijdag 
t/m zondag zijn de Open Ne-
derlandse Kampioenschappen 
Olympiajol gevaren op Loos-
drecht, georganiseerd door 
GWV de Vrijbuiter. In samen-
werking met het KNWV en de 
IOU. Er deden 71 boten mee. 
Het was schitterend zeilweer 
en het kampioenschap werd 
gewonnen door Onno Yntema, 
2e Luuk Kuiper en 3e Joop de 
Jong.

   

De Jaarmarkt door de Loosdrechtse Tekenaar
(Nog 3/4 op Sloepy Loosdrecht)
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Zaterdag weer NK Palingroken
KORTENHOEF
Na twee jaar van gedwon-
gen afwezigheid is het ein-
delijk weer zover: het Ne-
derlands Kampioenschap 
Palingroken gaat door. 
Op zaterdag 3 september 
organiseert de Stichting 
Vechtplassen Palingrook 
Commissie de 27e editie. 
Zoals ieder jaar wordt het 
kampioenschap gehouden 
in het oude dorp Korten-
hoef, met de Oude School 
als episch centrum van dit 
evenement.

Het NK Palingroken is in de 
eerste kwart eeuw van zijn 
bestaan uitgegroeid tot het 
officiële kampioenschap van 
deze oer-Nederlandse cu-
linaire traditie. Voor palin-

grokers is de dag van het 
NK dan ook de belangrijkste 
datum op de kalender. Een 
kleine honderd van de beste 
ambachtelijke rokers uit het 
hele land (en enkelen uit het 
buitenland) doen eraan mee. 
Naast paling voor de wedstrijd 
wordt andere vis gerookt ter 
demonstratie en verkoop aan 
de ruim 15.000 bezoekers 
van Nederlands grootste vis-
roken-evenement.

Programma
Het NKP start om 11:00 uur, 
de startbel voor de wedstrijd 
luidt om 12.00 uur. Na een 
uitgebreide beoordeling door 
een deskundige jury zal de 
prijsuitreiking rond 17.00 uur 
plaats vinden in de feesttent 
bij de Oude School aan de 

Kortenhoefsedijk. Kijk voor 
uitgebreidere informatie en 
de bereikbaarheid van het NK 
Palingroken op de website nk-
palingroken.nl.

Stichting Hartekind
Niet alle door de deelnemers 
gerookte wedstrijdpaling 
wordt gebruikt door de jury. 
De extra paling wordt ver-
kocht aan het publiek ten bate 
van een goed doel. Dit jaar 
is dat de Stichting Hartekind, 
die kinderen met een hartaf-
wijking steunt.

Duurzaamheid
De daling van de wilde pa-
lingstand baart ook de organi-
satie van het kampioenschap 
zorgen. Daarom wordt voor 
de wedstrijd gekweekte paling 

met certificatie van het Duur-
zaam Paling Fonds gebruikt. 
Om onnodig dierenleed te 
voorkomen wordt een zo’n 
humaan mogelijke dodings-

methode toegepast, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
een door de Universiteit Wa-
geningen ontwikkeld appa-
raat.

   

Theater Kleintje Kunst
Door: Karin van Hoorn

HILVERSUM
Al bijna vijftien jaar be-
staat ergens, verstopt in 
het bos achter de Kolhorn-
seweg in Hilversum, een 
theatertje. Het is piepklein. 
Nog kleiner dan Theater 
De Dillewijn in Ankeveen. 
Nog kleiner dan theater 
De Blinker in Kortenhoef. 
Maar minstens zo dyna-
misch en actief: Theater 
Kleintje Kunst.

Sinds corona is het fenomeen 
Pleintje Kunst in het leven 
geroepen. Het bleek levens-
vatbaar, dus de zomermaan-
den is het goed toeven op het 
pleintje vóór het theater. Dan 
is er een podium, er staan 
stoeltjes; artiesten, zoals Roel 
C. Verburg, Philippe Elan, ca-
baretier Arie Vuyk genieten 
ook van hun optreden en zon-
dag 28 augustus is er Open 
Podium voor aanstormend 
talent.

