
Twee miljoenenprojecten 
door de raad
Foto: Wethouder Boermans voor 
Oud Kortenhoef.
Fotograaf: Douwe van Essen.

WIJDEMEREN- Wethouder 
Joost Boermans straalde van 
blijdschap op de laatste ver-
gadering voor het zomerre-
ces, want de gemeenteraad 
ging akkoord met 2 miljoe-
nenplannen: reconstructie 
van de Kortenhoefsedijk en 
van de Oud Loosdrechtsedijk 
tussen de rotondes.

Door: Herman Stuijver

Nanne Roosenschoon (D66) 
vond de reconstructie van 
de Oud Loosdrechtsedijk een 
‘mooi concept’. Nadat in 2017 
de aanleg gestaakt werd, 
kwam er een nieuw ontwerp 
voor de drukst bereden weg 
in Wijdemeren, met 10.000 
voertuigen per etmaal.

De rijbanen zijn 30 cm. smal-
ler en het fietspad 30 cm. 
breder. Op de middenberm 
komen geen klinkers, maar 
een afwijkende kleur asfalt 

en op sommige plekken ha-
gen tussen weg en fietspad. 
De haag komt niet overal, 
omdat aanwonenden veilig 
moeten kunnen uit rijden. 
Bovendien ligt er een oude 
waterleiding die overigens 
niet wordt vervangen, hij 
kan nog jaren mee.

Bij de werkzaamheden kiest 
men voor een korte afslui-
ting met veel hinder, maar 
daarna kan het verkeer 
passeren. Rob Duikersloot 
had namens Dorpsbelangen 
moeite met de extra 214.000 
euro. VVD- woordvoerder 
Michiel van Balen meende 
dat de wethouder het vast-
gelopen proces ‘goed had 
opgepakt’. Stan Poels (PvdA/ 
GrL.) vond de onderbouwing 
van de extra kosten matig. 
Vooral € 150.000 voor extra 
borden, vond hij teveel van 
het goede. Volgens wethou-
der Boermans noodzake-
lijk vanwege de veiligheid. 
“Jammer”, zei CDA ‘er Jan 
Verbruggen dat de scheiding 
van het hemelwaterriool niet 

door kon gaan. In totaal is er 
1,4 miljoen gemoeid met de 
aanleg. Toch stemde de raad 
unaniem voor.

4 miljoen Kortenhoefsedijk
Ook de aanleg van een nieuw 
wegdek, inclusief riool, be-
schoeiing en lantaarnpalen 
tussen de Vreelandseweg 
en de Kattenbrug op de Kor-
tenhoefsedijk kreeg lof van 
eenieder. En ook hier was 
de inbreng van een klank-
bordgroep van wezenlijk 
belang. Het mag wat kosten, 
nl. 4.129.000 euro. “Het past 
bij de culturele uitstraling 
van Oud Kortenhoef”, meen-
de Roosenschoon. “Maar we 
kunnen niet alle wensen ho-
noreren”, zei Stan Poels. Hij 
diende een amendement in 
om de betonstraatstenen uit 
de middenberm te vervangen 
door streetprint asfalt. Dat is 
432.000 euro goedkoper. Hij 
kreeg steun van De Lokale 
Partij en twee VVD’ers, een 
meerderheid stemde tegen. 
Het feit dat het plan bijna 4 
ton duurder is dan gepland, 

vonden Dorpsbelangen en 
CDA achteraf wel jammer. 
“Het is nu echt de laatste 
keer”, zeiden ze dreigend.

Verder
Er komt toch voor de Kerst 
nieuwe bestrating in winkel-
centrum de Meenthof, de lob-
by van opticien Yvar Steketee 
c.s. heeft gewerkt. Maar met 
een ‘Roosenschoon’- variant. 
“Snel aan de slag, tenzij tij-
dens de voorbereiding blijkt 
dat het riool problemen ople-
vert. Dan vervalt de spoed,” 
zei de D66 ‘er na enige dis-
cussie. Tevens kunnen de 
Kortenhoevers voortaan gra-
tis drinken. De raad stemde 
voor een motie van CDA, DB 
en D66 om een hufterproof 
watertap te plaatsen voor € 
15.000, voor de helft betaald 
uit het potje ‘duurzaamheid’.

Het laatste uur was er een 
debat over 3 duurzaamheids-
moties van Olivier Goetheer 
van DLP, maar die zullen vol-
gende week in dit blad aan de 
orde komen.
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Natuurmonu-

menten weg uit 

‘s-Graveland

‘s- GRAVELAND- “Het zou 
jammer zijn als het hoofd-
kantoor van Natuurmonu-
menten zou sluiten. Zover is 
het echter nog lang niet”, zei 
burgemeester Ossel ‘In Ge-
sprek met’ met Saskia Luijer 
op GooiTV.

Eerder verscheen het bericht 
dat ‘s lands grootste natuur-
beschermingsorganisatie die 
sinds 1975 een vestiging heeft 
op landgoed Schaep en Burgh 
in ‘s-Graveland zou overwe-
gen te verhuizen naar een 
locatie die beter bereikbaar 
is met het openbaar vervoer. 
Als voorbeeld werd genoemd 
Amersfoort. De burgemeester 
verduidelijkte dat het slechts 
ging om een onderzoek en 
dat nog niets vaststaat. Wel 
maakte hij zich zorgen over 
het openbaar vervoer in de 
regio Gooi- en Vechtstreek. 
“Die is naatje”, zei Ossel on-
omwonden. “Er moeten maat-
werkoplossingen komen om 
bedrijven en instellingen be-
ter bereikbaar te maken.”

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL

NATUUR IN 
NEDERLAND
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NIEUWS UIT DE KERKEN

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

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

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 Bij Uitvaartverzorging Myosotis 
is er ruimte voor uw eigen inbreng 

en vormgeving van de uitvaart. 
Wij helpen en adviseren u met een 
passende invulling van de uitvaart. 

Heeft u vragen over uitvaart-
verzorging-verzekeringen? 
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van 

16.00 tot 17.00 uur. 

Bereken online uw uitvaartkosten 
op onze website met de 

uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle 

uitvaartverzekeringen. 
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‘s-Gravelandse Vaart door de strot geduwd’

LOOSDRECHT - Vooraf zei 
projectleider Dion Ket dat 
het niet de bedoeling was 
om over de bezwaren tegen 
de vaarverbinding ‘s-Gra-
velandse Vaart te discus-
siëren, maar hij ontkwam 
er niet aan, de protesten 
tegen de bootjes door de 
vaart kregen de overhand. 
Dinsdag 9 juli was de 3e bij-
eenkomst over het Gebieds-
akkoord Oostelijke Vecht-
plassen bij De Vrijbuiter in 
Oud-Loosdrecht.

Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet wees nog eens op de 
paraplu van het Gebiedsak-
koord van 77 miljoen met 

veel projecten waarin 21 
partijen samenwerken om 
de natuur en de recreatie op 
de Loosdrechtse plassen te 
verbeteren. “Het blijft altijd 
het afwegen van belangen”, 
voegde hij eraan toe. Hierna 
volgden diverse presentaties 
die over het algemeen glad-
jes verliepen.

Het MER- onderzoek naar 
de effecten op het milieu bij 
een vaarverbinding vanaf 
het Hilversums kanaal is 
voor 95% afgerond. Van de 
6 varianten lijkt die via de 
Vuntus de meest kansrijke. 
Via het Hol, Moleneind of 
Loenderveense plas leveren 

teveel natuurbezwaren op.
Thijs Stam kwam met een 
helder verhaal over de bag-
gerbestrijding. In 2020 start 
fase-1 met 240.000 m3 uit de 
plassen en in 2021 volgt de 
bagger (met gif) in de jacht-
havens. Kabels, bommen op 
de bodem, fauna op en aan 
het water en de voortgang 
van de recreatie zijn aspec-
ten die allemaal moeten 
passen in een juiste aanpak. 
Verder was er info over in-
vasieve exoten (cabomba en 
rivierkreeften) en nieuwe 
natuur.

Mordicus tegen
Er lijken geen voorstanders 

voor een vaarverbinding in 
de ‘s-Gravelandse Vaart tus-
sen Noorder- en Zuidersluis. 
De kritiek was scherp en 
massaal. Men is bang voor 
een aantasting van het 
woongenot, de leefbaarheid 
en de funderingen zouden 
niet bestand zijn tegen vaar-
verkeer. Projectleider Frank 
van Vliet wilde dat aanwo-
nenden gaan meedenken 
over de mogelijkheden van 
het bevaarbaar maken, maar 
dat willen de tegenstanders 
helemaal niet. Die willen 0 
bootjes die langs varen. “Het 
is ons door de strot geduwd”, 
riep een van de aanwezigen. 
Van Vliet kreeg geen poot 
aan de grond. Temeer daar 
bleek dat hij niet gereageerd 
had op talloze informatie-
verzoeken. Algemeen pro-
jectleider Ket erkende dat de 
communicatie beter had ge-
kund en wilde aan tafel met 
de bezwaarmakers.

Federatie
Problemen met de uitvoe-
ring komen veelal door een 
gebrek aan communicatie. 
Vooraf hebben bewoners 
nauwelijks een rol in het to-
taalplan gespeeld. Dus wil 
Marije de Rooij een federatie 
oprichten (Horndijk, Stille 
Plas, Vaart, enz.) die meebe-
slist in de Regiegroep als 22e 
partij. Alleen op voorwaarde 
dat hun stem meetelt.
Zie: www.vechtplassen.nl

Op verken- 
ning door 
Loosdrecht
LOOSDRECHT- Inwoners van 
Wijdemeren die uit het bui-
tenland komen en die de 
status hebben dat ze in ons 
land mogen blijven, moeten 
een Participatieverklaring 
ondertekenen. Daarin staat 
dat ze de waarden en spel-
regels van de Nederlandse 
samenleving respecteren. 
Ook dat ze mee willen doen 
in ons land. Al vanaf 2016 
geeft het Kursus Projekt 
Loosdrecht in opdracht van 
de gemeente Wijdemeren 
een cursus om de deelne-
mers voor te bereiden op 
die verklaring.

Diverse groepen Syriërs, 
Eritreeërs en andere natio-
naliteiten hebben de cursus 
gevolgd die bestaat uit drie 
dagdelen. Op twee midda-
gen leren de statushouders 
hoe democratie, gelijkheid, 
solidariteit en participatie 
kernbegrippen zijn in Ne-
derland. Tussendoor is er 
altijd een verkenning van de 
omgeving. Deze keer door 
Loosdrecht.

