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

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Woensdag 14 augustus 2019 33  

Zorgen over inbraken
Oud Loosdrechtsedijk
WIJDEMEREN - Bewoners 
van de Oud Loosdrechtse-
dijk maken zich zorgen over 
het aantal inbraken. Vanaf 
begin juni waren er acht. 
Volgens wijkagent Carl 
Klein past dit aantal in het 
beeld van de afgelopen ja-
ren. Waarbij er in de vakan-
tieperiode meer inbraken 
zijn. In Nederhorst den Berg 
waren er vijf, in de andere 

dorpen geen inbraken in 
deze periode, volgens Klein.

Door: Herman Stuijver

Een inwoner van de dijk die 
het gebied tussen de nrs. 
68-90 goed kent, vertelt dat 
de schrik er goed in zit. 
“De mensen zijn fors gedu-
peerd. Niet alleen vanwege 
de waarde van de spullen, 

maar ook emotioneel. Het 
gaat om sieraden, geld en er 
is zelfs een kluis gestolen. Je 
verwacht dit niet in een rus-
tig dorp als Loosdrecht. Het 
gevoel dat je niet veilig bent, 
bezorgt ons veel stress.” Ze 
vermoedt naar aanleiding 

van een gesprek met een 
opsporingsambtenaar dat er 
sprake is van een dader die 
meerdere inbraken heeft ge-
pleegd. Dat zou af te leiden 
zijn uit de sporen en uit de 
methode waarbij de ‘kleine’ 
dader steeds van bovenaf 

door een raam naar binnen 
klimt. Wijkagent Klein kan 
niet bevestigen of dat waar is, 
dat wordt uitgezocht door een 
andere afdeling. Hij weet dat 
het forensisch onderzoek nog 
gaande is. Wel is hem bekend 
dat de daders vrijwel altijd 
van buiten het dorp komen.

Machteloos
Een mevrouw die aangifte 
deed, was niet tevreden over 
de communicatie met de po-
litie. Het duurde te lang voor-
dat men reageerde op haar 
melding. Ook was ze verbaasd 
dat er ‘s nachts maar twee 
surveillanceauto’s voor Wijde-
meren en Hilversum beschik-
baar zijn. “Ik kreeg het gevoel 
uit het contact met de politie 
dat ze zich ook machteloos 
voelen. Dat ze niet in staat 
deze criminaliteit groots aan 
te pakken”, vertelt het slacht-
offer.

Carl Klein wil niet spreken 
van een machteloos gevoel. 
Wel erkent hij dat de politie 
in Nederland kampt met een 
tekort aan personeel. “Dat is 
een punt dat niet alleen voor 
deze regio geldt, maar het 
is een landelijk probleem.” 
Anderzijds voegt hij eraan 
toe dat de politie buiten het 
beeld van het publiek keihard 
werkt om de inbrekers te be-
trappen. Zo worden bijvoor-
beeld de wegen van mogelijke 
daders soms stap voor stap 
gevolgd. Ook is er steeds meer 
aandacht voor preventiemaat-
regelen om te voorkomen dat 
het inbrekersgilde te makke-
lijk toegang krijgt.

Wijdemeren 4e van Neder-
land
Op de site aantalinbrakenver-
gelijken.nl houdt Margriet 
Hoogslag uit Soest de inbraak-
cijfers bij.

-Lees verder op pagina 4-
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1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 
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Bespaar u tijd en 
energie: 

Kies voor een NVM 
verkoop-expert! 
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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.denieuwsster.nl

Frans Halslaan 11 • 1231 BA  Loosdrecht 
tel.035-5337820 • www.tokyoloosdrecht.nl

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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 dromen van vandaag zijn het
materiaal van de wereld van morgen.

Kom jij ons 
team

versterken?!
Ben je

geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

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

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

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

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421
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Wijdemeren heeft iets lagere vaccinatiegraad

22.500 euro voor Sypesteyn

LOOSDRECHT- In een brief 
aan de gemeenteraad maakt 
wethouder De Kloet duide-
lijk dat kasteel-museum Sy-
pesteyn vanaf 2020 jaarlijks 
€ 22.500 ontvangt. De sub-
sidie van 9.200 euro (2019) 
wordt vervangen door een 
opbrengst van de erfpacht.

