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zaam als motoragent en
sinds 2 maanden bij de waterpolitie: “De wijze van benadering en een positieve tone-of-voice is vaak bepalend
als we mensen op de boten
aanspreken bij het constateren of vermoeden van een
overtreding. De sfeer is toch
anders als je met een politieauto een haven inrijdt of met
een politieboot op het water
bent.”
Laagdrempeligheid,
zichtbaarheid en goede contacten met anderen die op en
aan het water werken zijn belangrijke factoren. Wiersma:
“We willen graag dat het
publiek overlast of verdachte situaties
meldt. Datmet
kan
In samenwerking
via 0900WEEKBLAD
8844 ofWIJDEMEREN
www.meldpunttoezicht.nl Bij onmiddellijk gevaar 112.”
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Spelregels op het water
Foto:

Op patrouille met de
Waterpolitie Loosdrecht

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

EST.

onszelf. Het totale team bestaat uit 11 schippers.” Ook
de waterpolitie heeft te kampen met een capaciteitsprobleem dus moeten er vaak
keuzes worden gemaakt bij
de inzet, zeker in het drukke
zomerseizoen. Het watergebied in deze regio met ruim
110.000 inwoners is omvang-

rijk. Niet alleen de Loosdrechtse Plassen vallen hieronder maar ook bijvoorbeeld
de Spiegel- en Polderplas in
Nederhorst den Berg en het
Wijde Blik waar bij de Zuwe
een tweede boot ligt.

Gemoedelijke sfeer
Van der Linden, ook werk-

-Lees verder op pagina 3-

1979

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek

MAKELAARS - TAXATEURS

DE PLASSEN NOORD 221
BREUKELEN
Uniek privé eiland van 100 meter
lang en 6 meter breed nabij
Kalverstraat en Loosdrechtse
Plassen.

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

€ 59.500,- K.K.
Lindelaan 104
1231 CN Loosdrecht
035 582 53 33
info@veermanmakelaars.nl
VEERMANMAKELAARS.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

✃

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 waterpolitieschipper Herke Wiersma. Zon of regen, de
politieboot is regelmatig op
het water te vinden.

Op nummer 1 van de overtredingen 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 (minimaal 16 jaar); Voor alle boten
langer dan 15 m. is een vaarbewijs verplicht (minimaal
18 jaar). Voor alle motorvoertuigen die sneller kunnen
dan 20 km/u moet je een registratiebewijs hebben. Zorg
dat je altijd je papieren bij je
hebt.
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Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl

Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378

Kijk voor meer informatie op:

www.denieuwsster.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

		

Remco van Kooi

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Wanneer het hart en het verstand vechten,
is de lever altijd het slachtoffer.

ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

De NieuwsSter van
woensdag 7 augustus a.s.
zal in verband met de vakantie
komen te vervallen.
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Goetheer wil meer duurzaamheid
NIEUWSSTER

meende dat de moties van
Goetheer dwars door de planning liepen van de commissie
Duurzaamheid.
CDA-voorman Jan Verbruggen wees op
een inconsequentie van DLP.
Bij een eerder plan om in de
Regio Gooi- en Vechtstreek
ook gezamenlijk duurzaamheidsmaatregelen op te nemen, had DLP tegen gestemd.
Ook de toon van Goetheer beviel ‘m niet. Alleen Stan Poels
van PvdA / GroenLinks had
‘ademloos’ geluisterd. Hij had
graag mede deze moties willen ondertekenen. Dus waren
er slechts 5 vóór-stemmen en
12 tegenstemmers.

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

Door: Herman Stuijver

Foto: OIivier Goetheer beweegt ook duurzaam, hier tijdens de Drie Dorpen Loop

WIJDEMEREN -Olivier Goetheer ontwikkelt zich als de
duurzaamheids-goeroe van
de Wijdemeerse gemeenteraad. Nu diende hij namens
De Lokale Partij drie moties
in om het duurzaamheidsbeleid aan te scherpen. Twee
moties kregen slechts steun
van de oppositie (5 stemmen). De Warme Voetjes op
de Vloer- motie werd wel
aangenomen.
Vooraf hield Olivier Goetheer
een gloedvol betoog over de
noodzaak om de opwarming
van de aarde tegen te gaan.

Hij is van mening dat Wijdemeren te weinig maatregelen
neemt. Goetheer vindt dat
onze gemeente ‘groot moet
denken’, zich niet direct achter regeltjes moet verschuilen. Ook deed hij een oproep
aan zijn collega-raadsleden
om vrij te beslissen, los van je
partij.

tot de garantie en het onderhoud gedurende vijftien jaar.
Hiervoor in de plaats sluit
men een lening tegen een
lage rente (1,5%). De maandelijkse aflossing van de lening
is lager dan de maandelijkse
energierekening. Na 15 jaar is
de lening volledig afgelost.

Zonnepanelen

Wethouder Boermans voelde
zich overvallen door dit voorstel. Zijn weerwoord kwam
erop neer dat onze vijf dorpen
te weinig ambtelijke capaciteit en te weinig geld hebben om zoiets groots aan te
pakken. Hij pleitte voor meer
regionale aanpak. Patricia
IJsbrandy van Dorpsbelangen

In de eerste motie wordt het
gemeentebestuur
gevraagd
om het zonnepanelenproject
van de gemeente Parkstad
(Limburg) te onderzoeken. In
deze gemeente wordt alles
voor de inwoners geregeld.
Van de aanschaf en installatie
van zonnepanelen op het dak

Te klein

Warme voeten
Dat gold ook voor de motie
over baatbelasting waarbij eigenaren betalen om bepaalde
duurzaamheidsaanpassingen
mee te financieren. In Eemnes loopt een proef bij 10 woningen. Goetheer wil graag
hetzelfde in Wijdemeren.
Njet, zei de meerderheid, laten we eerst maar afwachten
wat Eemnes oplevert.
Met uitzondering van VVD en
CDA was de raad wel akkoord
met een onderzoek naar het
opzetten van een collectieve
advies- en inkoopactie aangaande het isoleren (vloerisolatie, spouwmuurisolatie en
isolatieglas).