Circa 13 vrouwen, man-
nen en jongeren uit Syrië, 
Pakistan en een stateloze 
moeder en dochter melden 
zich voor museum-kasteel 
Sypesteyn. Ze vergapen zich 
aan het Loosdrechts porse-
lein van dominee De Moll 
en andere verzamelingen 
van jonkheer Van Sypes-
teyn. Aan de overkant staat 
de middeleeuwse Sijpekerk 
waar dominee Rien Roelofse 
hen welkom heet.

Voor de moslims (95%) is 
dit een lichte cultuurschok, 
maar de predikant is een 
uitstekend verteller. Tolk 
Saiba praat zich de blaren op 
de tong om alles in vlot Ara-
bisch te vertalen, gelukkig 
wordt ze bijgestaan door de 
jonge Wael die ook van wan-
ten weet. Ondertussen fluis-
tert Maire de Pakistanen de 
Engelse tekst in het oor. Er 
zijn ook moeilijke vragen 
over het verschil tussen ka-
tholieken en protestanten. 
Daarna wordt de bibliotheek 
aangedaan, waar men veel 
hoort over taalcursussen.

Het slot van deze nuttige 
middag wordt gevierd in ca-
fetaria De Schakel.
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Bouwplan Achtererf ter discussie

LOOSDRECHT- Vorige week 
woensdag was er een in-
loopavond over het nieuwe 
bouwplan Achtererf. Ge-
organiseerd door JeeGee 
Vastgoed in samenwerking 
met H en E Architecten, ook 
makelaar Veerman was aan-
wezig. Op een inloopavond 
geen sprekers en/of presen-
taties, slechts een gedrang in 
het Wijkgebouw om enkele 

schetsen te bekijken. En de 
mogelijkheid om in gesprek 
te raken met de plannenma-
kers.

Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed vertelt dat het gaat 
om 35 woningen op het ter-
rein aan de Nieuw Loos-
drechtsedijk 73 t/m 87. Het 
betreft zes vrijstaande wo-
ningen, 6 twee-onder- een 

kap, acht rijwoningen en 15 
appartementen in de soci-
ale sector. De grootste winst 
ten opzichte van het vorige 
plan is dat er nu een ont-
sluiting komt naar de Tjalk, 
waardoor volgens de project-
ontwikkelaar het verkeer 
in deze woonwijk beter is 
geregeld. “Dat er doorgaand 
verkeer via de straten Scha-
kel, Schouw en Tjotter plaats-
vindt, is niet de bedoeling en 
ook niet logisch”, zegt hij. 
“Het gaat handiger en sneller 
via die nieuwe weg.” In het 
plan zijn 59 parkeerplaatsen 
opgenomen.

Een flink deel van de omwo-
nenden is tegen woningen 
op dit terrein. Jules Kieft 
spreekt van ‘de laatste groe-
ne long met een rijke fauna 
en flora’. Kieft hekelt ook het 
versturen van uitnodigin-
gen voor deze inloopavond, 
terwijl wethouder De Kloet 
zo hechtte aan het belang 

van betere communicatie. 
Uit Kiefts verhaal blijkt dat 
Wijdemeren niet slagvaardig 
heeft meegewerkt aan een 
breder verspreidingsgebied 
voor de informatieavond.

Lesley Richel van de Sar vindt 
het vreemd dat er zelfs twee 
woningen extra zijn ten op-
zichte van het eerdere plan 
uit 2017. “Te massaal op een 
klein oppervlak.” Veel be-
zwaren richten zich ook op 
het verkeer door de wijk er-
achter dat via 2 doorgangen 
toegang krijgt. Men vreest 
dat de smalle woonerven 
veel overlast zullen krijgen, 
het is namelijk de kortste 
route naar de winkels en 
andere openbare voorzienin-
gen. Johan Zijtveld begrijpt 
bepaalde bezwaren, maar 
zegt dat de noodzaak van 
woningbouw erg groot is. In 
september is er weer een in-
formatieavond.
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Wethouders aan de slag
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Joost Boer-
mans mocht een ritje op een 
wals maken. Dat is altijd fun 
voor een verkeerswethou-
der. Het ging om de start van 
wegwerkzaamheden aan de 
Machineweg in Nederhorst 
den Berg op een vroege 
maandagochtend. Zelfs dit 
smalle weggetje midden in 
de polder schijnt onveilig te 
zijn. Er is veel zwaar vracht-
verkeer van diverse bedrij-
ven, en voor schoolgaande 
kinderen en anderen is enige 
bescherming noodzakelijk. 
Daarom komt er een nieuw 
wegdek met links en rechts 
smalle rode fietsstroken. 
Eerst werd er een kleverige 
onderlaag op het asfalt ge-
spoten, daarna een laag 
steentjes (split) platgewalst. 
Na twee weken volgt dus 
een nieuwe deklaag in twee 
kleuren. Ook de kruising 
met de Middenweg wordt 
aangepakt, de containers 
gaan weg. Op beide hoeken 
komen paaltjes om parkeren 
tegen te gaan. Het lot van de 
brievenbus is nog onzeker

Gemeentefonds
Financieel wethouder Jan 
Klink maakte bekend wat 
Wijdemeren ontvangt van 
het Gemeentefonds. Een be-
langrijke input van de ge-
meentelijke financiën (20%). 
Er zijn extra middelen voor 
jeugdhulp voor de jaren 
2019, 2020 en 2021. Daarte-
genover staat een negatief 
bedrag voor andere posten 
in het sociaal domein. De ef-
fecten van de zgn. ‘meicircu-
laire’ zijn doorgerekend. Per 
saldo is er een positieve bij-
stelling ten opzichte van wat 
in december 2018 bekend 
was: € 659.000 voor 2019 
en € 665.000 voor 2020. Dat 
de cijfers van 31 mei nu pas 
bekend zijn, heeft volgens 
Klink te maken met nieuwe 
maatstaven die een doorre-
kening complexer maakte. In 
totaal ontvangt Wijdemeren 
ruim 25 miljoen uit het Ge-
meentefonds.

Gastheerschappen
Vorige week heeft wethouder 
Klink met zijn collega Wal-
ters uit Hilversum de

overeenkomst ‘Gastheer-
schappen’ ondertekend. Hil-
versum deed al de salaris- en 
financiële administratie voor 
Wijdemeren en doet nu ook 
de gemeentelijke belastin-
gen (in samenhang met de 
gebouwen en geografische 
administratie). Wijdemeer-
se ambtenaren werken op 
het raadhuis in Hilversum, 
nieuwe medewerkers komen 
in dienst van Hilversum. In 
de toekomst wil Klink met 
Hilversum en Gooise Meren 
samenwerken aan één ICT-
platform.

Ondernemer van het Jaar
Er hebben zich 32 familiebe-
drijven aangemeld voor de 
verkiezing ‘Ondernemer van 
het Jaar’. Op 2 september se-
lecteert de jury de Top-10 die 
worden vervolgens bezocht. 
Waarna op 15 september de 
Top-3 wordt gepubliceerd. 
Dan kunnen de inwoners 
stemmen vanaf 1 oktober. Op 
15 november wordt de win-
naar op een feestelijke bij-
eenkomst bekend gemaakt.

   

Feestelijke opening collectief 
zonneproject De Fuik

KORTENHOEF - Woensdag 10 
juli was de officiële opening 
van het collectief zonne-
project De Fuik, geïnitieerd 
door Energie Coöperatie Wij-
demeren. Daarbij onthulde 
Joost Boermans, wethouder 
duurzaamheid, de monitor 
die de hoeveelheid opge-
wekte energie laat zien.

Door: Saskia Luijer

Door het bewolkte weer 
ging de teller niet zo snel. 
“Maar…” sprak Boermans 
optimistisch “het voordeel 
daarvan is dat de hoeveelheid 
energie alleen maar kan toe-
nemen.” Voorzitter en initia-
tiefnemer Anne-Marie Poort-

huis liet zich niet kisten door 
de regenbuien en was terecht 
ontzettend trots op het resul-
taat. Zij bedankte het team 
van de Energie Coöperatie en 
met name de energiecoaches 
en de technisch projectleider 
Wim Schaap. Hij heeft o.a. 
geholpen om via de gemeen-
te een collectief dak te rege-
len. Het doel van dit project 
is namelijk dat inwoners die 
zelf geen zonnepanelen op 
hun huis kunnen plaatsen, 
via een collectief project toch 
gebruik kunnen maken van 
zonne-energie.

Ruim 300 panelen
Uiteraard waren er ook be-
dankjes voor beheerder Dirk 
van den Broek en voor Sjoerd 
de Ruig van Schimmel Elek-
trotechniek. Deze Larense 
firma heeft de afgelopen 
maanden keihard gewerkt 
om de 312 panelen op het 
dak te krijgen. Je ziet ze niet 
vanaf de straat, maar ze lig-
gen er echt. Een filmpje op 
de monitor in de hal van De 
Fuik toont de aanleg van de 
panelen en laat ook zien hoe 
de energie wordt opgewekt, 
die vervolgens wordt gele-
verd aan om|nieuwe energie. 

Het grootste woord van dank 
was echter voor de 32 inwo-
ners die zich na wervingsac-
ties en informatieavonden 
hebben aangemeld voor dit 
project. Zij kunnen thuis via 
een app live volgen hoeveel 
energie hun eigen panelen 
opleveren.

Nieuwe projecten
Anne-Marie Poorthuis meld-
de dat in alle kernen van 
Wijdemeren vergelijkbare 
projecten worden gestart. Zo 
begint er eind augustus een 
nieuw collectief project met 
220 zonnepanelen op het dak 
van scouting Klaas Toxopeus. 
Daarop complimenteerde 
Joost Boermans de Energie 
Coöperatie Wijdemeren.

Hij vindt het een hele presta-
tie dat een club van vrijwilli-
gers dit voor elkaar krijgt en 
roept alle inwoners op om dit 
voorbeeld te volgen. Een be-
langrijke stap in de energie-
transitie. Wijdemeren wordt 
steeds groener.

Foto: Joost Boermans en
Anne-Marie Poorthuis.
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Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

timmerbedrijf
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Lucille Werner betrokken bij mensen met handicap

NEDERHORST DEN BERG- 
Bergse Lucille Werner blijft 
zich met haar Foundation 
inzetten voor een krachtig 
en positief imago van men-
sen met een handicap. “Met 
het tv-programma Minister 
van Gehandicapten hebben 
we weer een stap gezet om 
de integratie van mensen 
met een beperking in onze 
samenleving te bevorderen. 
Rick Brink is een uitstekende 
keuze.” Ook heeft ze nog een 
‘verrassing op termijn’ voor 
de inwoners van het Vecht-
dorp op de agenda staan.