Door: Herman Stuijver

In 2016 stemde de gemeente-
raad in met het plan ‘Op weg 
naar een duurzame toekomst 
voor kasteel Sypesteyn’. On-
derdeel van dit plan is het 
bouwen van 4 rijwoningen 
en 1 vrijstaande woning op 

het voormalige Schutse-per-
ceel. De opbrengst van deze 
woningen uit de erfpacht van 
de ondergrond komt daarbij 
ten goede aan kasteel Sype-
steyn. Na een voortvarende 
start kwam er vertraging in 
de bouw, omdat de huurders 
van recreatiewoningen be-
zwaar aantekenden. Na een 
langdurig juridisch traject 
werd de eerste woning per 1 
september 2018 ontruimd.

Na de sloop startte de bouw 
van de 4 rijwoningen. Het 
bouwproces vordert gestaag 
en zal aan het einde van dit 
jaar zijn afgerond. Op dat 
moment zal ook de erfpacht 
voor deze woningen in reke-
ning worden gebracht bij de 
kopers hiervan (15.000).

Voor de achterste woning 
heeft het juridische proces 
echter aanzienlijk langer 
geduurd. Op 25 april 2019 is 
na een kortgeding over huis-

uitzetting een minnelijke 
schikking getroffen, waarbij 
is vastgelegd dat uiterlijk 1 
september ook deze recre-
atiewoning moet zijn ont-
ruimd. Consequentie is dat 
de vrijstaande woning dus 
niet per 1 januari 2020 ge-
reed is. Dit betekent dat dus 
ook nog geen erfpacht van 
deze woning kan worden ge-
heven. Naar verwachting kan 
dit pas in de loop van 2020.

Stop subsidie
De totale jaarlijkse opbrengst 
uit erfpacht van alle 5 wonin-
gen bedraagt € 22.500.

Van de eerste 4 rijwonin-
gen bedraagt de jaarlijkse 
opbrengst uit erfpacht € 
15.000. Deze opbrengst ad € 
15.000 zal met ingang van 
2020, na aftrek van eventu-
ele kosten, worden doorge-
sluisd aan de Stichting tot be-
houd van kasteel Sypesteyn. 
Deze opbrengst is hoger dan 
het in de afgelopen jaren ver-
strekte subsidiebedrag aan 
de stichting (2019: € 9.200) 
en daarmee kan in ieder ge-
val worden voldaan aan het 
raadsbesluit om de subsidie 
uiterlijk 1 januari 2020 te be-
eindigen.

3

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

WEEKBLAD WIJDEMEREN

WIJDEMEREN- In Nederland 
worden kinderen gevacci-
neerd volgens het Rijksvac-
cinatieprogramma (RVP). De 
Regio Gooi en Vechtstreek 
maakte een verslag over 
2018, gebaseerd op het rap-
port Vaccinatiegraad van 
het RIVM. Wijdemeren bun-
gelt bij vier programma’s 
aan de onderkant.

Door: Herman Stuijver

Alle kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 18 jaar woonachtig 
in de regio Gooi en Vecht-
streek worden uitgenodigd 
voor deze vaccinaties. Zij 
krijgen vaccinaties aange-
boden tegen twaalf infectie-
ziekten: difterie, kinkhoest, 
tetanus, polio, bof, mazelen, 
rodehond, haemophilus in-
fluenzae type b (HIB), hepa-
titis B, meningokokkenziek-
te, pneumokokkenziekte en 

baarmoederhalskanker. De 
vaccinaties zijn gratis. Deel-
name aan het RVP is niet 
verplicht.