Eugène
Bedenker, uitvoerder, bouwer, 
programmeur en algeheel op-
zichter is Eugène Mennen. 
Financieel rijk word je niet 
van zo’n theater, maar dat 
was ook niet zijn bedoeling. 
Hij zegt:“Ik heb nooit kapitaal 
nagestreefd, maar Geluk. Ken 
je dat van Buthan? Geen Bru-
to Nationaal Product, maar 
Bruto Nationaal Geluk!” En zo 
klinkt hij ook. We zitten bui-
ten op het lommerrijke plein-

tje. Glas koele witte wijn er-
bij. De directeur van Theater 
Kleintje Kunst vertelt hoe het 
begonnen is. Het maakt hem 
gelukkig en in de loop van de 
jaren weten veel artiesten de 
weg naar de Kolhornseweg 9, 
Hilversum, te vinden. “We krij-
gen geen subsidie, we bedrui-
pen onszelf. Kaartverkoop, 
maar ook de ‘Vrienden van 
Kleintje Kunst’, tegenwoordig 
heten ze ‘Familieleden van 
Kleintje Kunst’.

Proost
We drinken nog een slokje, en 
met een brede armzwaai die 
het theaterterrein omvat, zegt 
hij: “Dit is het mooiste van 
mijn leven. Toneel zit in mijn 
bloed, en als je op het eind 
van de rit dit mag doen, hoe 
gelukkig kan een mens zijn.” 
Proost. www.theaterkleintje-
kunst.nl

   

‘De tijd stond stil’ van Désirée te Nuijl
LOOSDRECHT
De Loosdrechtse Désirée 
te Nuijl schreef een ro-
man over liefde, trauma-
verwerking en de kracht 
van vriendschap. ‘De tijd 
stond stil’ is een fictief 
verhaal met fictieve perso-
nages, gebaseerd op het 
leven zelf. In haar roman 
speelt traumaverwerking 
een grote rol.

Désirée te Nuijl (1953) groei-
de op binnen een familie die 
werkzaam was voor radio 
en televisie. Zij startte haar 
carrière als productieleider 
in de filmindustrie en werkte 
vanaf 1992 als docent aan 
verschillende academies op 
het gebied van filmproductie. 

Ook het schrijven zat haar in 
het bloed en vele artikelen 
voor week- en maandbladen 
en korte verhalen vloeiden 
in de loop der jaren uit haar 
pen. Na een leven vol reizen 
vond ze eindelijk de tijd om de 
roman te schrijven waarin de 
herkenbare personages van 
vrouwen met hun verschillen-
de, onontkoombare en soms 
traumatische levenservarin-
gen, een weg zochten naar 
het papier.

Transformatieproces
Anne Avalle, 63 jaar, heeft 
zestien jaar in Frankrijk ge-
woond en heeft daar iets vre-
selijks meegemaakt. In haar 
nieuwe huis in Nederland, 
raakt ze bevriend met drie 

buurvrouwen en binnen een 
aantal maanden is Anne vol-
ledig opgenomen in de groep. 
Vrouwen boven de 60 die ook 
worstelen met belangrijke 
transformatieprocessen die 
het gevolg zijn van weduw-
schap, onmogelijke liefdes of 
problemen op het werk. Anne 
luistert, maar praat niet over 
haar verleden. Wie zal haar 
geloven? Het is te bizar. Het 
is de psycholoog die Anne, 
na een aantal EMDR-sessies, 
uiteindelijk zover krijgt dat 
ook zij haar verhaal durft te 
vertellen. Met haar vriendin-
nen ervaart ze de kracht om 
het transformatieproces op te 
pakken.

Lovende recensies
Tot nu toe heeft de auteur een 
aantal lovende recensies ont-
vangen. ‘De schrijfster weet 
de lezer van begin tot eind te 
mee te nemen in deze mooie 
roman met dramatische hoog-
tepunten’ (Kenneth Leeflang, 
Curaçao). Inske Den Dulk – 
Posthumus Meyes van ‘Wings 
of Support’: ‘Een aanrader 
voor iedere vrouw, die al wat 
langer in dit leven staat, maar 
ook voor alle andere lezers 
om inzicht en begrip te krijgen 
voor deze generatie vrouwen’. 
‘Op hartverwarmende wijze is 
in dit boek een diep innerlijk 
trauma getransformeerd tot 
een heerlijke roman waarin 
de tijd vertraagt’, meent Lotus 
Verhoeven, GZ-psycholoog.