De 33-jarige Rick Brink uit 
Hardenberg werd op 17 juni 
tijdens een live-uitzending 
verkozen tot de allereerste 
Minister van Gehandicap-
tenzaken van Nederland. Hij 
gaat samen met een team 
van KRO-NCRV het komende 
jaar relevante onderwerpen 
op de politieke en media-
agenda zetten om zo obsta-
kels weg te nemen voor 1,8 
miljoen Nederlanders met 
een handicap.

Foundation
“Nee, ik heb geen moment 
overwogen om mee te din-

gen naar het ministerschap”, 
vervolgt Lucille, “ik heb de 
fakkel overgedragen aan een 
ander.” Ze richtte in 2006 de 
Lucille Werner Foundation 
op die de beeldvorming over 
mensen met een handicap 
positief wil beïnvloeden. Zelf 
heeft ze bij haar geboorte 
een hersenbeschadiging als 
gevolg van zuurstofgebrek 
opgelopen, waardoor ze 
moeilijk loopt. Vanaf haar 
HBO- studie PR en Commu-
nicatie is ze voor en achter 
de schermen betrokken 
bij talloze tv-programma’s, 
waarvan Lingo tussen 2004 

en 2015 haar landelijke be-
kendheid geeft. Ze bedenkt 
meerdere televisieformats, 
waardoor mensen met een 
handicap veel zichtbaarder 
worden: Mis(s) Verkiezing, 
CAPawards, plus de jeugdva-
riant (Cappies). In 2017 keer-
de na 10 jaar de Mis(s) Verkie-
zing weer terug op de buis.

Bewust
Op 1 januari 2019 neemt Lu-
cille de stap naar KRO-NCRV. 
“Dat was een bewuste keuze, 
nadat ik heel lang voor com-
merciële omroepen heb ge-
werkt. Hier kan ik me meer 
richten op issues uit de sa-
menleving. Iets minder ‘mij’ 
en iets meer ‘wij’ vind ik mooi 
motto van deze omroep.” Het 
programma ‘Minister van 
Gehandicaptenzaken’ werkte 
ze hieruit en het komend sei-
zoen zal ze Rick Brink op de 
voet volgen. “Plus dat we nog 
meer acties gaan uitvoeren 
vanuit de Foundation zoals 
de Business Walk of Fame.” 
Dat is een promenade van te-
gels met daarin sterren voor 
bedrijven, die zich inzetten 
voor een toegankelijke ar-
beidsmarkt.

Het paradijs
“Ik woon nog steeds met heel 
veel plezier in Nederhorst. 
Het is er zo prachtig”, vertelt 
Lucille. “De natuur is gewel-
dig, voor mij is dit dorp een 
verborgen parel. Ik hoop dat 

het nog lang zo blijft.” In de 
weekends is ze er als de kip-
pen bij om met een bootje de 
Spiegelplas op te varen. “Hier 
vind je nog de rust. Noemen 
ze het niet ‘het paradijs’? 
Dan gaan we vaak naar een 
eilandje, even barbecueën, 
ik weet niet eens of het mag. 
Maar genieten doen we ze-
ker.”

“Eerlijk gezegd voel ik me 
geen Berger. Ik voel me meer 
een wereldburger, ik zie mij 
als onderdeel van een veel 
groter geheel. Ik heb ook in 
Colombia gewoond, ik pas 
me overal aan.”

Actie op het plein
Voor de Bergers heeft ze nog 
een grootse actie in het voor-
uitzicht. “Ik wil samen met 
anderen iets groots opzetten 
op dat mooie dorpsplein. Bij-
voorbeeld de hoogste stapel 
pannenkoeken of iets derge-
lijks. Iets waarmee de samen-
hang wordt bevorderd en 
waarmee Nederhorst op de 
kaart komt. Daar wil ik me 
graag voor inzetten.”

Maar eerst gaat Lucille met 
echtgenoot en zoon een paar 
weken uitblazen op Ibiza. 
“Dat is onze favoriete vakan-
tieplek.”

Zie ook:
www.lwfoundation.nl

 Foto: Stijn Ghijsen

Diamanten bruiloft Carel en Koos Veenman

KORTENHOEF- Afgelopen 
zondag vierden Carel en Koos 
Veenman hun 60-jarig huwe-
lijk in het Ankeveense restau-
rant 1244, de plek waar Koos 
van Vliet 86 jaar geleden ter 
wereld kwam. Te midden van 

hun familie, vrienden en lo-
coburgemeester Jan- Jaap de 
Kloet namens Wijdemeren 
was het een gezellig samen-
zijn.

Koos van Vliet en Carel Veen-

man kennen elkaar vanaf 
hun jeugd, ze zaten op de-
zelfde katholieke Ankeveense 
dorpsschool. Koos woonde bij 
de bakkerij van haar ouders 
en Carel komt van de Ruige 
Hoek. “Ik was erg verlegen, 
maar op de toneelclub werd 
ik wat losser en daar kwam ik 
Carel tegen”, weet Koos nog. 
“Vanaf dat moment werd de 
band inniger”, vult Carel aan. 
Om voor een woning in aan-
merking te komen, moest het 
paar trouwen na vijf jaar ver-
kering. “Het werd een mooie 
woning vlakbij de Klapbrug 
in ‘s-Graveland. “Het kostte 
zegge en schrijve 9000 gul-
den”, zegt Carel. Na een korte 
loopbaan als uitvoerder bij 
aannemer Mokveld werd 
Carel leraar op de land- en 
tuinbouwschool. Dertig jaar 
leerde hij de jongens en meis-
jes de algemene technieken. 
“Toen ik begon had ik niet 
eens een diploma. Ach, met 
een beetje didactiek en tech-

nische vaardigheid, kom je er 
wel, zei men.” Daarna heeft 
Carel vele cursussen gevolgd 
om een all round lesgever te 
worden.

Ook Koos kan maken wat 
haar handen zien. Zij heeft 
een opleiding als coupeuse 
achter de rug. Haar hele leven 
heeft ze kleding gemaakt en 
gerepareerd. “Ik was er dag 
en nacht mee bezig, de trouw-
jurken van mijn dochters, 
alle kleding van de kinderen, 
veel verstelwerk. Ik heb ook 
nog 20 jaar naailes gegeven 
bij mij thuis.” En nog duikt 
Koos regelmatig weg achter 
haar Bernina. “Het ontspant 
me, ik kan niet stilzitten.” 
Dat geldt ook voor Carel die 
als 89-jarige ervoor zorgt dat 
zijn voor- en achtertuin ver-
reweg de mooiste in de straat 
is. De heggen tot op de mil-
limeter nauwkeurig geknipt, 
elk sprietje onkruid handma-
tig verwijderd en bovenal een 

schitterende bloemenpracht.

Samen gaan Koos en Carel 
twee keer per week naar de 
bridgeclub. ‘Een polis voor je 
ouwe dag’ noemt Koos het. 
“Dat is zo’n warm nest. Daar 
vind je goede vrienden en 
gezelligheid. Ik zou het niet 
willen missen.” “Plus dat het 
goed is voor je geestelijke fit-
heid”, vult Carel aan. Koos 
doet elke ochtend gymoefe-
ningen en Carel verkent de 
omgeving regelmatig op de 
fiets. Koos en Carel hebben 
drie dochters en twee zonen, 
van wie René 9 jaar plotseling 
in zijn slaap overleed. Het na-
geslacht telt nog 9 kleinkinde-
ren en 3 achterkleinkinderen.

“Voor ons zijn orde en regel-
maat en tevreden zijn met 
wat je hebt de basis van een 
goed huwelijk”, sluit Koos af.
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 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Openingstijden schepijs 
tot en met 27 juli:

 
Maandag t/m vrijdag 11.30-17.30

Zaterdag 11.30-16.30
 

Tip: vraag naar onze
handige meeneembox!

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Bernard van Beeklaan 94, Kortenhoef

Deze sfeervolle en eigentijdse gezinswoning met woonkeuken en 4 (mogelijk 5) 
slaapkamers ligt op een rustige kindvriendelijke locatie aan een verkeersvrij hofje. 
De 11 meter diepe verzorgde achtertuin is gelegen op het westen en heeft 
middag- en avondzon. De woning beschikt over 10 zonnepanelen!! Woonop-
pervlak: 117 m² (uitbreiding mogelijk) , perceeloppervlak: 141 m²,  inhoud 393 
m3.  CV 2017, Buitenschilderwerk 2017/2018.

 
Vraagprijs 337.500,- euro.

WIJDEMERENKOOKT

Maaike Schuuring is een geboren en getogen Loosdrechter en woont samen met haar man en twee kinderen, 
Anne en Bart. Zes jaar geleden is zij haar kookbedrijf begonnen, MaaikeKookt. Zij verzorgt de catering voor 
consumenten en bedrijven. Verder geeft ze kookcursussen bij haar thuis voor mensen die vanaf de basis 
willen leren koken.
 
´Ik sta voor eerlijke, pure ingrediënten en producten.́

SPINAZIESALADE MET COUSCOUS, PAPRIKA, CHERRYTOMAATJES 
EN EEN HONING-MOSTERDDRESSING

4 PERSONEN

20 MIN. BEREIDEN

INGREDIËNTEN:
•Spinazie 300 gram, gewassen en gedroogd
•90 gram couscous
•1 bakje cherrytomaatjes, gehalveerd
•1 gele paprika, in dunne reepjes gesneden
•3 stengels bosui, dun gesneden
•Cashewnoten, ongezouten, handjevol
•Honing, 2 eetlepels
•Mosterd, 1 eetlepel
•6 eetlepels, extra vergine olijfolie
•Snufje zout
•Peper

BEREIDING
Zet water op voor de couscous, laat dit koken. Doe de couscous, met een snufje zout en wat 
peper in een schaaltje en giet hier het gekookte water over (120 ml). Zet er een dekseltje 
op, zodat het water in de couscous trekt. Rul na een paar minuten de couscous met een 
vork en laat afkoelen.
Doe de spinazie in een schaal, leg de tomaatjes en de paprika en de bosui, over de
spinazie.
Dan de couscous erover verdelen.
Mix met een staafmixer de honing, mosterd, snufje zout en de olie en maak hier een 
dressing van.
Giet de dressing een half uur voordat je de salade gaat eten over de salade en meng de 
salade.
Strooi de cashewnoten erover.

TIP VAN MAAIKE 
Een heerlijke salade voor bij de BBQ , met een hartige taart, of als maaltijdsalade.