90%
Wereldwijd is de doelstel-
ling om te komen tot een na-
tionale vaccinatiegraad van 
minimaal 90%. Door toene-
mende vaccinatietwijfel bij 
ouders was er de laatste ja-
ren een lichte daling zicht-

baar in deelname aan het 
RVP, zowel op landelijk als 
regionaal niveau. De meest 
recente cijfers uit 2018 la-
ten zien dat er in Gooi en 
Vechtstreek - net als bij de 
landelijke tendens - een sta-
bilisering waarneembaar is. 
De vaccinatiegraad is onge-
veer gelijk gebleven aan het 
jaar daarvoor en ligt boven 
of rond het landelijk gemid-
delde.

Cijfers
Vaccinaties zijn verdeeld 
naar leeftijdsgroepen, er 
is dus per vaccinatie een 
percentage gevaccineerde 
kinderen. Van alle 0- tot- 
2-jarigen is het regionale 
gemiddelde dat alle zeven 
vaccinaties heeft gehad, 
iets hoger: 91,5% (lande-
lijk: 90,2%). In Wijdeme-
ren: 91,3%. Bij de 4-jarigen 
die een DKTP- vaccinatie 
krijgen, sluit Wijdemeren 
de rij met 89,3%, tegen een 
regionaal gemiddelde van 
92,8. Bij de 9-jarigen zijn er 
twee vaccinaties: difterie/
tetanus/ polio en ook bof, 
mazelen en rodehond. Ook 
hier staat Wijdemeren on-
deraan met 88,6 % (regio: 
91,4% ; landelijk: 89,5%). 
Voor 12-jarige meisjes is het 
mogelijk je te laten inenten 
tegen baarmoederhalskan-
ker. In heel Nederland doet 
45,5% eraan mee, in Gooi 
en Vechtstreek is dat meer 

met 53,9%. In Wijdemeren 
is het aantal deelnemers la-
ger: 43%. Nieuw was in 2018 
de vaccinatie van 14-jarigen 
tegen meningokokken. Van 
het opgeroepen deel kwam 
87,1% opdagen. Regionaal 
is dat 90,5%. Geen van de 
gemeenten uit de Gooi en 
Vechtstreek ligt onder het 
landelijke percentage (Wij-
demeren: 88,4%).

In het jaarverslag is ook ge-
keken naar het percentage 
kinderen dat geen enkele 
vaccinatie heeft gekregen. 
Landelijk is dit percentage 
4,6%. In de regio Gooi en 
Vechtstreek variërend van 
4,6% tot zelfs 0,5% in Weesp, 
in de vijf dorpen is het aan-
tal ‘totaalweigeraars’ onder 
het landelijk gemiddelde, nl. 
4,3%.

Risico’s
De vaccinaties uit het RVP 
verkleinen de kans op be-
paalde ziektes. Wanneer 
veel kinderen tegen een 
infectieziekte zijn gevac-
cineerd, komt deze ziekte 
minder vaak voor (groepsbe-
scherming). Zij worden als 
het ware beschermd door 
de ingeënte groep. Om dit 
effect te behouden is het 
belangrijk dat zoveel moge-
lijk kinderen zijn ingeënt en 
dat de hoge vaccinatiegraad 
blijft bestaan.



Drukke weken voor Fietsboot

LOOSDRECHT - De Fietsboot 
op de Loosdrechtse plassen 
profiteerde afgelopen weken 
van het mooie fietsweer. Zes 
dagen per week wordt er ge-
varen tussen Oud-Loosdrecht 
en Breukeleveen en op de 
warme dagen in augustus 
was het druk.

Mensen die Loosdrecht goed 
kennen of bekend zijn met 
het recreatie-eiland Markus 
Pos weten de boot wel te vin-

den; ook al is het één grote 
bouwplaats rond de Porselein-
haven. Ze geven de moed niet 
op om de Bibian Mentelpier 
te vinden tussen alle bouw-
hekken. Voor de toevallige 
fietser langs het Muijeveld is 
het een verrassing om van-
daar uit over te steken naar 
Oud-Loosdrecht. Een vaak ge-
hoorde reactie is: “Ik wist niet 
dat hier een halte was.” Dan 
zijn er nog de toevallige dag-
jesmensen of hotelgasten die 

het leuk vinden om even mee 
te varen over de plassen. Zij 
zoeken een terrasje rond de 
Porseleinhaven met uitzicht 
op het water en lopen dan de 
pier op. Goed om te weten: Bij 
het Muijeveld zijn goede par-
keerplaatsen om een dagje op 
Markus Pos door te brengen. 
De Fietsboot wordt gerund 
door een enthousiaste groep 
vrijwilligers en vaart nog tot 
en met 1 september haar zes-
daagse dienstregeling.