Syrisch gezin gelukkig in Nederland

NEDERHORST DEN BERG- In
de vijf dorpen van Wijdemeren wonen statushouders die
vaak gevlucht zijn voor geweld of discriminatie. Deze
week is de schijnwerper gericht op Basil en Maram al
Jarad en hun kinderen Alinah
(6) en Rakan (5).
Door: Herman Stuijver
“Ik moest weg, anders had ik
het er niet levend afgebracht”,
vertelt Basil al Jarad die op 8
augustus 2015 in Nederland

arriveerde. Zijn vrouw en kinderen volgden een jaar later
naar Nederhorst den Berg.
Basil en Maram komen uit
Daara, in Zuid- Syrië. Basil
was betrokken bij felle antiAssad demonstraties. Tot drie
keer werd hij gearresteerd en
gevangengezet in Damascus.
“Dat was echt heel erg, slaan,
niet slapen, heel weinig eten
en veel verhoren, maar ik was
jong, dus ik kwam steeds vrij.”
De situatie werd steeds penibeler, dus betaalde hij een
koerier die hem naar Libanon

leidde in 2013. “Dat was misschien wel het mooiste moment uit mijn leven, weg uit
Syrië, weg van de onderdrukking.” Maram probeerde vier
keer weg te komen naar Jordanië, vier keer mislukt. Tussendoor bleef Basil verwoede
pogingen doen om in contact
te komen met zijn vrouw. In
2014 nam Basil de grote stap.
Hij betaalde 1100 dollar en
stak over op een rubberbootje
met 66 anderen naar Griekenland. Vandaar te voet door
Europa, met uitzondering van
een korte treinreis in Servië.
Hij verbleef in vijf asielzoekerscentra voordat hij in het
Vechtdorp een appartement
kreeg.

Ondernemend
Basil (33) is een hardwerkende
ondernemende vent. Hij leerde in korte tijd Nederlands
spreken en was daarna direct
bezig om werk te vinden. Hij
begon als verspreider van dit

blad, maar wilde meer. Het is
niet eenvoudig om je weg te
vinden in de jungle van regels en wetten, maar uiteindelijk heeft hij nu een eigen
koeriersbedrijfje, met PostNL
als voornaamste opdrachtgever. “Het is heel veranderlijk. Soms maak ik heel veel
uren achter elkaar, dan is het
weer een tijdje stil.” Stilzitten
is er weinig bij. Als hij zijn
vrachtwagenrijbewijs heeft,
wil Basil een transportfirma
starten.
Maram (33) is ook druk met
haar kinderen die elke dag
naar het speciaal onderwijs
gaan. Zij wil in september
beginnen op de Hogeschool
van Amsterdam met een deeltijdstudie ‘International Business’. Maram en Basil genieten van de vrijheid en zijn blij
met de vriendelijkheid van de
meeste Bergers. Ze zijn heel
dankbaar voor de hulp van
Astrid en Wim Lorjé die hen
waar mogelijk steunen.

Natuurmonumenten
weg uit ‘s-Graveland
‘S- GRAVELAND- “Het zou
jammer zijn als het hoofdkantoor van Natuurmonumenten zou sluiten. Zover
is het echter nog lang niet”,
zei burgemeester Ossel ‘In
Gesprek met’ met Saskia
Luijer op GooiTV.
Eerder verscheen het bericht
dat ‘s lands grootste natuurbesc her m i ngsor ga n isat ie
die sinds 1975 een vestiging
heeft op landgoed Schaep
en Burgh in ‘s-Graveland
zou overwegen te verhuizen
naar een locatie die beter
bereikbaar is met het openbaar vervoer. 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 onomwonden. “Er
moeten maatwerkoplossingen komen om bedrijven en
instellingen beter bereikbaar te maken.”

Rectificatie
Er zijn een paar foutjes geslopen in het artikel ‘Wethouders aan de slag’ van
vorige week. Het Gemeentefonds is een belangrijke
input voor de gemeentelijke
financiën. Geen 20%, maar
50%. Wethouder Klink heeft
met zijn collega Walters uit
Hilversum de overeenkomst
‘Gastheerschap
BAG/BGT’
(Basisregistratie Adressen en
Gebouwen en Basisregistratie Grootschalige Topografie) ondertekend. Hilversum
deed al de salaris- en financiële administratie en belastingen voor Wijdemeren.

-Vervolg van voorpaginaJetski en waterscooters zijn
verboden op de Loosdrechtse Plassen. Liever geen alcohol, maar net als op de
weg maximaal 0,5 promille.
Meer info op www.plassenschaploosdrecht.nl
Ook tijdens deze patrouille
is het meteen raak. Met hoge
snelheid komen 2 bootjes
aanvaren. 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!”
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‘I Want You’ Europa Kinderhulp

NIEU

Intake

Als je je aanmeldt als vakantieouder vindt er altijd een
intakegesprek plaats. Uiteraard wil Europa Kinderhulp
checken of u een ‘normaal
gezin’ bent met enige orde
en regelmaat. Voorts verwacht men van u een Verklaring omtrent Gedrag. Naast
de vermelding van twee referenties die kunnen bevestigen dat uw thuis een goed
vakantieadres is. Marijn
wijst erop dat vakantieouder zijn wellicht ook leuk is
voor ouders van wie de kinderen al uit huis zijn. In dat
geval adviseert hij om twee
kinderen in huis te nemen,
zodat ze met elkaar kunnen
omgaan. “Als je alleen bent,
kun je best eenzaam zijn in
een vreemd gezin.”

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Onze droom voor
Mariëlle is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij
kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

De NieuwsSter van
woensdag 7 augustus a.s.
zal in verband met de vakantie
komen te vervallen.

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERGMarijn van Zuijlen en zijn
partner Audrey Westenburg
vangen op dit moment vier
jongens op uit Hannover,
Duitsland. I Want You is de
leus van Europa Kinderhulp
dat meer gastouders zoekt
om kinderen een fijne vakantie te geven. Kinderen
die niet aan vakantie toekomen. Even ontsnappen aan
een thuissituatie en nieuwe
ervaringen opdoen op een
vakantieadres.
Audrey en Marijn wonen en
werken op een schip aan de
Vecht, een heerlijke plek om
te ontspannen. Ze doen het
nu voor de 6e keer. “We be-

gonnen toen met één jongen
die nog steeds bij ons langskomt. Zo bouw je ook een
band op.” Het is de bedoeling
dat je 2,5 week een of meer
kinderen huisvest. “Hoe je
woont of wat je doet, maakt
niet uit. Het hoeft ook niet
duur te zijn. Voor de kinderen is het al fijn als je een
beetje aandacht, warmte en
structuur biedt”, vertelt Marijn. De 13-jarige Joel sluit
aan. Hij vindt het zwemmen
in de Spiegelplas een genot,
maar Weesp is ook erg gezellig. Een dag eerder zijn ze
met z’n allen naar het Aviodome geweest. “Je hoeft echt
geen dure trips te doen, gewoon gezelligheid thuis is al
genoeg”, vult Marijn aan.