DEELNEMEN AAN WIJDEMEREN KOOKT?
Meld je aan via redactie@dunnebier.nl

BENODIGDHEDEN:
• Staafmixer
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Fijne zomer

De redactie van Wijdemeren Informeren wenst 

u een fijne zomer! Op woensdag 28 augustus 

verschijnt er weer een volledige editie.

Tot die tijd publiceren wij alleen de officiële 

bekendmakingen. 

 Te weinig geld voor sportclub of 
 creatieve les? 

>   Geen reisdocumenten

Op donderdag 1 augustus 2019 wordt de 

reisdocumentenserver vervangen. Hierdoor is 

het op deze dag niet mogelijk om paspoorten 

en identiteitskaarten aan te vragen of op te 

halen. Voor overige lokethandelingen kunt u 

wel terecht bij burgerzaken.

 

>   Gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus 2019 mag u geen gezichts-

bedekkende kleding, zoals een integraalhelm, 

masker, boerka of bivakmuts,  meer dragen 

in en rondom gebouwen van het onderwijs, 

de zorg en de overheid en in het openbaar 

vervoer. Op deze plekken is het belangrijk dat 

mensen elkaar kunnen aankijken en herken-

nen, om een verantwoorde dienstverlening 

mogelijk te maken en/of de sociale veiligheid 

te waarborgen. Een hoofddoek, geschminkt 

gezicht en een pet vallen niet onder het ver-

bod. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl. 

 

>   Kunst- en cultuurweek

Pssst… in de laatste week van september 

organiseert de gemeente een kunst- en cul-

tuurweek in Wijdemeren. Een week vol

muziek, dans, DJ’s, kunst en poëzie.

Waar u kunt kijken en meedoen. Na de zomer 

maken we de invulling van de week bekend. 

Zet het alvast in uw agenda!

>   Burendag

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als 

mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. 

Op 28 september is het weer Burendag: dé 

dag om gezellig samen te komen of iets goeds 

te doen voor de buurt. Het is weer mogelijk 

om via www.burendag.nl een financiële aan-

vraag te doen van maximaal 350 euro om uw 

plannen te kunnen uitvoeren. Het hele jaar iets 

goeds doen voor de buurt? Kijk dan eens op 

vrijwilligersplatform www.deappelboom.nl. 

Officiële
bekendmakingen

Wil uw kind na de zomervakantie 
graag naar scouting, zwemles,
muziekles, turnen, judoën of toneel-
spelen, maar is er thuis weinig geld? 
Dan kunt u onder andere via de
gemeente een bijdrage aanvragen. 

De bijdrage krijgt u dan van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Voor kinderen en jongeren 

uit gezinnen met weinig geld betaalt het 

Jeugdfonds namelijk de contributie of het 

lesgeld. Soms ook spullen zoals sportkleding, 

dansschoenen of de huur van een instrument. 

Bijdrage aanvragen
Een bijdrage kunt u aanvragen via een tussen-

persoon. Dat kan iemand van de gemeente 

Wijdemeren zijn: de buurtsportcoach, sociaal 

makelaar, consulent of iemand van het sociaal 

wijkteam. Maar ook een leraar op de basisschool 

van uw kind, een schuldhulpverlener, jeugdver-

lener of vrijwilliger van de Stichting Leergeld. 

Binnen drie weken les
Als de aanvraag ingediend is, kan uw kind vaak 

al binnen drie weken sporten of op les. De 

contributie of het lesgeld wordt direct betaald 

aan de club of instelling waar uw kind op les 

gaat. Kijk voor meer informatie en alle tussen-

personen in de gemeente op

www.wijdemeren.nl/jeugdfonds.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiwijdemeren

17 juli 2019

Identiteitsgegevens
op vakantie

Kort

Van de Loosdrechtse Plassen, tot 
de landgoederen in ’s-Graveland 
en de natuur rond de Ankeveense 
Plassen… Wij zijn op zoek naar 
de mooiste zomerfoto’s van 
Wijdemeren! 

Heeft u een mooie zomerfoto gemaakt?

Deel hem op Instagram of Twitter met 

#mooiWijdemeren of plaats hem onder ons 

Facebook-bericht en wie weet siert uw foto de 

komende periode al onze social mediakanalen 

én wint u een echte Wijdemeren Dopper in 

een kleur naar keuze.

Doe snel mee, de deadline is woensdag 31 juli! 

U vindt ons op:

Twitter: gemwijdemeren

Instagram: gemeentewijdemeren

Facebook: GemeenteWijdemeren

Fotowedstrijd: zomer in Wijdemeren

#mooiwijdemeren
@bugsy_hl 



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: vervangen brug (03.07.19)
- Noordereinde 68: vernieuwen gevelbekleding (30.06.19)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk naast 12: plaatsen tijdelijke 
   woning (08.07.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatie-
   woningen (09.07.19)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 32b: aanpassen gevel (04.07.19)
- Meerlaan 23: bouwen kapschuur (08.07.19)
- Middenweg 143: verhogen nok (10.07.19)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 32: vervangen dakkapel (27.06.19)

’s-Graveland
- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw (08.07.19)
- Moleneind 2a: inrichten tijdelijk terras tot 1 januari 2021 
   (05.07.19)

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 20: plaatsen dakkapel 
   (28.06.19)
- Julianaweg 2: maken opbouw op aanbouw (28.06.19)
- Koninginneweg 67: plaatsen dakkapel (28.06.19)
- Wilhelminahof 1: verplaatsen uitweg (10.07.19)

Loosdrecht
- Bloklaan achter 5: renoveren twee pompgebouwen 
   (09.07.19)
- Dennenlaan 20: plaatsen dakkapel (09.07.19)
- Nootweg 65: plaatsen dakkapel (28.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: herbouw bijgebouw
   (09.07.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning 
   (01.07.19)

>  Voorwerpen op- of aan de 
weg
Aanvraag Hinderlaan 15 Nederhorst den Berg, plaatsen 
van een steiger van 8 juli 2019 tot 16 september 2019 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk t.h.v. huisnr. 66: aanleggen
   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 
   met handicap belanghebbende (09.07.19)

Loosdrecht
- Acacialaan t.h.v. huisnr. 24: opheffen  van gereserveerde 
   gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandig-
   heden belanghebbende (01.07.19) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Vaststelling Verordening
leerlingenvervoer 2019

Op 6 juni 2019 heeft de raad de Verordening leerlingen-
vervoer 2019 vastgesteld. De verordening treedt per 1 
augustus 2019 in werking. De verordening is, met ingang 
van 1 augustus 2019, in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen. 

De zes perken in de J.C. Ritsemalaan 
zien er gezellig groen uit. Ze worden 
onderhouden door een groep buren 
uit de straat. Het is de ‘appel van de 
maand’!

Eens per maand gaan de buren zo’n anderhalf 

uur met elkaar aan de slag om de perken te 

schoffelen. Via de ‘schoffel app’ op whats app 

houden ze contact. 

Koffie met lekkers
De buren schoffelen samen de zes perken in 

de straat. Om de beurt regelt een buur koffie 

met een lekkernij. In de app delen zij ook

andere leuke weetjes met elkaar.

Tijd en contact 
Er is meer contact met de buren ontstaan.

Dat leidt eerder tot een praatje of een andere 

activiteit, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke 

deelname aan de Driedorpenloop.

Meer weten en ook een buurtinitiatief starten? 

Check www.deappelboom.nl. 

Wijdemeren
informeren
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Perken in de Ritsemalaan Kortenhoef

Ook in de vakantieperiode is het 
belangrijk om zorgvuldig om te gaan 
met de identiteitsgegevens op uw 
paspoort of identiteitsbewijs. 

Hotels, campings en vakantieparken zijn wet-

telijk verplicht hun gasten bij het inchecken te 

identificeren en te registreren. Dit geldt zowel 

in Nederland als in het buitenland. Welke 

gegevens zij mogen registreren, verschilt per 

land. Meestal zijn dit naam, woonplaats, type 

en nummer van het identiteitsbewijs en aan-

komst- en vertrekdag. 

Identiteitsbewijs kort afgeven
In principe kunt u voor de registratie volstaan 

met het tonen of kort afgeven van uw iden-

titeitsbewijs, zodat de persoonsgegevens 

kunnen worden overgenomen. Vraag wel of 

zij het burgerservicenummer (BSN) niet willen 

overnemen. Dat is niet nodig voor registratie 

en dit nummer is, in combinatie met uw pas-

foto, fraudegevoelig. 

Eigen kopie
Heeft een camping of hotel een kopie van 

uw reisdocument nodig? Geef een (vooraf 

gemaakte) eigen kopie, waarop het BSN-

nummer is doorgehaald en de foto is door-

gekruist. Vermeld daarop voor wie de kopie 

bedoeld is en zet de datum erop. U moet het 

originele identiteitsbewijs wel laten zien. 

Kopie ID-app
Wil een receptionist zelf een kopie maken?

Gebruik dan een hoesje om fraudegevoelige 

gegevens af te schermen of gebruik de Kopie 

ID app van de overheid. Dit is een app waarbij 

u met een smartphone gemakkelijk en veilig 

een kopie van uw identiteitsbewijs kunt ma-

ken. U kunt het BSN doorstrepen en er kan 

een watermerk overheen gezet worden met 

datum en doel van de kopie. Deze scan kan 

per mail direct naar de accommodatiever-

strekker worden gestuurd. 

Vraag bij vertrek altijd de kopie van uw

paspoort terug. 

Voorzichtig met identiteitsgegevens op vakantie

Officiële bekendmakingen 17 juli 2019

Bouwen en wonen
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,  telefoon-
nummer  14 035. 

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

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de 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 ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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.

Verkeer

Overig
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La douce France

Twee keer kort ertussen uit

“Nou nee, ik kan niet zeggen dat ik 
enorm toe ben aan vakantie”, opent 
wethouder Joost Boermans. “Ik heb 
nog voldoende energie.” Wel heeft 
de verkeerswethouder een intensief 
jaar achter de rug. Veel bewonersbij-
eenkomsten over speeltuinen en we-
gen. En uiteraard veel gesproken over 
duurzaamheid, het stokpaardje van 
deze D66 ‘er. “Ik vind hard werken 
leuk en het geeft me ook voldoening 
als bepaalde doelen worden gehaald.” 
Zo is Boermans uitermate content dat 
grote project als de reconstructie van 

de Kortenhoefsedijk en de Oud-Loos-
drechtsedijk tussen de rotondes nu 
hun beslag gaan krijgen.