Uitgeverij Boekscout: www.
uitgeverijboekscout.nl, vanaf 
2 september.
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Ruim 79.000 voor ALS- zwemevent
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag doken 
42 mensen in het water 
van de Wijde Blik in Kor-
tenhoef. Door 2 km. te 
zwemmen wilden zij geld 
ophalen voor Stichting 
ALS Nederland. Het event 
werd georganiseerd door 
Nationale Waarborg, een 
financiële dienstverlener 
waarvan 2 werknemers 
getroffen zijn door deze 
ziekte.

Omdat team Nationale Waar-
borg eerder dit jaar de Mont 
Ventoux al had beklommen 
om geld op te halen voor 
Stichting ALS was het de be-
doeling dat ze dit jaar geen 
zwemactie zouden houden. 
Echter, het nieuws dat hun 
collega Monique van den 

Hoorn, net als Tim van den 
Berg (werkzaam bij Natio-
nale Waarborg en overleden 
in 2017), de diagnose kreeg 
voor deze slopende ziekte 
deed anders besluiten.

1 rondje voor Tim
Monique deed zelf ook mee. 
Zij had haar collega’s beloofd 
dat als zij de Mont Ventoux 
opgingen dat zij dan 2 km zou 
gaan zwemmen. Helaas gaat 
door het verloop van ALS het 
niet meer om 2 km te zwem-
men. “Ik had het beloofd. Eén 
rondje voor Tim,” antwoordt 
ze op de vraag wat de reden 
is dat ze toch is gaan zwem-
men. “Vanavond ben ik moe, 
maar nu geniet ik vooral van 
het event en de energie die 
het mij geeft. Niks doen is 
geen optie.

Haar man Maurice is trots op 

haar. Voor de veiling later op 
de dag heeft hij een bijzonder 
item, namelijk zijn baard. Dat 
zou €1000,- moeten opleve-
ren.

Veiling
Er waren meer items voor 
de veiling, zoals vier kaarten 
voor de Toppers, meevliegen 
in een sportvliegtuig en een 
door Suzan en Freek ge-
signeerde gitaar die geveild 
werden. Veilingmeester van 
de middag was acteur, en am-
bassadeur van Stichting ALS, 
Loek Peters (bekend van o.a. 
Penoza en Tony10). “Het is 
speciaal. Elke dag gaat het 
minder met mensen die ALS 
hebben. Ze proberen daarom 
zoveel mogelijk van het leven 
te genieten. Dat geeft een bij-
zondere sfeer,” aldus Loek. 
Antoinette Kalkman: “Stop-
pen is geen keuze. Aan Tim 

hebben we beloofd om door 
te gaan totdat er een oplos-
sing is en dat doen we.” Want 
zoals Monique van den Hoorn 
op haar shirt had staan: ALS 

= KUT. Het event en de vei-
ling hebben gezamenlijk 
€79.093,- opgeleverd voor 
Stichting ALS Nederland.

   

Proefduiken in de Zandzee
REGIO
Op 14, 17 en 21 september 
zijn er weer introductie-
dagen voor aankomende 
duikliefhebbers die een 
duikopleiding willen gaan 
volgen bij de Gooise On-
derwatersport Vereniging.

Na informatie over onze ver-
eniging en de eventueel te 
volgen duikopleiding, ga je 
met een duikinstructeur een 
proefduik maken in zwembad 
De Zandzee te Bussum. Voor 
meer informatie op de web-
site: www.gov-bussum.nl.
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Ontmoet een slang in de 
Vechtplassen
“Zitten hier gewoon slangen?!” 
vroeg mijn jonge fietsgezel en 
ze rilde er een beetje bij. We 
hadden net een ringslang in vol 
ornaat het Googpad zien over-
steken, waarna hij verdween in 
de struiken. Ik vond het super-
gaaf om te zien hoe soepel de 
slang zich over een betonplaat 
voortbeweegt. Maar voor de-
gene naast me was überhaupt 
de verschijning van een slang 
in de Vechtplassen een com-
plete verrassing. Geen zorgen 
trouwens, de ringslang is on-
gevaarlijk en niet giftig voor de 
mens.