   

Voetprint
Jouw voetprint in de tijd ach-
terlaten

Dat zit achter de plannen 
waar bestuurders over praten

Maar ideale plannen door hen 
bedacht

Lijden echter eerder schip-
breuk dan verwacht

Want al vele jaren zeggen we, 
voor de schijn?

Dat we in alles democratisch 
zijn

En voldoende neuzen naar 
één kant

Is niet zo gemakkelijk in dit 
polderend land

Soms is ergens al tientallen 
jaren op gekauwd

Voordat er werkelijk ook 
wordt gebouwd

Maar de plannenmakers we-
ten het veel beter

Dan de burgers, die snappen 
het toch voor geen meter….

Breed heeft men stilletjes een 
twijfelachtige nieuwe list be-
dacht

Als samenvatting van een ge-
biedsplan werd het eerst van 
kracht

Door met halve antwoorden 
burgers zand in de ogen te 
strooien

Kunnen die, na dit eerste be-
sluit, geen roet meer in het 
eten gooien

Elk onderdeel houdt namelijk 
veel meer in

Dan iedereen dacht bij dat 
kale plan in het begin

Generaties werk met alle aan-
dacht voor omgeving en na-
tuur

Helpt men nu met die nieuwe 
ideeën zomaar overstuur

Alle steekhoudende argu-
menten worden aan de kant 
gezet

Bestuurders en de groene 
maffia hebben (nu) nog 
pret…..

 

Cor Lam, Loosdrecht

   
-Vervolg van voorpagina-

Op de top-10 van meeste in-
braken staat Wijdemeren op 
de 4e plaats van Nederland 
met een ratio van 0,99. Dat 

is het percentage inbraken 
per 1000 inwoners. Het abso-
lute getal staat op 23 in juni 
en juli. Klein kan deze cijfers 
niet bevestigen. Hij vermoedt 
dat de hausse aan inbraken in 

januari het gemiddelde om-
hoog stuwt. Omdat landelijk 
het aantal inbraken afneemt, 
komt Wijdemeren steeds 
meer naar boven drijven.
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✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

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

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Gevulde Koeken 

4 voor € 5,00

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

“Trillende handen 
betekenden het einde 

van mijn carrière”

www.parkinsonfonds.nl
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Vroegmiddeleeuwse munt gevonden

Mooiste begraafplaats van Oud-Loosdrecht

LOOSDRECHT- Goof Mur en 
Rut van Henten zouden wil-
len dat meer inwoners van 
Wijdemeren ervaren dat 
de begraafplaats achter de 
hervormde kerk aan de Oud 
Loosdrechtsedijk er prachtig 
bij ligt. Op de begraafplaats 
liggen ruim 500 graven 
waarvan er nog ruim 100 vrij 
zijn. Ook is er de mogelijk-
heid om een urn te plaatsen. 
De graven zijn voor eenieder 
die hier begraven wil worden 
beschikbaar.

Door: Herman Stuijver

Van Henten en Mur maken 
deel uit van het bestuur van 
de begraafplaats dat bestaat 
uit een zelfstandige stich-
ting, los van het kerkbestuur. 
Sinds het samengaan van de 
Hervormde gemeentes van 
Oud- en Nieuw-Loosdrecht 
(Sijpekerk) per 1 januari jl. 
is het onvermijdelijk dat de 
eeuwenoude kerk zal sluiten. 

De laatste eredienst zal op 
8 september a.s. gehouden 
worden.