“Ik ga dit jaar vier dagen op weg 
met mijn zoon naar Napels en Pom-
peï en uiteraard de Vesuvius zien.” 
Op vakanties vindt Joost Boermans 
het belangrijk dat je tijd voor elkaar 
neemt. “En Italië is natuurlijk een 
ideale combinatie van cultuur en lek-
ker eten en drinken”, voegt hij eraan 
toe. Voorts springt de jeugdige be-
stuurder op z’n fiets om vier dagen 
lang samen met z’n vriendin een deel 
van Frankrijk te doorkruisen. Of hij 
ook over de kasseien nabij Roubaix 
zijn fietsvaardigheid zal testen, is 
niet bekend. Tussendoor zal de wet-
houder gewoon door blijven werken 
op het gemeentehuis en erom heen. 
“Lekker varen en fietsen door onze 
dorpen, dichtbij, is ook heerlijk. Ont-
spanning letterlijk en figuurlijk is zo 
belangrijk.”

“Ik zie erg uit naar een vakantie, het afgelo-
pen jaar hebben we hard gewerkt aan diverse 
dossiers. Dus ik ben er wel aan toe. Ik vind 
het leuk om te werken, maar een paar weken 
ertussen uit vind ik uitermate prettig”, ver-
telt burgemeester Freek Ossel.

Hij houdt van verre reizen, is op vele plek-
ken in de wereld geweest, Azië, Afrika, 
maar nu zoekt de burgemeester het dich-
terbij huis. “Dit jaar hebben mijn vrouw en 
ik gekozen voor het ultieme relaxen zonder 
teveel reiszorgen. We gaan naar ons huisje 
in Zuid-Frankrijk.” In Blaye, in de buurt van 
Bordeaux, zakt Freek Ossel diep weg in een 

tuinstoel om te genieten van de tuin. En zijn 
boeken. “Dat is weer het fijne van je eigen 
auto, ik kan nu een flinke stapel meenemen, 
ik heb niks met e-readers.” Op zijn verlang-
lijstje staan onder andere de biografieën van 
Jan Wolkers en koningin Juliana. “Naast nog 
veel meer, want ik lees van alles door elkaar. 
Flutboeken, literatuur, maar ook rapporten. 
Ik houd van multitasken.” Een burgemeester 
moet altijd bereikbaar zijn, dus het mobiel-
tje is altijd bij de hand. “Maar ik kan goed 
afstand nemen van zaken. Genieten van de 
natuur, een wijntje, een wandeling, een be-
zoek aan een stadje. Maar vooral drie weken 
relaxen.”

Vader Jan blijft thuis

Jan Klink, verantwoordelijk voor de 
miljoenen van de gemeentefinan-
ciën, blijft de komende zomer thuis. 
“Ik hou wel van reizen, ik heb het 
ook vaak gedaan, maar met twee kin-
deren is het gewoon lastig”, vertelt de 
jonge vader. Jan Klink is vader van 
twee kinderen van 0 en 2 jaar.

“Ik ben de halve wereld afgereisd, 
onder andere in Zuid-Oost Azië, de 
Noordkaap, Nieuw Zeeland, Zuid- 
Afrika en zelfs een trip door Noord- 
Oost Europa.” Nu Jan huisvader is, is 
de situatie veranderd. “We zijn vorig 
jaar nog met een kind op reis geweest 
naar Praag, maar dat vond ik geen 
goede ervaring, dat is zo’n gedoe met 
een kleintje.” Deze zomer heeft Klink 
tot 12 augustus piketdienst op het 
gemeentehuis, wat niet wegneemt 
dat het gezin er regelmatig op uit 
zal trekken. “Met de bakfiets, mijn 
vrouw, de kids en de hond. Er valt 
hier zoveel moois te ontdekken”, zegt 

de ex-inwoner van Boven Pekela.

Jan Klink is niet uitgeput na een jaar 
werken als wethouder financiën en 
onderwijs. “Ik kan het goed hebben, 
ik heb alleen moeite met het lange 
vergaderen zoals vorige week. 4 à 5 
uur achter elkaar, vooral ‘s avonds, 
vind ik erg lang. Het zou effectiever 
kunnen.” Wat Jan Klink zeker niet 
over zal overslaan is Wonderfeel, het 
klassieke muziekfestival in de buiten-
lucht. Tenslotte parkeren de auto’s op 
de weilanden van z’n schoonouders.

Vogels bekijken in Suriname

“Jazeker, ik ben een liefhebber van 
de zomer”, zegt Rosalie van Rijn, de 
jongste wethouder die gek is op wa-
ter. Ze laat geen moment ongebruikt 
om een frisse duik in het Wijde Blik 
te nemen. “Het is voor mij het juiste 
moment om op vakantie te gaan. Ik 
ben er niet speciaal aan toe, want 
ik zou nog best door kunnen gaan.” 
Wel, voegt de wethouder sociaal do-
mein, sport, cultuur en woningbouw 
eraan toe dat ze best hard gewerkt 
heeft. “Maar dat is toch normaal?” 
Bovendien merkt ze op dat ze in fe-
bruari anderhalve week in Thailand 
is geweest.

Nu gaat ze met broer Tom 12 dagen 
naar Suriname. “Dat hebben we sa-
men besloten in de Feesttent, dat wil-
den we allebei heel graag zien.” Ro-
salie en Tom van Rijn gaan op eigen 
houtje, ze houden van vrij reizen, 
plannen en schema’s maken vinden 
ze beide niets. “We komen aan in 
Paramaribo en zien dan wel wat we 

gaan doen. We hebben zelfs nog geen 
vliegtickets.” Rosalie verwacht een 
relaxte sfeer in het multiculturele 
Zuid-Amerikaanse land. “Plus de su-
permooie natuur, we gaan natuurlijk 
ook de jungle in. Mijn broer is name-
lijk een fervent vogelliefhebber, dus 
zal ik hem wel volgen.” Terug in Ne-
derland gaat Rosalie nog lekker met 
vrienden naar een camping in Fries-
land. “Niks hoeft, vrijheid, je eigen 
plan trekken, lekker los, dat is voor 
mij vakantie.”

Zomer- en wintermens De Kloet

“Ik hou van de zomer, maar de win-
ter vind ik ook een fijne periode”, 
vertelt Jan-Jaap de Kloet. “Ik ben wel 
toe aan een vakantie, want ik heb 
sinds vorig jaar juli geen dag vakan-
tie gehad.” De Kloet is onder andere 
wethouder ruimtelijke ordening en 
heeft als zodanig veel te maken met 
bestemmingsplannen, bouwvergun-
ningen en andere procedures. “Het 
is een taaie portefeuille, met veel 
grote projecten. Een geweldige uit-
daging, maar het vergt veel overleg”, 
vervolgt de Kortenhoever. Fysiek en 
mentaal is hij dus toe aan een paar 
weken rust.
Met z’n vrouw Irene maakt Jan-Jaap 

een paar leuke uitstapjes. Eerst een 
paar dagen naar een strandhotel in 
Noordwijk. En dan een week naar 
Frankrijk waar het echtpaar in Gi-
verny de geboortegrond van de schil-
der Claude Monet zal bezoeken. De 
beroemde tuin zal ongetwijfeld een 
helende werking uitoefenen op de 
wethouder die zoveel lange werk-
weken achter de rug heeft. Daarna 
dwalen ze rond in Normandië en 
Bretagne. Terug in Nederland stelt 
Jan- Jaap zich veel voor van recreë-
ren op de Loosdrechtse plassen, in de 
zeilboot of met de sloep. “Vakantie 
is voor mij in de eerste plaats uitrus-
ten. Ik kan heel goed niks doen”, ver-
volgt hij. “En natuurlijk neem ik een 
stapel boeken mee, want daar ben ik 
ook aan verslaafd.” De twee zoons en 
dochter werken in de horeca en gaan 
bovendien zelfstandig op vakantie. 
We kunnen de wethouder nog wel 
komend weekend aantreffen op 
Wonderfeel, het klassieke buitenfes-
tival, want dat slaat hij niet over.



Eerste badkamer met 3.400 
verwerkte plastic flesjes

REGIO - Vandaag heeft wo-
ningcorporatie de Alliantie 
samen met aannemingsmij 
Intersell uit Loosdrecht de 
eerste circulaire badkamer 
van Nederland opgeleverd. 
De wandtegels in deze bad-
kamer zijn volledig gemaakt 
van plastic drinkflesjes en 
het sanitair is tweedehands 
verkregen. Deze unieke bad-
kamer is gerealiseerd in een 
woning van de Alliantie in de 
wijk Noord Oost in Hilversum.

Tegels van petflesjes
De circulaire badkamer is een 
idee van Hendrik Kemphorst 
van Intersell. “Bij Intersell 
zijn wij voortdurend aan het 
verbeteren. Circulair bouwen 
is hiervan een goed voor-
beeld. Het idee is dat we gere-
cyclede materialen weer op-
nieuw inzetten in een nieuwe 
cyclus. Zo kunnen we afval 

hergebruiken voor weer een 
nieuw bouwproject. In deze 
badkamer zijn alle wandte-
gels volledig gemaakt van ge-
recyclede petflesjes. In 1 m2 
tegels gaan ongeveer 302 fles-
sen. Dit betekent dat er bijna 
3.400 flesjes in de badkamer 
zijn verwerkt. Niet één tegel 
is hetzelfde. Dat maakt deze 
badkamer uniek. De spiegel 
en de wastafel bijvoorbeeld 
zijn afkomstig uit een oude 
kliniek en daarna opgeknapt. 
Bij de sloop van een gebouw 
worden dit soort spullen nu 
nog vaak weggegooid. Waar-
om niet hergebruiken? Want 
vaak kunnen ze nog heel 
goed een tweede ronde mee.”

Circulair bouwen
Om voor haar huurders de 
woningen op een efficiënte 
manier energiezuiniger en 
duurzamer te maken werkt 

woningcorporatie de Allian-
tie samen met diverse partij-
en. Maartje Brans, directeur 
Vastgoedonderhoud van de 
Alliantie: “De samenwerking 
met Intersell bij de realisatie 
van deze circulaire badka-
mer is hiervan een prachtig 
voorbeeld. Circulair bouwen 
is onderdeel van ons duur-
zaamheidsbeleid. Het is een 
middel om uitputting van 
grondstoffen tegen te gaan, 
de CO2-voetafdruk van mate-
rialen te verlagen en waarde-
vernietiging zoveel mogelijk 
te voorkomen”.