De ringslang is een van de 
meest algemene soorten wa-
terslangen. Het is een schuwe 
en rustige soort die zelfs bij di-
recte bedreiging maar zelden 
bijt. Ze kunnen een lengte be-
reiken van meer dan een me-
ter, waarbij het vrouwtje langer 
wordt dan het mannetje. Op 
het menu staan voornamelijk 
kikkers, padden en salaman-
ders maar soms ook visjes, 
muizen en hagedissen. Jonge 
ringslangen eten slakken, wor-
men en insecten. Belangrijke 
vijanden van de ringslang zijn 
roofvogels en rovende zoog-
dieren zoals bunzing en vos.

Ringslangen zonnen vaak op 
dijkjes in de buurt van water. 
Het zijn koudbloedige dieren, 
dus ze moeten in de zon gaan 
liggen om warm te worden. Als 
de slang warm is, gaat hij ja-
gen of kan hij pas zijn voedsel 
verteren. Ze zijn ook zeer alert, 
dus probeer voorzichtig te lo-
pen en altijd een stukje voor je 
uit te kijken als je ze wilt zien.
Het was trouwens niet zo gek 

dat we deze ringslang voorbij 
zagen komen, want rond deze 
tijd gaan de vrouwtjes op zoek 
naar een geschikte plek om 
eieren af te zetten. Ze leggen 
dan 20-30 eieren per legsel in 
compost- of bladhopen oftewel 
broeihopen.

In Nederland komen drie soor-
ten slangen voor. De ringslang, 
de adder en de gladde slang. 
De gladde slang is een zeld-
zame, schuwe, moeilijk te ont-
dekken slang. Ook deze slang 
is niet giftig en ongevaarlijk. De 
adder komt nog maar op enke-
le plekken in Nederland voor, 
bijvoorbeeld op de Veluwe en 
in Drenthe. De adder is echter 
wel giftig.

De ringslang is een typische 
soort voor natte gebieden zo-
als de Vechtplassen en een 
belangrijke schakel in de voed-
selketen. Momenteel wordt het 
voortbestaan van de inheem-
se ringslang helaas bedreigd 
door de oostelijke ringslang, 
een exoot. Door kruising met 
onze inheemse ringslang kan 
deze een deel van zijn identi-
teit verliezen en op den duur 
zelfs worden verdrongen door 
de exoot.

Woon jij aan het water? Dan 
kun jij de ringslang helpen. 
Maak broeihopen in je tuin 
door hopen mest of compost te 
laten liggen. Dit is een succes-
volle manier om ringslangen 
bij hun voortplanting te helpen, 
maar ook heel nuttig voor an-
dere dieren. Kijk op www.broei-
hopen.nl voor meer informatie 
over het opzetten van een 
broeihoop.

Massada in Theater De Dillewijn

ANKEVEEN
Omdat Bultpop 5 jaar be-
staat organiseren we een 
extra Bultpop Minifestival 
op zaterdag 10 en zondag 
11 september. Een feeste-
lijke editie met De Anke-
veen All Star Band en de 
legendarische band Mas-
sada. Bultpop is een suc-
cesvolle serie popconcer-
ten opgedragen aan Henk 
(Bult) Bezemer.

Ankeveen All Star Band
Dit concert is uitverkocht. De 
Ankeveen All Star Band be-
staat uit maar liefst 25 Anke-
veense musici variërend van 
16 tot 81 jaar oud. Van Pien 
Hilhorst op drums tot Henk 

Beemsterboer op sax. Velen 
van hen hebben nog gerepe-
teerd in de loods bij Henk ‘Bult’ 
Bezemer. Momenteel zijn de 
meeste uitgewaaierd en actief 
in diverse bands. Wij brengen 
hen nu samen in een spette-
rend show van aanstekelijke 
wereldwijde popcovers. Een 
basisband staat garant voor 
een strak fundament en een 
verrassende optocht van oud 
en nieuw talent laat horen wat 
Ankeveen in huis heeft!