Meer aanmeldingen
Audrey en Marijn constateren dat de bus die de kinderen in Alkmaar afzet elk
jaar leger wordt. Het potentieel aan gastouders loopt
achteruit. “Nu waren er nog
maar 10 kinderen, terwijl 25
gebruikelijk is.” Het is gissen
hoe dat komt. Meer tweeverdieners die zelf meer tijd
nodig hebben? Of is ons bestaan in het algemeen te
hectisch om hiervoor tijd te
reserveren?
Audrey: “Wij vinden het
heerlijk, vooral omdat de
kinderen in deze prachtige
natuur een fantastische vakantiebestemming hebben.”
Meer info:
www.europakinderhulp.nl

Raad niet juist geïnformeerd

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

De gemeenteraad heeft het alternatieve voorstel (plan B)
van de klankbordgroep voor de
herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk overgenomen.
De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en

infra heeft vóór die tijd een brief
opgesteld naar de gemeente met
duidelijke argumenten waaruit
blijkt dat plan-B een slecht plan
is.
Deze brief is ontvangen en gelezen, de brief is echter niet meege-

nomen in de besluitvorming. De
gemeenteraad is dus niet juist
geïnformeerd.
Evert van Zijtveld, Loosdrecht

Aardbeienrondje
Per stuk € 1,25

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

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Loosdrecht zonder boeren?
NIEUWSSTER

droogstand met beperkte draagkracht’. Voor uw beeld: er kan
straks geen schaapje meer op
lopen.

samenwerking met
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De dieren die er momenteel zijn,
moeten naar stal of weg. Wat
doen we dan met al het overgebleven gras? Wel, er kan nog
schraal hooi worden gemaakt
en uit het gebied worden getransporteerd. Schraal hooi is
niet geschikt voor koeien. Het
bezit te weinig energie om melk
van te kunnen geven. Dat moet
dan gecompenseerd worden
door krachtvoer. En het overige
deel van het gemaaide groen
moet worden afgevoerd want
onbruikbaar, dus verbranden.
Hoezo natuurbeheer? Waar is
de duurzaamheid? Hoezo wens
tot circulaire landbouw?
Waarom bent u eigenlijk ooit in
Loosdrecht komen wonen? Misschien geboren of vond u het gewoon aantrekkelijk om te wonen
in dit prachtige oer-Hollandse
polderlandschap met plassen.
Een landschap dat, als het aan
de provincie ligt, gaat verdwijnen. Het moet namelijk vervangen worden door natuur. Best
kans dat u nu in de lach schiet.
Maar de bewoners uit Weersloten (de polderkant van de Loosdrechtsedijk) is het lachen vergaan. Ze kunnen ‘vrijwillig’ hun
gronden afstaan aan natuur. Zo
niet dan worden ze onteigend in

2027. Vastgelegd in een veelomvattend akkoord en maar liefst
getekend door 21 partijen. Van
de gemeente Wijdemeren tot de
HISWA, van Waternet tot Natuurmonumenten. Allen waren
op de hoogte. Behalve de bewoners die hun grond moeten gaan
inleveren. Pas enkele weken geleden werd het hun medegedeeld,
toen de plannen al kant en klaar
waren. Het is inmiddels een berucht akkoord, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vecht Plassen:
uit december 2017 en 23 projecten omvattend. Met een enorme
impact op ons gebied. Weinigen
hebben zich gerealiseerd wat de

consequenties zouden zijn. Een
aantal projecten zijn reeds in de
openbaarheid gekomen omdat
bewoners in het verweer komen.
In het gebied Weersloten moet
144 hectare grond veranderen
in natuur. Dat zijn 144 voetbalvelden bij elkaar.

tuurhistorisch landschap wordt
prachtig onderhouden door die
paar agrariërs en hobbyboeren
die er nog zijn. Uniek en waardevol, waar we vooral heel zuinig op moeten zijn. Vergeet niet:
boeren zijn namelijk echt diegenen die zorgen voor ons eten.

Natuur?
Maar waar we ook kijken: het
is toch al natuur? Intensieve
veehouderij ontbreekt, er lopen
wat schapen, enkele koeien en
er worden paarden gehouden.
Het ligt in Natura 2000- gebied
en heeft strikte regelgeving omtrent gebruik en mest. Ons cul-

Nat schraalland
Het moet vervangen worden
door nat schraalland want er
ligt hier ‘enorme natuurpotentie voor botanische doelen’. Wat
betekent dit? Het betekent in ieder geval dat het land volstrekt
onbruikbaar wordt. Slechts in
de zomer heeft het ‘gedeeltelijke

Onze omgeving is reeds prachtig. Er is eeuwenlang aan gewerkt om het zo te krijgen.
Iedereen die hier grond bezit,
wil prima meewerken om de natuur te versterken en te herstellen waar nodig. Vernietig haar
niet ten koste van een natuurtype dat bedacht is op papier
en waar we vooral nadelen van
zullen ondervinden.
Danielle Smeets, Loosdrecht

Oproep tot meer inspraak bewoners

LOOSDRECHT- Dinsdag 9
juli kwamen ruim negentig
betrokkenen naar de voortgangsbijeenkomst Oostelijke
Vechtplassen in de Vrijbuiter
in Loosdrecht. Zij kregen een
update van enkele lopende
projecten. Vooral onderwerpen als het bevaarbaar
maken van de ‘s-Gravelandsevaart en de inrichting van

(agrarische) grond als natuur
zorgden voor veel emotie.
Door: Herman Stuijver

een initiatief om een federatie op te richten, bestaande
uit meerdere bewonersgroepen, die daadwerkelijk mee
beslissen in de Stuur - en
Regiegroep. De stuurgroep
heeft de intentie uitgesproken om de bewonersfederatie een zetel te geven in de
stuurgroep en 2 zetels in de
regiegroep. Wel is daarbij
aangegeven dat er qua spelregels en juridische consequenties nadere afspraken
nodig zijn en dat hiervoor de
komende maanden door het
secretariaat een kader wordt
opgesteld. De federatie i.o.
wordt hierbij betrokken. Op
11 september hoopt de stuurgroep een definitief besluit
te kunnen nemen.

Van weilanden naar natuur
Daarbij riepen bewoners op
tot meer en in een vroeger
stadium betrokken worden
bij de afzonderlijke projecten
uit het gebiedsakkoord. Er is

De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met
grond binnen begrenzing
van het Natuur Netwerk Ne-

derland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om
te vormen naar natuur. Dit
is belangrijk voor o.a. de bescherming en ontwikkeling
van de waardevolle laagveennatuur en leefgebied voor
moerasvogels in het gebied.
Tijdens een viertal bewogen
bijeenkomsten zijn de grondeigenaren geïnformeerd over
de natuuropgave en het traject dat volgt. De eerste persoonlijke gesprekken om de
mogelijkheden per perceel
te inventariseren starten binnenkort in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot /
Egelshoek. Bij de uitwerking
is oog voor de vragen en zorgen uit de omgeving. Deze
gaan bijvoorbeeld over het
toekomstige beheer, het behoud van een toegankelijk
gebied en de zorg voor veel
muggen. Ook deze verkorte
presentatie riep veel boosheid op. “Dit betekent dat
schapen, koeien en paarden

weg moeten”, zei een meneer
“alsof dat geen natuur is.”