 
60% minder CO2-uitstoot
De Alliantie legt de lat hoog 
en daarmee ook voor haar sa-
menwerkingspartners. Maar-
tje Brans vertelt: “We dagen 
onszelf en anderen uit te in-
noveren, buiten de kaders te 
denken, te experimenteren 
en te leren om de ambitie 
om voorop te lopen waar te 
maken. Ons doel is een CO2-
neutrale woningvoorraad in 
2050. Ook de resultaten van 
dit soort projecten dragen 
daar aan bij. Met de circulaire 
badkamer creëren we name-
lijk 60% minder CO2-uitstoot 
ten opzichte van het vervaar-
digen, plaatsen en onderhou-
den van een reguliere badka-
mer. We zijn daarom ook erg 
trots op dit project en de sa-
menwerking met Intersell.”
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef  in
mooie omgeving, praktijk-
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

 

Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop

De BESTE abonnementen
GRATIS voor u uitgezocht!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND

Ter overname aangeboden: 
mooie, compleet ingerichte
bloemen/plantenbus met
goedlopende ventwijk. 

Tel. 06-30064980.

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Te koop:  kleine baaltjes
hooi super kwaliteit 

tel 0657565103
gratis  thuisbezorgd

in Wijdemeren     

Te huur:  Vak.woning-
Appartement 40 m2 € 500,- 

p.mnd. Tel. 06-17717155
   

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517



Bevers in het circus!

KORTENHOEF - De jong-
ste scouts van de Klaas 
Toxopeusgroep uit Korten-
hoef hebben hun zomer-
kamp achter de rug. De Be-
vers, kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 8 jaar, kregen dit 
jaar een uitnodiging voor 
een kamp op het circus-
terrein. Bij aankomst op 
vrijdagavond stonden de 
circusslaaptenten, een zelf-
gebouwd klimrek en de cir-
cusstafleden al klaar.

De Bevers gingen op zoek 
naar een verloren circus-
kist, aan de hand van foto’s 
en puzzels. In de kist bleken 
zich alle circusspullen te be-
vinden die ze nodig hadden 
voor een goede circusshow. 
Vrijdagavond werd afgeslo-
ten met een kampvuurver-
haal, marshmallows, het 
spel Circus van Wakkerdam 

en Black Magic door onze 
stafleden. De volgende dag 
begon voor sommige Bevers 
al om 5.00 uur ‘s ochtends, 
omdat ze niet meer konden 
slapen van het enthousi-
asme. Zaterdag bleek een 
ontzettend warme dag (34 
graden), waardoor niet alle 
circuslessen konden door-
gaan, maar wel urenlang 
met water spelen. Daarnaast 
hebben de bevers maskers 
gemaakt, reuzenbellen ge-
blazen, circusstratego ge-
speeld, acrobatieklessen ge-
volgd en ten slotte met hun 
eigen act opgetreden bij de 
circusshow. Zaterdag werd 
afgesloten met een film over 
de dieren van Madagaskar in 
het Circus. En kennelijk was 
de film erg spannend, want 
voor het eerst viel er nie-
mand in slaap. Zondag is dit 
heerlijke kamp afgesloten 

met een ochtend zwemmen 
in de Spiegelplas. Daarna 
was het kamp alweer voorbij 
en werden de Bevers opge-
haald op de Loods.

Nieuw seizoen
Met de start van het nieu-
we schooljaar begint een 
nieuw seizoen voor de Be-
vers van de Klaas Toxopeus. 
De oudste bevers zullen dan 
overvliegen naar de Welpen, 
waardoor er plaats komt 
voor nieuwe bevers. Lijkt 
het je leuk om eens mee te 
doen met de uitdagingen 
die Scouting je kan bieden? 
Kom dan langs op onze 
Open Dag op 14 september, 
of neem contact op via info@
klaastoxopeus.nl, om een 
andere zaterdagochtend te 
komen kijken.

1e prijs Sebastiaan

NEDERHORST DEN BERG - 
Afgelopen weekend werd in 
Est/Meteren de finale
gereden van het Betuwse 
Bixie Cup- kampioenschap 
springen en dressuur. Het
kampioenschap werd verre-
den over vier wedstrijden.

De 9- jarige Sebastiaan de 
Bree uit Nederhorst den Berg 
werd met zijn pony Vincent 
zowel kampioen in de A 
-dressuur als in het Aa sprin-
gen. Sebastiaan krijgt les van 
Odette de Jong uit Neder-
horst den Berg.

   

S.V ‘s - Graveland 
door de grachten

S.V. ‘s-Graveland- jongens 
voeren als kampioen door de 
Amsterdamse grachten. Ze 
vierden het al met een duik 
in de ‘s-Gravelandse vaart 
na hun kampioenswedstrijd, 
maar afgelopen zondag be-
leefden de jongens van JO11-
1 van S.V. ‘s-Graveland hun 
kampioenschap opnieuw.

Op uitnodiging van Ajax dat 
een rondvaartboot beschik-
baar had gesteld, voeren zij 
door Amsterdam; compleet 
met Ajax- gebak en- hapjes. 
Hun kampioensfoto’s waren 
namelijk goed voor de hoofd-
prijs van de Ajax Kids Club 
en zo konden ze hun kam-
pioenschap extra luister bij 
zetten en mochten zij zich 
laten toejuichen.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 17 juli 2019 
zendt GooiTV de volgende 
programma’s uit: TV Maga-
zine met diverse onderwer-
pen waaronder de herden-
king van de vliegramp MH17, 
waarbij alle inzittenden om-

kwamen, en er was een zo-
merfeest in Nederhorst den 
Berg. Jongeren en ouderen 
luisteren naar elkaar in Ver-
halen aan Zee in Muiderberg. 
GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (41 en 45) en KPN (1432). 

‘Nederhorst Besloten’

NEDERHORST DEN BERG/
LOENEN - Wie verslaat de 
kampioenen van vorig jaar? 
In vervolg op het succesvolle 
toernooi van vorig jaar ook 
dit jaar weer een Nederhorst 
Besloten. Zaterdagmiddag 
28 september op Old Course 
Loenen om 13.00 uur. Hoewel 
het besloten is mag iedereen 

met postcode 1394 meespe-
len!

Onderstaand nog even de 
uitgangspunten m.b.t. het 
meedoen: 9 holes spelen, aan-
sluitend borrelen + prijsuitrei-
king, kosten € 50,00 voor niet 
leden en € 20,00 voor leden 
van OCL. Mail naar: mstoke@

kpnplanet.nl. Van te voren 
overmaken, betaald is inge-
schreven, uiterlijk 15 septem-
ber 2019. Rekening nummer 
NL90 RABO 0398227764 t.n.v. 
M.C. Stoker o.v.v. NDB GOLF 
+ handicap. Geen diner inbe-
grepen, wel mogelijk maar 
op eigen initiatief. Prijzen, 
1e dame 1e heer, longest en 
neary. Met handicap verreke-
ning. Wij hopen jullie op 28 
september (weer) te mogen 
begroeten! Toernooicommis-
sie: Marianne Stoker (06-
26318038), Marieke Vollers 
(06-53167269), Ed van Deelen 
(06-29276231).
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Bouwafval 90% hergebruikt

KORTENHOEF - In de zomer-
periode wordt er net als in 
andere vakantieweken druk 
geklust aan het huis en in 
de tuin. Sommige mensen 
gebruiken deze periode om 
aan enorme verbouwing te 
beginnen. Weinig mensen 
weten echter wat er precies 
gebeurt met hun bouw-, 
sloop- en tuinafval dat ze in 
de container voor de deur 
kieperen. Hendrik van Loe-
nen weet er alles van.

Door: Anja Lodder

Aan de Kromme Rade vind 
je op een groot terrein de 
opslag van zijn bedrijf. Zand, 
grind, tuinaarde, containers 
en nog veel meer zand tot 
zover het oog reikt. Het fami-

lie-transportbedrijf bestaat 
al ruim 70 jaar op deze plek. 
Ooit door opa gestart, enkele 
jaren geleden overgenomen 
door een grote partij, maar 
het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, en opnieuw 
met 1 auto begonnen. Inmid-
dels zijn er al weer 8 chauf-
feurs regelmatig onderweg. 
Het bouwafval wordt niet 
zelf verwerkt, want dat is 
niet toegestaan op dit ter-
rein. Het gaat voornamelijk 
naar verwerkingsbedrijven 
in Amersfoort en Bunscho-
ten. Er valt niet echt een 
piek te noteren tijdens de 
zomervakantie; de bewoners 
in Wijdemeren blijken het 
hele jaar door druk aan hun 
huis en tuin te klussen. De 
verhouding afval bewoners/
particulieren is 50:50.
Wat wordt er gedaan met het 

sloopafval? Van Loenen: “Je 
kunt eigenlijk niet spreken 
van afval. In de vervoer- en 
verwerkingsindustrie wordt 
het gezien als een product. 
Het hout wordt versnip-
perd, geperst en verwerkt 
tot spaanplaat. Puinresten 
worden gebroken en komen 
in de wegenbouw terecht. 
Metaal gaat naar de metaal-
verwerking en groenafval 
wordt compost. Het restant 
gaat naar de verbranding. 
Uiteindelijk wordt 90% van 
al het sloopafval gerecycled.” 
Een goede tip voor als u duur-
zaam bezig wilt zijn: scheid 
uw afval ter plekke voordat 
u het in een container gooit. 
Niet alleen goed voor het 
milieu, maar u bespaart ook 
nog behoorlijk op de kosten!

 

EHBO ‘s-Graveland e.o. 
feliciteert nieuwe EHBO’ers 
met hun diploma!

KORTENHOEF - Allereerst 
feliciteren wij onze nieuwe 
EHBO’ers met hun diploma, 
en verwelkomen wij nieuwe 
leden in de vereniging.

Wilt u ook uw EHBO-diplo-
ma? EHBO-vereniging ‘s-Gra-
veland e.o. start oktober dit 
jaar met een nieuwe begin-
nerscursus tot het Oranje 
Kruis EHBO-diploma. De 
cursus is opgezet met deels 
een e-learning, welke thuis 
in eigen tijd en snelheid 
gemaakt kan worden. De 
e-learning wordt afgesloten 
met een theoretische toets. 
Daaropvolgend zullen er vijf 
lesavonden gegeven worden, 
waarin u kennis opdoet over 
verbandleer, ziektebeelden 
en leert u reanimeren met 
hulp van een AED. Op de zes-
de avond wordt het praktij-
kexamen afgenomen.

De cursus wordt gegeven op 
10, 17, 24, 31 oktober en 7 
november. Het examen vindt 
plaats op 14 november. De 

avonden starten om 19.30 
uur en sluiten af om 22.00 
uur. De cursus wordt gege-
ven in de brandweerkazerne 
aan de Eslaan in Kortenhoef. 
De kosten voor deze cursus 
bedragen €195,00 en wordt 
door sommige zorgverzeke-
raars (deels) vergoed.