Massada
Zondagmiddag 11 september 
speelt Massada. De aanvang 
is om: 16.30 uur, Zaal open 
16.00 uur (beperkt aantal zit-
plaatsen). Kaarten € 25.- of 

€ 38.- (incl. Bult menu) in de 
voorverkoop bij het Wapen 
van Ankeveen en via de web-
site van Theater De Dillewijn. 
Massada heeft een bijzon-
dere plaats in de Nederland-
se muziekgeschiedenis. De 
Molukse band, onder aan-
voering van oprichter Johnny 
Manuhutu, bestaat al sinds 
de jaren ‘60 en borduurde 
o.m. voort op de succesvolle 
latin-sound van Carlos San-
tana.

De band brak in 1978 defi-
nitief door met hitnummers 
als Sajang e (nummer 1 hit), 
‘Latin Dance’ en ‘Dansa’. Een 
spectaculair optreden op o.a. 
Pinkpop en een succesvolle 
Europese en Aziatische tour 
volgde met louter lovende kri-
tieken. Massada is latinmusic 
van de bovenste plank. Ze 
staan bekend om de stevige, 
maar ook subtiele percussie 
gecombineerd met melodieu-
ze gitaarklanken. Meer dan 
40 jaar na hun debuutplaat 
staat Massada nog steeds op 
het podium en laten ze het pu-
bliek swingen met hun heerlij-
ke Latin Rock en spectaculai-
re live reputatie!

   

Septemberfeest op Kasteel-Museum   
Sypesteyn
LOOSDRECHT 
Kom je ook zaterdag 24 
september a.s. van 11.00 
uur tot 16.30 uur oud-Hol-
landse spelletjes spelen 
of kijken naar een poppen-
kastvoorstelling waarin de 
jonkheer Van Sypesteyn je 
meeneemt op avontuur? 
Aanvang poppenkast-
voorstellingen: 13.00 uur 
en 15.00 uur.

De creatieveling kan aan-
schuiven bij het porselein 
schilderen. Struin je liever 
tijdens een speurtocht door 
de prachtige kasteeltuin, 
dan kan dat ook. En Jasper 
Daams, de smid, is aanwezig 
om alles te vertellen over het 
oude ambacht en laat zien 
hoe het er vroeger aan toe 
ging. Afijn, gezelligheid en 
pret gegarandeerd voor jong 
en oud! Entree is € 4,50 voor 

zowel kinderen als volwas-
senen. Reserveren via info@
fratzentwwo.nl. Contant be-
talen a.u.b. Ingang is bij het 
blauwe hek. Wil je ook lun-
chen? Voor meer informatie: 
Hof Sypesteyn reserveren@
hofsypesteyn.nl / 035-622 
8880, Mocht het (hard) rege-
nen, dan zal het evenement 
niet doorgaan. Kasteel-Muse-
um Sypesteyn, Nieuw-Loos-
drechtsedijk 150, Loosdrecht

   

Weggooien? Mooi niet!
LOOSDRECHT
Als je wat financiële ruim-
te wilt houden én rekening 
wilt houden met de pla-
neet, is de duurzaamste 
oplossing om de spullen 
die je al hebt te repareren.

In de bibliotheek van Loos-
drecht kun je voor veel repa-
raties elke maand terecht bij 

het Repair Café. Is je printer 
kapot, de pop van je kinde-
ren, of wil je nog net iets lan-
ger met die fijne broek doen? 
Kom dan langs op de eerste 
zaterdag van de maand, van 
10.00-13.30 op Tjalk 41. De 
reparaties die ter plekke ge-
daan kunnen worden zijn 
gratis. Op meerdere plekken 
in het land zijn Repair Cafés 

te vinden, kijk daarvoor op de 
website van de organisatie. 
De reparaties worden uitge-
voerd door vrijwilligers. Een 
bijdrage voor de organisatie 
en het gereedschap kan wor-
den gedoneerd om dit mooie 
initiatief in stand te houden. 
Mocht u zelf handig zijn, dan 
bent u ook van harte welkom 
om eens te komen helpen!

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Ringslang
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