Rivierkreeft als streekproduct
De rode Amerikaanse rivierkreeft
is
een
veel
voorkomende maar ongewenste bezoeker in de Oostelijke Vechtplassen. Omdat
de kreeft schade veroorzaakt
aan de natuur, wordt uitgezocht hoe we hem kunnen
bestrijden. Eén van de beheersmaatregelen is mogelijk het ‘vermarkten’ van de
kreeft als seizoensgebonden
streekproduct. Zo wordt van
de lokale nood en deugd gemaakt. Om de lokale horeca
kennis te laten maken met
de mogelijkheden van deze
kreeft is half mei een masterclass rivierkreeften georganiseerd. Aanvullend wordt
er naar verwachting eind augustus een ‘kreeftenfestival’
in het gebied georganiseerd.

6

Woensdag 24 juli 2019

Ineke ‘s passie voor paarden
groeide het aantal en werd
de liefhebberij omgezet in
een manege waar Ineke wel
20 Shetlanders fokte. Naast
paardrijlessen begeleidde ze
de meisjes in het omgaan en
onderhouden van de pony’s.
Ook organiseerde ze kinderfeesten. Aan dat feest kwam
een einde toen bleek dat
de buren klaagden. Na vele
rechtszaken staakte Ineke
deze activiteiten in 2016. Ze
wil er liever niet teveel op terugkijken.

IJslanders fokken

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT- Ineke de Groot
begon ooit met één Shetlander in de tuin, nu heeft ze
een goedlopende fokkerij
met IJslanders. “Ik ben een

buitenmens, ik kan niet zonder natuur en dieren”, zegt
de paardenliefhebber in hart
en nieren.
“Ik ben opgegroeid op de
boerderij, dus altijd al met
beesten bezig geweest. Mijn

dochter wilde zo graag
paardrijden, dus kocht ik uiteindelijk een Shetlander van
opa. Zo is het begonnen, in
de tuin”, opent Ineke. Al snel
bleek dat de Shetlander populair was bij de vriendinnen
van dochterlief. Gaandeweg

Nu heeft ze een ommezwaai
gemaakt en zich geheel gestort op het fokken van IJslanders. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. De
IJslander is een paardenras
uit IJsland, waar deze paarden al meer dan duizend jaar
zonder invloed van buitenaf
worden gefokt. Het paard
lijkt een regelrechte afstammeling van het Europese oerpaard. Terwijl we bij andere
paarden de stap, draf en galop kennen, is de IJslander
ook bekend van de tölt (steunen op twee benen of op één
been tegelijk).
Ineke heeft momenteel vier
hengsten en drie merries op
het land. “Het is echt een
prachtig ras dat het hele jaar

NIEU

buiten staat. Ze vreten alleen
gras en hooi. Het zijn dieren die gek zijn op vrijheid
en graag de ruimte zoeken.”
Voor Ineke is het gebruik van
de stem heel belangrijk, alle
paarden hebben een naam.
Door het duidelijk geven van
opdrachten is ze in staat de
IJslanders te ‘beleren’. Haar
bedrijf richt zich op het fokken en verkopen van de paarden. Echter niet, nadat ze bij
Ineke een gedegen training
hebben gekregen. “Ik wil
goede waar verkopen, dus
de IJslanders zijn zeker 5 à 6
keer bereden voordat ze weggaan. Dat doe ik samen met
jonge meiden die hier stage
lopen. Zo heb ik net iemand
geholpen met een trailertraining. Ze moeten ook wennen
aan het vervoer in een kleine
ruimte.”

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Oma
Ineke geniet dagelijks van de
paarden. Het is wel een druk
bestaan, want als moeder
van vier kinderen en oma
van zes kleinkinderen hoeft
ze zich niet te vervelen. “Ja,
dit is mijn passie. Mensen laten genieten van de paarden,
daarbij een beetje ondersteuning bieden. Echt top!”

Jaap Wertheim krijgt Frans Banninck Cocqpenning
toezichthouder ook betrokken bij de oprichting van het
Nationaal Holocaust Museum.

Mopsje

Foto: Burgemeester Halsema, Jaap en Anne Wertheim (foto: Janiek Dam)

KORTENHOEF- Daar sta je dan
op een afscheidsreceptie van
het Joods Historisch Museum.
Komt opeens burgemeester
Femke Halsema naar voren
die je onderscheidt met de
prestigieuze Frans Banninck
Cocqpenning. “Ik was stomverbaasd”, vertelt de bijna
80- jarige Kortenhoever Jaap
Wertheim.
Door: Herman Stuijver

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan
personen die zich tijdens een
periode van minstens twaalf
jaar ‘bijzonder verdienstelijk’
hebben gemaakt voor Amsterdam (naam ontleend aan
de kapitein van de schutters
op de Nachtwacht van Rembrandt). Daarmee begon Jaap
Wertheim al in de zestiger
jaren, hij was medeoprichter

van jeugdtheater ‘De Krakeling’. Eind jaren tachtig trad
Wertheim toe tot het bestuur
van de Stichting Joods Historisch Museum en werd hij
lid van de raad van toezicht
van de Stichting Hollandsche
Schouwburg. Hij zorgde er
mede voor dat deze herinneringsplek op de Plantage Middenlaan onder de hoede van
het Joods Historisch Museum
kwam. Daarnaast was hij als

Als kind moest Wertheim tijdens de Tweede Wereldoorlog
onderduiken, waarover hij
nog steeds vertelt op Amsterdamse scholen. Jaap werd op
1 augustus 1939 geboren in
Geldrop. Zijn vader Herman
werd verraden, gedeporteerd
en vermoord. Moeder Esther
Rosenfeld overleefde de oorlog. Toen hij een jaar of twee
was, werd ‘Mopsje’ achter op
de fiets van To Boelen naar
de familie Van Blaaderen in
Laren gebracht. “Op de een
of andere manier ben ik ontsnapt aan de Hollandsche
Schouwburg waar alle joden
werden verzameld. Ik leefde
op een landgoed tussen de
mooie schilderijen. Ik had
geen benul van de oorlog.” Pas
in 2005 ontmoette Jaap zijn
redder To op 89-jarige leeftijd,
een onvergetelijk weerzien.
Na de oorlog besefte Jaap
pas dat joden anders werden

beschouwd. “Eigenlijk mag
je mijn hele leven, mijn carrière, beschouwen als een
teken van ‘ik mag er zijn’. Ik
heb heel hard gewerkt om de
buitenwereld te bewijzen dat
ik meer ben dan een rotjoodje. Met de ongelofelijke steun
van mijn vrouw Anne hebben we een enorm gevarieerd
leven.” Jaap en Anne hebben
drie kinderen en 8 kleinkinderen.