Wilt u geen volledig EH-
BO-diploma, maar wel leren 
reanimeren? Ook dat is mo-
gelijk! Op 25 november 2019 
geven wij een basisopleiding 
reanimatie met AED. Kosten 
hiervoor bedragen €50. U 
kunt zich per e-mail aanmel-
den bij Margreet Holdinga 
via ehbosgraveland@gmail.
com

Eenmaal in het bezit van het 
diploma, bent u van harte 
welkom bij onze vereniging! 
De contributie hiervoor be-
draagt €40,- per jaar. Er zijn 
bijscholingsavonden en grote 
oefeningen. Zo houdt u uw 
diploma geldig en blijft u be-
kwaam in de handelingen.

   

Rijbewijskeuring 
Gemeentehuis Wijdemeren
WIJDEMEREN - Wie voor 
verlenging van het rijbewijs 
een medische keuring moet 
ondergaan, kan daarvoor op 
vrijdag 19 juli terecht in het 
Gemeentehuis Wijdemeren, 
Rading 1 te Loosdrecht.

Vooraf moet wel even een 
afspraak worden gemaakt 
via 085-0650005. De kosten 
bedragen € 40. De keuring 
voor rijbewijs CDE en de 

taxipaskeuring kost € 60. De 
volgende keuring zal zijn op 
vrijdag 16 augustus.

AH buurt BBQ super geslaagd!

Tijdens de AH buurt BBQ in
Nederhorst den Berg konden 

buurtbewoners onder het genot 
van een hapje en een drankje de 

zomervakantie goed starten.
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Op patrouille met de Waterpolitie Loosdrecht

WIJDEMEREN - Langzaam 
vaart de politieboot vanaf 
de ligplaats aan de Veendijk 
de Loosdrechtse Plassen 
op. Aan het roer Jasper van 
der Linden samen met zijn 
collega waterpolitieschip-
per Herke Wiersma. Zon of 
regen, de politieboot is re-

gelmatig op het water te 
vinden.

Door: Anja Lodder

“Onze taak bestaat vooral 
uit toezicht en handhaving,” 
zegt Wiersma, al bijna 30 

jaar in dienst en coördinator, 
vaartrainer en opleider voor 
de hele eenheid. “Daarnaast 
natuurlijk opsporing en het 
opvolgen van meldingen. We 
zijn altijd met twee man op 
de surveillanceboot voor de 
veiligheid van anderen en 
onszelf. Het totale team be-

staat uit 11 schippers.” Ook 
de waterpolitie heeft te kam-
pen met een capaciteitspro-
bleem dus moeten er vaak 
keuzes worden gemaakt bij 
de inzet, zeker in het druk-
ke zomerseizoen. Het wa-
tergebied in deze regio met 
ruim 110.000 inwoners is 
omvangrijk. Niet alleen de 
Loosdrechtse Plassen vallen 
hieronder maar ook bijvoor-
beeld de Spiegel- en Polder-
plas in Nederhorst den Berg 
en het Wijde Blik waar bij de 
Zuwe een tweede boot ligt.

Gemoedelijke sfeer
Van der Linden, ook werk-
zaam als motoragent en 
sinds 2 maanden bij de wa-
terpolitie: “De wijze van be-
nadering en een positieve to-
ne-of-voice is vaak bepalend 
als we mensen op de boten 
aanspreken bij het constate-
ren of vermoeden van een 
overtreding. De sfeer is toch 
anders als je met een politie-
auto een haven inrijdt of met 
een politieboot op het water 
bent.” Laagdrempeligheid, 
zichtbaarheid en goede con-
tacten met anderen die op 
en aan het water werken zijn 
belangrijke factoren. Wiers-
ma: “We willen graag dat 
het publiek overlast of ver-
dachte situaties meldt. Dat 
kan via 0900 8844 of www.
meldpunttoezicht.nl Bij on-
middellijk gevaar 112.”

Spelregels op het water
Op nummer 1 van de overtre-
dingen staat met grote stip 
het te snel varen. Hoewel de 
meeste schippers goed op de 
hoogte zijn, houdt men zich 
niet altijd aan de regels. Zo 
mag je binnen 100 m vanaf 
de oever max. 6 km varen. 
Algemene snelheid: in een 
open motorboot minder dan 
7 m. max. 13 km (minimaal 
12 jaar); Motorboot korter 
dan 15 m. max. 12 km (mini-
maal 16 jaar); Voor alle boten 
langer dan 15 m. is een vaar-
bewijs verplicht (minimaal 
18 jaar). Voor alle motorvoer-
tuigen die sneller kunnen 
dan 20 km/u moet je een re-
gistratiebewijs hebben. Zorg 
dat je altijd je papieren bij je 
hebt. Jetski en waterscooters 
zijn verboden op de Loos-
drechtse Plassen. Liever geen 
alcohol, maar net als op de 
weg maximaal 0,5 promille. 
Meer info op www.plassen-
schaploosdrecht.nl

Selfie
Ook tijdens deze patrouille 
is het meteen raak. Met hoge 
snelheid komen 2 bootjes 
aanvaren. Er worden diverse 
overtredingen geconsta-
teerd. Bij het in ontvangst 
nemen van de boetes worden 
toch nog even selfies door de 
jonge schippers gemaakt en 
roept er een: “duurste selfie 
ooit!”

Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek 24 uur paraat

REGIO - Ongetwijfeld ziet 
u de opvallend gekleurde 
dierenambulances regelma-
tig door onze dorpen rijden. 
Geen wonder, want ze staan 

dag en nacht klaar om in 
nood verkerende dieren de 
helpende hand te bieden en 
daarmee natuurlijk ook hun 
baasjes.

Door: Anja Lodder

De dierenambulance biedt 
eerste hulp bij vervoer van 
zieke en gewonde dieren. 
Denk aan honden, katten, 
siervogels, tamme konijnen, 
kippen, tamme ratten en fret-
ten. Ook worden gewonde, in 
het wild levende dieren van 
de weg gehaald zoals dassen, 
eekhoorns egels, hazen, ree-
en, vogels en wilde konijnen. 
Met anderhalve vaste kracht 
en 40 betrokken vrijwilligers 
(”graag nog 20 mensen er-
bij”) stuurt Paul Onkenhout 
als manager de troepen aan. 
Met enkele hittegolven ach-
ter de rug willen we wat tips 
hoe we het beste problemen 
kunnen voorkomen. Paul: 
“Dieren zijn niet zo anders als 
mensen. Zorg bij grote hitte 
voor schaduw, water en bij-
voorbeeld een vochtige doek 
waar het dier op kan liggen. 

Katten kiezen vaak zelf al een 
schaduwplek uit; honden heb-
ben meer sturing nodig. De 
uitdrukking ‘honden hebben 
bazen en katten hebben per-
soneel’ is er niet voor niets. 
Graag wil ik hondenbezitters 
met klem aanraden hun hond 
bij hitte niet op het asfalt te 
laten lopen maar op het gras. 
Bij het uitlaten denkt niet ie-
dereen daaraan.” De organisa-
tie bestrijkt een groot gebied: 
van Breukeleveen tot Weesp 
en alles wat daartussen ligt. 
Er zijn 3 ambulances en in 
drukke periodes, zoals nu in 
de zomer, worden er in 24 uur 
zo’n 40 ritten gereden. In de 
wintermaanden is het veel 
minder druk en is er tijd voor 
het geven van presentaties 
aan scholen. De kids kunnen 
dan zelf ook een kijkje in de 
ambulance nemen. Ook is er 
lesmateriaal voor spreekbeur-
ten te leen.
Is er een huisdier in nood dan 
kan 035 - 683 0300 gebeld 

worden. Indien men eigen 
vervoer heeft is het sneller 
om zelf naar de dierenarts 
te gaan want de ambulance 
heeft vaak een half uurtje no-
dig. Vervoer kost € 32,- maar 
er is korting voor donateurs.

Paul bevestigt dat de meeste 
dierenbezitters goed voor 
hun dieren zorgen. “In de 10 
jaar dat ik dit doe hebben we 
nog nooit achtergelaten huis-
dieren hoeven op te halen, o 
ja, 1 keer een tam konijn.” Hij 
raadt iedereen aan z’n huis-
dier bij de dierenarts te laten 
chippen. “Zo kunnen we de 
baasjes snel weer vinden.”

Telefoonnummers van die-
renartsen en klinieken in de 
regio vindt u op de site. Ook 
kunt u zich hier opgeven 
als donateur of vrijwilliger: 
www.dierenambulance-gooi-
envechtstreek.nl
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Bezige bijen op de Imkerijdagen

LOOSDRECHT- Het afgelopen 
weekend was het prettig toe-
ven bij Imkerij ‘t Schuurtje in 
Oud Loosdrecht waar Hetty 
Kastelein veel gasten rond-
leidde op de Imkerijdagen.

Je belandt in een oase van 
rust, waar bijen, insecten en 
andere dieren zich thuis voe-
len. Een gevarieerde plek met 
fruitbomen, grasperken, een 
poeltje, veel wilde planten, 
kruiden, beelden en diverse 
rustieke zitjes. Er zijn ook 
twee B&B ‘s waar je comfor-
tabel kunt werken aan je zen-
gevoel. Aan de hand van een 
Bijenspeurtocht kon je veel te 
weten komen over de bezige 
bijen. Ook voor kinderen was 
er een boeiend en creatief 
programma. In een honing-
kast met een bijenvolk van 
circa 50.000 werksters is de 
koningin een soort eilegma-
chine (zo’n 2000 per dag). Bij 
een bijenvolk draait alles om 
die machtigste vrouw. Mis-
schien is dat wel de oorzaak 
van het feit dat bijenvolken 
vreedzaam naast elkaar be-
staan, zei een bezoekster.

Bijensterfte
De onverklaarbare bijensterf-
te wordt sinds het begin van 
de eenentwintigste eeuw ge-
zien als een serieuze bedrei-
ging voor het milieu. Want 
een derde van de levensmid-
delen die mensen consume-
ren, zoals appels, tomaten, 
aardbeien en koffie, zijn mede 
afhankelijk van de bestuiving 
door bijen. Het is gissen naar 

de oorzaken. Bepaalde bestrij-
dingsmiddelen kunnen bijen 
verzwakken. Op het platte-
land zijn steeds meer grote 
akkers met dezelfde soorten 
gewassen. Het zou ook kun-
nen zijn dat elektromagne-
tische velden voor mobiele 
telefonie en dataverkeer van 
invloed zijn op het oriëntatie-
vermogen van bijen en mede 
daardoor op eventuele sterfte.