Het is echter nog niet bekend 
wat er met dit monumen-
tale gebouw gaat gebeuren, 
daarover kunnen en willen 
Mur en Van Henten geen 
uitspraak doen. Wel dat ze 
het belangrijk vinden dat de 
begraafplaats blijft gehand-
haafd voor de verre toekomst, 
ongeacht de bestemming van 
het kerkgebouw. Vandaar de 
Stichting Protestantse Be-
graafplaats Oud-Loosdrecht 
die ervoor zorgdraagt dat 
de graven optimaal beheerd 
worden.

Geschiedenis
Het Brandspuithuisje uit 
1926 naast de kerk maakt 
ook deel uit van het eigen-
dom van de stichting. Ston-
den hier vroeger de paarden 
en de gemeentelijke brand-
spuit, nu wordt het keurig 

gerenoveerd om bezoekers 
te laten samenkomen voor 
en na een teraardebestelling. 
De begraafplaats aan de ach-
terzijde is verdeeld over drie 
velden: oud, nieuw en het 
Vuntusveld. Vanaf dit nieuw-
ste deel, dat in 2013 is aange-
legd, heb je een fantastisch 
zicht op de Vuntusplas. Een 
rondgang langs de graven 
neemt je mee in de geschie-
denis. Op het oude deel zijn 
er graven van meer dan 100 
jaar. Goof Mur en Rut van 
Henten stammen beide uit 
oude Loosdrechtse geslach-
ten wier namen veelvuldig 
terugkomen op de grafste-
nen. De heren kunnen met 
passie en emotie veel ver-
tellen over de overledenen. 
Neem nou de grafsteen van 
Mijndert Vlug die overleed 
op 5 mei 1945, 54 jaar oud, 
omdat hij verzeild raakte 
in een vuurgevecht tussen 
Duitse bezetters en de Bin-
nenlandse Strijdkrachten. 

Vele voorbijgangers kennen 
het kruisje op de Horndijk. 
Of die van Pieter van de Poll 
en zijn echtgenote Diederica 
Lydia Elisabeth Breil (+ 1895), 
een rijk en ruimdenkend 
echtpaar, dat jaarlijks geld 
naliet voor ‘de behoeftigen 
van alle gezindten’.

“Een niet onbelangrijk de-
tail is dat alle graven twee 
diep zijn, zodat familieleden 
in hetzelfde graf begraven 
kunnen worden”, voegt Goof 
Mur eraan toe. Zo werd in 
het graf van Johanna Bakker 
- van Henten, die op terugreis 
uit Nederlands Indië in 1929 
overleed en hier begraven 
werd, haar zoon Nico Frans 
Bakker in 1987 bijgezet.

Meer info: www.begraaf-
plaatsoudloosdrecht.nl.
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WIJDEMEREN- Vorige week 
deed hobbyarcheoloog Mark 
Eijbers met zijn metaalde-
tector een bijzondere vondst 
in het Gooi: een zilveren 
vroegmiddeleeuwse munt. 
AWN Naerdincklant - ver-
eniging voor vrijwilligers in 
de archeologie voor het ge-
bied tussen Eem en Vechts-
treek doet melding van deze 
vondst.

Uit onderzoek blijkt dat het 
gaat om een zogeheten sceat-
ta uit ca. 695-710. De 11 mil-
limeter kleine munt heeft 
geen grote financiële waar-
de, maar is wel van histori-
sche en wetenschappelijke 
waarde. Het blijkt het derde 

muntje te zijn van dit type 
dat ooit in het Gooi is gevon-
den. Op de munt is een gesti-
leerd portret te zien dat naar 
rechts kijkt met een kroon 
die groter is afgebeeld dan 
het hoofd plus drie horizon-
tale balkjes. Op de keerzijde 
zijn twee kruisjes te zien met 
enkele aanzetten van letters.