Variatie
Als je het cv van Wertheim
bekijkt, dan zie je dat hij na
zijn studie aan de Erasmus
een afwisselende loopbaan
achter de rug heeft in binnen- en buitenland. Bovendien heeft Jaap maatschappelijk aan tal van besturen zijn
beste diensten verleend. Hij
staat midden in het leven. Nu
is hij o.a. nog voorzitter van
de Historische Kring. “Ik ben
verknocht aan Kortenhoef. Ik
ben mijn leven lang op zoek
naar wie ik ben. Maar deze
thuisbasis geeft mij rust en
vrijheid.”
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Hemels wonen op het water
NIEUWSSTER
samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Het bekende gezicht van
talloze tv-programma’s, die
warme stem en de flamboyante hoeden op menige
VIP-party. Een gesprek met
Vivian Boelen.
Door: Anja Lodder
Melancholiek kijkt Vivian
Boelen vanaf een Loosdrechts terras over de plassen. Die nacht is haar 15-jarige rode kater Midas - die ze
deelde met de buren - overleden. Gelukkig dartelt haar
11 maanden oude hondje
Boyke vrolijk om ons heen

om haar een beetje af te leiden. Geboren in Amsterdam,
getogen in Maastricht en al
35 jaar gelukkig en tevreden op haar woonboot aan
de Loosdrechtse Plassen. Dat
Vivian nog steeds een bezige
bij is blijkt wel uit haar vele
activiteiten. Al tien jaar lang
verzorgt ze op zondag tussen
10 en 12 uur het radioprogramma ´Op verzoek´ van
Radio M Utrecht (93.1 FM).
Jong tot oud vraagt via mail
of telefoon een verzoekplaat
aan en kan live zijn verhaal
kwijt. Uit de luistercijfers
blijkt dat het programma
zeer wordt gewaardeerd. Erg

blij is Vivian dat ze voor een
tweede termijn benoemd is
als onafhankelijk technisch
voorzitter van de ANBO ledenraad (Algemene Nederlandse Ouderenbond). Ook
is ze werkzaam als dagvoorzitter van congressen en
spreekt ze documentaires
en bedrijfsfilms in zoals
onlangs voor Recreatie Midden-Nederland.

Betrokken bij mens, natuur
en cultuur
Veel van de activiteiten van
Vivian hebben met de natuur, dieren en mensen te
maken. Zo is ze voorzitter

van het jaarlijkse internationale congres in Amsterdam
van de LHBTAQI+ gemeenschap (lesbiennes, homo´s,
bisexuelen,
transgenders,
a-sexuelen, queers, intersexuelen; het plusje staat
voor alles daarbuiten). Vivian: “In het kader van mijn
werk voor de ANBO houd
ik me ook bezig met de acceptatie en rol van ouderen
uit deze gemeenschap in de
samenleving, Roze 50+. Weinig mensen realiseren zich
dat deze doelgroep op latere
leeftijd opnieuw te maken
krijgt met problemen t.a.v.
hun geaardheid in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen
en woonunits. Maar kijk ook
eens naar ons plassengebied.
We moeten zorgen dat e.e.a.
behouden blijft voor bewoners en recreanten. Gelukkig wordt door RMN stevig
gewerkt aan handhaving
i.s.m. politie, brandweer en
gemeenten. Respect voor elkaar en de natuur moet een
groeiend aantal recreanten
worden bijgebracht!” Sinds
de oprichting is Vivian ambassadeur voor de Stichting
Heartbeat (voor gezinnen
met kids met een hartaandoening) en is ze ambassadeur voor de Vegas Strings.

Warme band met Maastricht
Haar jeugd bracht Vivian
door in Maastricht: “Ik stu-

deerde piano en zang op
de muziekschool waar in
hetzelfde gebouw het conservatorium was gevestigd
waar mijn achterneef André
Rieu in die tijd studeerde.
Onze oma’s zijn zussen. Mijn
Limburgse moeder was concertpianiste en speelde vaak
met het Limburgs Symfony
Orkest waar dirigent André
Rieu senior de batonstok
zwaaide.” Ze gaat naadloos
over in sappig Limburgs,
maar bij gebrek aan ondertitels schakelt ze weer snel
over naar ‘ABN’. “Ik ben nog
regelmatig in Maastricht en
ga zondag met goede vriendin Tineke de Nooy naar het
concert van André. Ik ben
trots op wat hij heeft bereikt.”

Dol op water
“Het is heerlijk om op het
water te wonen en de seizoenen mee te maken. Je ziet de
bomen en het riet verkleuren; er broedt nu een eend
in de plantenbak op mijn
balkon. Er is zoveel nieuwbouw in Loosdrecht. Ik roep
de politiek dan ook op om
zorgvuldig met het culturele erfgoed zoals bijvoorbeeld
Jachthaven De Otter om te
gaan. Eigenlijk had ik me
als kandidaat burgemeester moeten opgeven”, zegt
ze peinzend. “Ik houd van
Loosdrecht en mij krijgen ze
hier alleen horizontaal uit!”

Meer geleidehonden dankzij plastic doppen
LOOSDRECHT- Sinds een jaar
of vijf zamelt Gonny Reman
uit Loosdrecht plastic doppen in voor het KNGF (Kon.
Ned. Geleidehonden Fonds).
De opbrengst zet men in om
geleidehonden op te leiden.
Door: Herman Stuijver
In 2018 haalde ze 600 kg.
op, halverwege 2019 staat
de teller al op 370 kg. “Ik
ben ermee begonnen na
het lezen van een artikel in
de Telegraaf. Het sprak me
direct aan, het is uiteraard
een heel goed doel. Plus dat
het geen moeite kost.” Het
is eigenlijk heel eenvoudig:
je haalt de plastic dop van
een verpakking, bewaart ze
en je geeft het af bij Gonny.
Denk aan doppen van frisdranken, pindakaas, melk,
dieetdrankjes, enz. Met nadruk wijst Gonny erop dat
metalen doppen (bier en

wijn) niet geschikt zijn. Ook
die doorzichtige / buigzame
plastic deksels op yoghurtbekers zijn onbruikbaar.
Bij Gonny worden grote en
kleinere zakken met doppen
ingeleverd. Ze sorteert de
doppen, weegt ze en brengt
ze met enige regelmaat naar
een inzamelpunt in Bilthoven. De plastic doppen worden bij een recyclebedrijf
vermalen en verhit tot pellets. Die kunnen weer op talloze wijzen worden gebruikt
voor kunststofproducten.
“Het is jammer dat de prijs is
gezakt. Vroeger kreeg je 25
ct. per kg, nu is dat ongeveer
15 cent, maar het blijft de
moeite waard om het in te
zamelen. Bovendien levert
het ook een bijdrage aan de
circulaire economie”, meent
Gonny.

KNGF
Het loont inderdaad de
moeite doppen in te zamelen. Uit het jaarverslag 2018
van het KNGF staat dat er in
2018 maar liefst € 40.000
werd opgehaald. De basisopleiding van een assistentiehond kost 5000 euro.
Het KNGF is vooral bekend
vanwege de blindengeleidehond die z’n baas veiligheid,
snelheid, bewegingsvrijheid
en vriendschap oplevert.
Daarnaast zijn er ook andere
specialisaties als de autismehonden, buddyhonden PTSS
(posttraumatisch stresssyndroom) en buddyhonden
kinderen. Het KNGF bestaat
al vanaf 1935. De organisatie houdt zich onder meer
bezig met het fokken van
toekomstige geleidehonden,
socialiseren en opvoeden
van jonge honden, samen
met
puppypleeggezinnen.
En instructie, begeleiding,
advies en nazorg bieden aan

de mensen die een geleidehond krijgen. Ook worden
geleidehondeninstructeurs
opgeleid.