6 weken
In drie weken bouwen de bij-
en raten, knap hoe ze zo’n in-
genieus bouwwerk in elkaar 
zetten. Alleen al het poetsen 
van de raten met hun speek-
sel is een proces om bewon-
derend bij stil te staan. Dan 
gaan ze er drie weken op uit 
om stuifmeel en nectar te 
verzamelen. Met rook worden 
ze later verjaagd, vervolgens 
slingert men de raten om ho-
ning te verkrijgen. Hetty on-
derscheidt ook wilde honing, 
waarbij de raten niet verhit 
worden zodat de mineralen 

en vitamines van de honing 
beter bewaard worden. Met 
een imkermuts op kon je van 
dichtbij zien hoe de bijen door 
kleine openingen af en aan 
vliegen.

Biodiversiteit
Biodiversiteit is essentieel 
om bijen in stand te houden. 
Daarom was er ook aandacht 
voor de insectenhotels en di-
verse soorten insecten die je 
met een loep kon bekijken. 
Ook konden de kinderen een 
lijst maken van alle bloemen-
soorten in de tuin. Van de 
venkel, tijm en salie mocht 
je zelfs proeven. Bijen com-
municeren met een bijen-
dans om aan te geven waar 
nectar en stuifmeel te vinden 
is. Kinderen konden met 10x 
kwispelen van de billen en 
5 rondjes draaien ook zo’n 
dansje oefenen. Bij Imkerij t́ 
Schuurtje kun je terecht voor 
veel activiteiten.
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Wateroverlast

LOOSDRECHT - Het noodweer 
van afgelopen vrijdag zorgde 
dat de Eikenlaan in Loos-
drecht onderwater stond.

Overal in Het Gooi was wa-
teroverlast door het enorme 
noodweer. De meldkamer 
kon de hoeveelheid meldin-
gen maar nauwelijks aan.

   

Viore zomerworkshops
HILVERSUM - De zomer is in 
volle gang, dat mag voor de 
één zo lang mogelijk duren 
terwijl het voor de ander 
een lege periode kan zijn. 
Met name omdat familie en 
vrienden op vakantie gaan 
en de gebruikelijke activi-
teiten in de zomermaanden 
vaak even stilliggen. Viore 
blijft gelukkig open en heeft 
voor de zomermaanden een 
speciaal programma opge-
steld voor iedereen die leeft 
met kanker.

Kleuren-analyse
Op maandagochtend 23 juli 
van 10:00-11:30 uur, gaan we 
tijdens de workshop Kleur-
analyse kijken wat het effect 
kan zijn van bewust gebruik 
van kleuren in de kleding-
keuze. We gaan ieders kleu-
ren ontdekken en aan het 
einde van de workshop krijgt 
iedereen een eigen kleurad-
vies mee naar huis. Kosten € 
5,00.

Zomer-aanschuiven
Ook in de zomermaanden 
kan er aangeschoven worden 
bij Viore. Op de derde donder-
dag van de maand, dus op 18 
juli en 15 augustus. Geniet 
overdag van het mooie zo-
merweer, en loop vanaf 17.30 
uur bij ons binnen voor een 
eenvoudige en gezonde maal-
tijd, verzorgd door Viore vrij-

willigers. Kosten € 7,50.

Rondleiding Pinetum Blij-
denstein
De botanische tuin Pinetum 
Blijdenstein organiseert op 
maandag 29 juli van 14:00-
16:30 uur een rondleiding 
voor bezoekers van Viore. 
Het thema van het Pinetum 
dit jaar is ‘Beter met planten’. 
In dit thema zit ook verwe-
ven hoe de natuur ons wel-
bevinden beïnvloedt. In het 
Japans: Shinrin yoku. Na een 
uitleg over dit Japanse con-
cept kunnen de bezoekers 
het zelf in de praktijk gaan 
ervaren. Kosten € 7,50.

Bloemschikken
Op dinsdag 30 juli van 10:30-
12:00 uur gaan we bij Viore 
aan de slag met bloemen uit 
het zomerseizoen, die al-
lemaal kleurrijk en vrolijk 
zijn. Aan de hand van mooie 
voorbeelden wordt een eigen 
bloemstuk gemaakt. Het is 
erg leuk om te doen, en de 
eigen creatie mag natuurlijk 
mee naar huis. Kosten € 7,50.

Voor meer informatie en ove-
rige activiteiten https://www.
viore.org/
Aanmelden kan via vrijwil-
ligers@viore.org. Telefonisch 
zijn we bereikbaar op 035-
6853532.
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UITAGENDA

ZOMERTENTOONSTELLING “IK DENK AAN JE” - LOOSDRECHT
13 juli t/m 14 september
In de unieke tentoonstelling 
”Ik denk aan je” is een verza-
meling oude poëziealbums 
en gelegenheidsgedichten 
tentoongesteld in de Sijpe-
kerk. De soms ontroerende 
gedichtjes zijn prachtig geïl-
lustreerd met mooie album-
plaatjes en soms kleurrijke 
tekeningen. De verzameling 
geeft een interessant inzicht 
in de ontwikkeling van ge-
dichten en versjes in de 19e 
en 20e eeuw.
De Sijpekerk en de tentoon-
stelling elke zaterdag open 
van 11.00 tot 16.00 uur. Ook 
kunt u genieten van orgel-
spel op het prachtige orgel 
van de Sijpekerk.
De entree is gratis.
www.sijpekerk.nl

OERRR BOUW JE EIGEN INSECTENHOTEL IN ‘S-GRAVELAND
17 en 31 juli

Ga mee met de boswachter op ‘jacht’ naar insecten en bouw een super-de-luxe insecten-
huis! De activiteit duurt 2 uur en is voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar.

RONDLEIDING IN KASTEEL LOENERSLOOT 
t/m do 31 oktober 2019 

Ruim 750 jaar werd Kasteel 
Loenersloot, bij het ge-
lijknamige dorp, tot eind 
vorige eeuw particulier 
bewoond. De donjon, 
rond 1250 gebouwd, is het 
trotse hart van het mooie, 
verborgen gelegen kasteel. 
Ooit woonde in dit kasteel 
een roofridder, Splinter van 
Loenersloot. Het kasteel 
werd in 2012 en 2013 ingrij-
pend gerestaureerd en is 
sinds mei 2013 voor een 
belangrijk deel toeganke-
lijk voor het publiek. www.
kasteelloenersloot.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

Tot 1 september
Expositie “Loofloos ver-
vlochten tussen hoop en 
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstena-
res Tiety Bouma te bezich-
tigen in Bibliotheek Loos-
drecht. 
www.bibliotheekgooienmeer.nl 

t/m 15 september 
Beelden in de tuin van 
het Kasteel – Loosdrecht
Net als afgelopen zomers 
verandert de tuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn ook 
dit jaar in een beeldentuin. 
Tot en met zondag 15 sep-
tember worden de werken 
van beeldhouwgroep de 
Plaggenhoef uit Hoevelaken 
tentoongesteld. In een selec-
tie van 32 stukken zijn de 
beelden van alle leden te be-
wonderen. www.sypesteyn.nl 

t/m zo 27 oktober 
Expositie ‘Beter met Plan-
ten’ in Pinetum Blijden-
stein – Hilversum
‘Beter met Planten’is het 
jaarthema van vele botani-
sche tuinen in Nederland. 
In het Pinetum zullen dit 
jaar boeiende verhalen ver-
teld worden over de genees-
krachtige werking van de 
collectie. Welke planten zijn 
medicinaal en werden door 
onze voorouders gebruikt?
www.pinetum.nl

Meerdere data tussen: 13 en 
27 juli 
Stadswandeling door 
historisch – Weesp
Wandelen door het 650 jaar 
oude decor van Weesp. On-
der leiding van stadsgidsen 
wandelt u langs historische 
bekende en verborgen plek-
ken. Start Grote Kerk aan de 
Nieuwstraat in Weesp. Aan-
melden niet nodig.
Deelname 3,50 pp
www.historischekringweesp.nl

19 juli 2019 t/m 21 juli 
Wonderfeel ‘s-Graveland
Relaxed luisteren naar klas-

sieke muziek middenin de 
zomerse natuur, ontdekkin-
gen doen, zelf je tempo be-
palen, mensen ontmoeten, 
lekker eten, dansen: festival 
Wonderfeel is je zomer!
www.wonderfeel.nl 

22 juli 
Tour-avond met Mart 
Smeets – Hilversum
Maandagavond 22 juli, op de 
tweede rustdag van de Tour 
de France, presenteert Mart 
Smeets een live-talkshow in 
Beeld en Geluid over de Tour 
de France. In een intieme 
setting bespreekt nestor van 
de vaderlandse wielerjour-
nalistiek Mart Smeets de 
Tour de France van 2019. Di-
verse gasten, onder wie Rob 
Harmeling, Bart Veldkamp, 
Maarten den Bakker en Er-
win Nijboer, geven hun visie 
op de ronde der rondes.
Meer informatie en tickets:
www.beeldengeluid.nl 

26 juli 2019
OERRR Bossafari met de 
boswachter ‘s-Graveland
Ga samen met de boswach-
ter op safari over de buiten-
plaatsen. Je gaat hier niet op 
zoek naar de Big Five, maar 
naar de vele kleine kriebel-
beestje.

t/m 30 september 
Toren beklimmen van de 
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de 
Vesting liggend in het Gooi-
se landschap.Een gids van 
de vereniging neemt u mee 
voor deze prachtige erva-
ring! Beklim de 235 treden 
van de 45 meter hoge toren 
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

15 september 
Expositie ‘Wind, Water, 
Wieken en Werk’ in het 
Vechtstreekmuseum 
Maarssen
In deze tentoonstelling 
staan achttien molens van 
Utrecht tot aan Muiden cen-
traal. Verschillende mole-
naars hebben meegewerkt 
aan deze tentoonstelling. De 
molens worden belicht van-
uit verschillende invalshoe-
ken en worden getoond met 
behulp van prenten, schil-
derijen, objecten van de mo-
lens en diverse foto’s van de 
Foto- & Videoclub Loenen.
www.vechtstreekmuseum.nl 
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Eindmusical groep 8!!
Op bijna alle basisscholen in Wijdemeren doen de achtstegroepers een 

eindmusical. Het laatste optreden voor schoolgenoten, leraren, ouders, 

grootouders en anderen. Na de zomervakantie naar de middelbare 

school: een nieuwe uitdaging.

Curtevenneschool Kortenhoef

Joseph Lokinschool Ankeveen

Meester Kremerschool Nederhorst den Berg

Rehobothschool 
Loosdrecht

Terpstraschool 
Loosdrecht

Regenboogschool Kortenhoef

Warin Daltonschool Nederhorst den Berg