Inzamelen
Gonny Reman doet nog
meer vrijwilligerswerk. Zo
helpt ze onder andere ook
op hospice De Ster op de
Beukenhof. “Daar heb ik ook
een begin gemaakt met het
inzamelen van doppen. Er
staat een bus waar steeds
meer doppen in komen. Het
moet eigenlijk in je systeem
komen om automatisch die
doppen te bewaren.”
Het zou mooi zijn als meer
inwoners meedoen aan deze
simpele doch effectieve actie, meent Gonny. In ieder
geval kunt u bij haar altijd
terecht: Flits 14 in Nieuw
Loosdrecht.
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Eerste badkamer van 3.400 plastic flesjes
is gerealiseerd in een woning
van de Alliantie in de wijk
Noord Oost in Hilversum.
Tegels van petflesjes

REGIO - Vandaag heeft woningcorporatie de Alliantie
samen met aannemingsmij
Intersell uit Loosdrecht de
eerste circulaire badkamer
van Nederland opgeleverd.

De wandtegels in deze badkamer zijn volledig gemaakt van
plastic drinkflesjes en het sanitair is tweedehands verkregen. Deze unieke badkamer

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 voorbeeld.
Het idee is dat we gerecyclede
materialen weer opnieuw inzetten in een nieuwe cyclus.
Zo kunnen we afval hergebruiken voor weer een nieuw
bouwproject. In deze badkamer zijn alle wandtegels volledig gemaakt van gerecyclede
petflesjes. In 1 m2 tegels gaan
ongeveer 302 flessen. 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. Waarom 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 Alliantie samen met diverse partijen. Maartje Brans, directeur
Vastgoedonderhoud van de
Alliantie: “De samenwerking
met Intersell bij de realisatie
van deze circulaire badkamer is hiervan een prachtig
voorbeeld. Circulair bouwen
is onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid. Het is een
middel om uitputting van
grondstoffen tegen te gaan,
de CO2-voetafdruk van mate-
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rialen te verlagen en waardevernietiging zoveel mogelijk
te voorkomen”.
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60% minder CO2-uitstoot
De Alliantie legt de lat hoog
en daarmee ook voor haar samenwerkingspartners. Maartje Brans vertelt: “We dagen
onszelf en anderen uit te innoveren, buiten de kaders te
denken, te experimenteren
en te leren om de ambitie
om voorop te lopen waar te
maken. Ons doel is een CO2neutrale woningvoorraad in
2050. Ook de resultaten van
dit soort projecten dragen
daar aan bij. Met de circulaire
badkamer creëren we namelijk 60% minder CO2-uitstoot
ten opzichte van het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van een reguliere badkamer. We zijn daarom ook
erg trots op dit project en de
samenwerking met Intersell.”

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-diploma? EHBO-vereniging ‘sGraveland e.o. start oktober
dit jaar met een nieuwe beginnerscursus tot het Oranje
Kruis EHBO-diploma. De cursus is opgezet met deels een elearning, 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 zesde avond wordt het
praktijkexamen 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 gegeven in de
brandweerkazerne aan de Eslaan in Kortenhoef. De kosten
voor deze cursus bedragen
€195,00 en wordt door som-

mige zorgverzekeraars (deels)
vergoed. Wilt u geen volledig
EHBO-diploma, maar wel leren reanimeren? Ook dat is
mogelijk! Op 25 november
2019 geven wij een basisopleiding reanimatie met AED.
Kosten hiervoor bedragen
€50. U kunt zich per e-mail
aanmelden 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 bedraagt €40,- per jaar. Er zijn
bijscholingsavonden en grote

oefeningen. Zo houdt u uw
diploma geldig en blijft u be-

kwaam in de handelingen.

Loosdrechts Boothuis
geopend
LOOSDRECHT - Na de openingsborrel zijn in Oud-Loosdrecht de deuren geopend
van het Boothuis. Vertegenwoordigde
watersportondernemer Leonardo van den
Berg eerst nog bootmerken
als Riva, Zeelander en Wajer,
nu zal voor hem de focus komen te liggen op meerdere
merken uit het topsegment.
De
eerste
drukbezochte
Boothuis Borrel vond op 11
juli plaats aan de Oud Loosdrechtsedijk 161 in Oud-Loosdrecht, op de oude locatie van
de befaamde Breedendamwerf. Van den Berg bena-

drukt dat hij - ondanks dat
hij meerdere bijzondere merken zal verkopen - wel altijd
op zoek is naar dat type boot
dat ‘mooi oud’ wordt, want bij
het bootleven gaat het vooral
om de sfeerbeleving en ultieme invulling van vrije tijd,
en dat allemaal op het hoogste niveau. Omdat de meeste
klanten zich geen boot laten
verkopen maar die keuze
zelf maken, zal Leonardo alle
aandacht geven aan een fullservice begeleiding van zijn
relaties bij het zoeken naar en
het aankopen van de perfecte
boot.
www.hetboothuis.nl
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Kursusprojekt Loosdrecht start
weer
met vertrouwde en nieuwe
NIEUWSSTER
cursussen

WIJDEMERENKOOKT

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

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.´
LOOSDRECHT - Stichting
Kursusprojekt
Loosdrecht
verzorgt al sinds 1974 in het
3-Luik gebouw aan de Acacialaan (bij het Lindeplein) in
Loosdrecht vele cursussen,
workshops, lezingen en excursies voor kinderen en volwassenen.
De Stichting werkt met 12
vrijwilligers en kan door een
kleine subsidie de drempel
laag houden om ook voor
mensen met een kleinere
beurs de activiteiten toegankelijk te maken. Hoewel het
accent op de 40+ categorie
ligt, zijn er ook leuke cursussen voor de jongere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de
Sunset of Full Moon Yoga Sup
die bij Ik Sup zal worden gegeven of de Kinder-Sup-Tour
bij Jachthaven De Uitkijk. De
meeste cursussen worden in
het gebouw zelf gegeven.

Nieuwe cursussen
Naast de bestaande en goed bezochte activiteiten zoals taalcursussen Spaans en Duits,
Zumba en Salsa dansen, workshop Japans keramiek, glas in
lood zetten, schilderen, tekenen, beeldhouwen et cetera
gaan er ook weer nieuwe cursussen van start. Zo zal een
statushoudster een kijkje in
de Syrische keuken geven en
kun je Arabische les krijgen.
Ook de cursus Djembé spelen
is nieuw evenals een interessante cursus over de architecten Cuijpers en Berlage en het
bouwen in de stijl van de Am-

sterdamse School. Er staan in
dit nieuwe seizoen diverse excursies op het programma zoals een stadswandeling door
Haarlem en een bezoek aan
het Zilvermuseum Schoonhoven. Elke maand is er een
lezing zoals over het bekende
echtpaar Anna & Willem Singer die hun kunstcollectie in
het Singer Museum Laren onderbrachten.

Inschrijven
De inschrijfdag voor het nieuwe seizoen is 31 augustus van
10.00-12.00 en 13.00-14.00
uur. Ook staat men op de jaarmarkt. Een totaal cursusoverzicht vind je in het bekende
Gele Boekje en op de website
www.kploosdrecht.nl
Hier
staat ook een overzicht van
alle cursusleiders met hun gegevens om op latere datum in
te schrijven.

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

4 PERSONEN
20 MIN. BEREIDEN

BENODIGDHEDEN:
• Staafmixer
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
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Bos-badderen op klassieke muziek
spin komt trippelen, ren ik
weg.” De frêle musicus houd
je vastgekluisterd op de harde banken, soms subtiel de
toetsen beroerend, dan weer
aanzwellend op volle kracht,
en alles uit de losse pols zonder bladmuziek.

Zaterdag

‘s- GRAVELAND- Het schijnt
te bestaan: bos-badderen,
het groen op je in laten
werken. Voeg daarbij de gevarieerde klassieke klanken
van meer dan 100 concerten
in drie dagen op landgoed
Schaep en Burgh, een hapje
en een drankje: Wonderfeel
2019 op z’n best.
Door: Herman Stuijver
Op vrijdagavond is de theremin van Thorwald Jør-

gensen de eerste verrassing. Deze elektronische
zingende zaag raakt direct
je ziel. Met z’n handen weet
de ex-slagwerker met melancholieke klanken van
Ravel en Rachmaninov de
nieuwsgierige bezoekers te
boeien. Even verderop bij
podium ‘Ongehoord’ is het
een af- en aanlopen van
publiek. Niet iedereen is
gecharmeerd van Electra,
een ensemble dat een multimedia compositie opvoerde
voor stem, toetsen, viool,

blokfluiten, live electronics
en video. De jonge Russische pianist Pavel Kolesnikov is een fenomeen. Met
de Mondscheinsonate van
Beethoven en Schumanns
Nachtstücke neemt hij zijn
gehoor mee in de duisternis.
“Je weet nooit van tevoren
hoe het zal klinken”, vertelt
de 30-jarige. “De akoestiek
kan door vochtigheid minder zijn. Anderzijds is het
een meerwaarde dat deze
muziek precies past in het
landschap. Alleen als er een

Een paar spatjes hemelwater kunnen de pret op zaterdag niet drukken. Andreas
Mader speelde met z’n drie
saxofoons samen met pianist
Christos Papandreopoulos
op het intieme Solo-podium
opwekkende melodieën van
Gershwin en Alban Berg. Het
is een gedrang om maar iets
te zien van dit duo. Het is
overal druk op Wonderfeel.
Het publiek zeult met stoelen, matten of dekens of laat
zich amechtig op het gras
vallen. Kinderen maken instrumenten van pvc-buizen
en conservenblikjes en het
klinkt niet eens gek. De Britten Peter Moore en Robert
Thompson zijn de kampioenen van het understatement
als ze geïnterviewd worden
op Het Veld, ondertussen
weet Moore met z’n rauwe
schuiver de geraffineerdste
tonen uit de trombone te toveren.

Zondag

NIEU

De vijf sopranen en alten in
kobaltblauw van Wishful
Singing openen de zondag
met serene Gregoriaanse
gezangen. Prachtig meerstemmig klinken het eeuwenoude Kyrie en Gloria van
de Mis Mysterium over het
landgoed.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Waar het ook goed toeven is
voor de interne mens, want
de foodtrucks bieden een
enorme variëteit op muntjes
van € 2,65. Van espresso tot
cocktails en van de frietfiets
tot een fromagerie. Bij het
stampvolle Weeshuis van de
Hits drentelt Hannes Minnaar een tikkeltje nerveus
heen en weer. Het transport
met de vleugel laat op zich
wachten. De inwoner van
Nederhorst den Berg was
de eerste Nederlander in 22
jaar die in de serie Meesterpianisten optrad. “Deze
week treed ik weer in op het
Concertgebouw en dan speel
ik ook Chopins Eerste Pianoconcert. Maar nu met een
kwintet is ook prima. Dat
deed Chopin ook regelmatig.
En buiten spelen geeft een
extra vibe”, vertelt Minnaar
die een virtuoos optreden
gaf. Terecht kreeg hij een
staande ovatie.

Ik denk aan je
LOOSDRECHT - Tot en met 14
september kun je elke zaterdag tussen 11.00 en 16.00
uur de zomerexpositie ‘Ik
denk aan je’ bezoeken. Een
verzameling van poëziealbums en gelegenheidsgedichten tentoongesteld in
de Sijpekerk aan de Loosdrechtsedijk 171.
Door: Saskia Luijer

“Wie er in dit album schrijft,
moet zorgen dat het netjes
blijft.” Herkenbare woorden
die Ellen op de eerste pagina van haar poëziealbum
schreef. Haar boekje is een
van de zeventig albums die
via de gemeenteleden van
de kerk bijeen zijn gebracht.
Mooi tentoongesteld in vitrinekasten, kun je ze één
voor één bekijken. Persoonlijke woorden, korte versjes,
gedichten of wensen. Voor

Koosje, voor Alie, Johanna,
Lientje en Mus. Het oudste
album is van Anna Schoenmaker, geboren in 1870. Haar
boekje, dat met een slotje
kan worden afgesloten, begint in 1883 en bevat veelal
bladzijdelange teksten. Een
blik op de verzameling van
albums laat zien dat geleidelijk aan kortere en bekende
poëziegedichten
ontstaan.
Vaak met een christelijke inslag. Zoals oom Daan schreef
voor Christien: God die alles
maakte, de zon, de lucht zo
blauw, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor jou.

Sierlijk en creatief
De poëziealbums bevatten
wensen van familieleden,
klasgenoten en leerkrachten. Met zorg en aandacht
geschreven, in sierlijke handschriften. Versierd met kleurrijke tekeningen of met vrolijke plaatjes van kinderen,
bloemen en dieren. Vooral
juffen en meesters maken
veel werk van hun bijdrage.
Met zelfgemaakte gedichten

en prachtige kalligrafieletters steekt hun aandeel er
bovenuit. Zo tonen verschillende Loosdrechtse boekjes
de creatieve inbreng van juffrouw Grimm van de School
met de Bijbel. Rond de 20e
eeuw verandert dat originele
beeld in boekjes met voorgedrukte vragen. Het vriendenboekje van Hanna is daar een
voorbeeld van.

Oud en nieuw
Speciaal voor deze tentoon-

stelling heeft de Historische
Kring Loosdrecht ook een
verzameling nieuwsjaarbrieven bijeengebracht. Gedichten die de kinderen in de 18e
en 19e eeuw aan hun ouders
schreven om hen gelukkig
nieuwjaar te wensen. Als moderne twist toont ‘Ik denk
aan je’ ook een aantal wensen in handlettering. Een
oud gebruik in een nieuw
jasje. Goede wensen zijn van
alle tijden.

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

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

FOTOGRAFIE VAAREXCURSIE ANKEVEENSE PLASSEN - ANKEVEEN
27 juli

26 juli 2019

OERRR Bossafari met de
boswachter ‘s-Graveland
Ga samen met de boswachter op safari over de buitenplaatsen. Je gaat hier niet op
zoek naar de Big Five, maar
naar de vele kleine kriebelbeestje.

Meerdere data tussen: 13 en
27 juli

Stadswandeling door
historisch – Weesp

Wandelen door het 650 jaar
oude decor van Weesp. Onder leiding van stadsgidsen
wandelt u langs historische
bekende en verborgen plekken. Start Grote Kerk aan de
Nieuwstraat in Weesp. Aanmelden niet nodig.
Deelname 3,50 pp
www.historischekringweesp.nl

t/m 14 september

De natuur is een dankbaar onderwerp om te fotograferen. Ontdek de mooiste composities met de elementen van de natuur in de Ankeveense plassen. De brede rietoevers, de
drijvende waterlelies en de schittering van de zon op het water. Een ervaren fotograaf
vertelt je de fijne kneepjes van het vak en geeft je praktische tips tijdens deze fotografie-excursie. Misschien lukt het je om een van de vele moerasvogels vast te leggen op de
gevoelige plaat! De syllabus mag je mee naar huis nemen.
Voor meer informatie kijk op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ankeveenseplassen/agenda/fotografie-vaarexcursie-ankeveense-plassen

LEG EENS AAN… - LOOSDRECHT
27 juli t/m 11 augustus

Zoekt u even rust? Wilt u de kerk van binnen zien?
Zet uw fiets of auto even neer en bewonder de sfeervolle kerk aan de Oud Loosdrechtse
Dijk 124. Op zaterdag 27 en zondag 28 juli is de kerk open van 12.00 – 16.00 uur. Ook op
zaterdag 10 en zondag 11 augustus kunt u op die uren terecht. Van harte welkom!

Zomertentoonstelling “Ik
denk aan je” - Loosdrecht

31 juli

OERRR Bouw je eigen
insectenhotel in ‘s-Graveland

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

Tot 1 september

Expositie “Loofloos vervlochten tussen hoop en
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstenares Tiety Bouma te bezichtigen in Bibliotheek Loosdrecht.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht

In de unieke tentoonstelling ”Ik denk aan je” is een
verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11.00 tot
16.00 uur. De entree is gratis. www.sijpekerk.nl

t/m 30 september

Toren beklimmen van de
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de
Vesting liggend in het Gooise landschap.Een gids van
de vereniging neemt u mee
voor deze prachtige ervaring! Beklim de 235 treden
van de 45 meter hoge toren
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

t/m 15 september

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’ in het
Vechtstreekmuseum
Maarssen

Tot en met zondag 15 september worden de werken
van beeldhouwgroep de
Plaggenhoef uit Hoevelaken
tentoongesteld. In een selectie van 32 stukken zijn de
beelden van alle leden te bewonderen. www.sypesteyn.nl

In deze tentoonstelling staan
achttien molens van Utrecht
tot aan Muiden centraal
www.vechtstreekmuseum.nl

t/m z
o 27 oktober

Het kasteel werd in 2012 en
2013 ingrijpend gerestaureerd en is sinds mei 2013
voor een belangrijk deel toegankelijk voor het publiek.
www.kasteelloenersloot.nl

Expositie ‘Beter met Planten’ in Pinetum Blijdenstein – Hilversum
‘Beter met Planten’ is het
jaarthema van vele botanische tuinen in Nederland.
In het Pinetum zullen dit
jaar boeiende verhalen verteld worden over de geneeskrachtige werking van de
collectie. www.pinetum.nl

SCHILDEREN IN GOOI EN VECHTSTREEK
5 t/m 9 augustus

van 10.00 tot 15.00 uur, vinden buitenschilderworkshops plaats waarvoor per dag of
voor het geheel ingeschreven kan worden.
Docent is kunstschilder Emilie Lindenbergh
Laren, Kortenhoef en omstreken zijn sinds
lange tijd geliefde gebieden waar schilders
zich lieten en laten inspireren door schilderachtige dorpen, buitenplaatsen en watergebieden.
Deze dagen is er de gelegenheid dit ook te
gaan doen onder individuele begeleiding. De
workshops staan open voor elk niveau.
De locaties zijn onder andere de Larense
heide, Vreeland, de Vecht, buitenplaatsen en
de Loosdrechtse plassen. Aanmelding kan
voor een dag, kosten € 30,-, of voor alle vijf
de dagen voor € 140,-. Voor thee, koffie en
wat erbij wordt gezorgd! Info en aanmelding:
email: elindenbergh@yahoo.com , telefoon:
06 302 76 087,
www.emilielindenbergh.com

GRACHTENFESTIVAL BIJ OTTENHOME: VIB BRASS - KORTENHOEF
13 augustus

Luister dinsdag 13 augustus om 19:00 en 21:00 uur vanaf het prachtige terras van Ottenhome in Kortenhoef naar swingende jazz- en filmmuziek. Met uitzicht op het meer de
Wijde Blik kijk naar het 16-koppige blazersensemble VIB Brass dat op een ponton in het
water de meest zomerse muziek ten gehore brengt.
www.grachtenfestival.nl

HISTORISCH FESTIVAL VREELAND - VREELAND
17 en 18 augustus

t/m 31 oktober 2019

Rondleiding in Kasteel
Loenersloot

Het is een gezellig festival en voor veel mensen een feest van herkenning met veel
historisch vermaak. Groots opgezet oldtimer evenement, meer dan 1200 voertuigen
staan op een weiland opgesteld om aan het publiek te showen. Er is meer; verschillende
muzikale optredens van bands en groepen, onderdelenmarkt, brocantemarkt, oude ambachtenmarkt, jongvee keuring op zaterdag, oude kermis met oud Hollandse attracties
( deze attracties zijn gratis te bezoeken, mits het entreegeld voldaan is) zondagmiddag
een optreden van Mooi Wark. www.historie-herleeft.nl

JAARMARKT NIEUW LOOSDRECHT
28 augustus

Op de Nootweg, Eikenlaan en het Lindeplein vindt - zoals elk jaar op de laatste woensdag van augustus - de jaarmarkt plaats. De jaarmarkt is geen gewone braderie, maar
een gezellige markt met een grote diversiteit aan kramen, een gezellig horeca plein en
activiteiten voor de kinderen. Vanaf 13:00 tot en met 00:00
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Wonderfeel 2019 op z’n best

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