Uit een ruwe inschatting 
op basis van muntstempels 
blijkt dat van het munt-
type destijds maar liefst ca. 
4,5 miljoen munten zijn 
geslagen. Het munttype is 
gebruikt zowel voor binnen-
landse doeleinden als voor 
handel met Engeland - waar 
ze ook veelvuldig zijn terug-

gevonden. De waarde van 
de munt was vermoedelijk 
ongeveer een dagloon. De 
munt valt precies binnen de 
regeerperiode van de Friese 
koning Radbod. Het valt niet 
met 100% zekerheid te zeg-
gen dat het een munt is van 
deze koning, maar aanneme-
lijk is het wel.

Middeleeuwse bewoning
Uit eerder onderzoek blijkt 
dat in vrijwel het gehele Gooi 
middeleeuwse bewoning 
heeft plaatsgevonden tussen 
ca. 500-1200. Bewoning vond 
vooral plaats op de leemrijke 
heuvels en de flanken ervan. 
De nederzettingen beston-
den vermoedelijk uit kleine 

groepjes boerderijen, die 
door één of enkele families 
werden bewoond (mogelijk 
tussen ca.30 en 100 perso-
nen). De boerderijen werden 
opgebouwd uit hout, met 
wanden van leem en een dak 
van heideplaggen, riet of stro. 
Op basis van overgeleverde 
naamgevingen en vondsten 
blijken de bewoners destijds 
van Friese oorsprong te zijn. 
Van een aantal bewonings-
kernen in het Gooi is ook de 
naam overgeleverd die mini-
maal terugvoert tot de vroe-
ge middeleeuwen. Zo zijn 
Hilversum en Blaricum als 
plaatsnaam gevormd met het 
woord heem (huis of woon-

plaats). Laren (Laer), Crailo 
(’kraaienbos’) en Bussum 
voeren als plaatsnaam terug 
op ‘bosnamen’. (Oud-)Naar-
den voert terug op de naam 
Naruthi en wordt voor het 
eerst in ca. 900 genoemd in 
een lijst van bezittingen van 
het klooster van Werden aan 
de Ruhr. Ook te Huizen zijn 
diverse vroegmiddeleeuwse 
vondsten gedaan, waaronder 
een fragment van een gou-
den Vikingring. Deze werd 
enkele jaren geleden ook al 
door Mark Eijbers gevonden 
en heeft hij geschonken aan 
het Vikingmuseum ‘Dore-
stad’ te Wijk bij Duurstede.



Schaduw en beweging

Ik kijk uit over het wa-
ter achter de kerk. De zon 
schijnt op het water, het riet 
wiegt zacht in de wind. Op 
de vlinderbloem wiegen de 
vlinders mee. Hun vleugels 
spreiden zich en laten die 
unieke patronen zien. Kleur-
rijk en veelvormig, niet wil-
lekeurig maar wiskunstig. 
Ze sluiten hun vleugels; als-
of ik ze te lang bewonder, 
alsof ze mij willen uitdagen 
om nog even te wachten en 
te blijven kijken. Intussen 
zijn ze rusteloos aan het 
werk, van het ene bloemetje 
naar de andere. Zo oogsten 
ze hun portie nectar, terwijl 
ze meebewegen met de gro-
te pluimen in de wind. Soms 
onderbreken ze hun verza-
melwoede voor een fladder-
dans, zo grillig en schijnbaar 
onhandig. Zoeken ze flarden 
van geuren van verse bloe-
men? Zoeken ze een partner 
om een vlinderdans mee uit 
te voeren? Of koestering? 
Ook vlinders zoeken koeste-
ring in de zon. Op de tegels, 
op de schutting. Hun vleu-
gels openen zich helemaal, 
180 graden. Zitten er zonne-
celletjes in die kleine rond-
jes op de vleugels? Zodat 
ze de dag door weer verder 
kunnen hoppen van de ene 
naar de andere nectarbron?

Door: Auke Siebenga, NGK 
Loosdrecht

Wat leeft, beweegt
De fladderaars zitten ook 

op de schutting - naast de 
schaduw van de beweeg-
lijke takken van de vlinder-
struik. Scherp afgetekend 
in grijs-zwart geeft de wind 
de takken een wisselval-
lig ritme. Tweekwartsmaat, 
vierkwartsmaat, korte en 
lange rusten. Soms beweegt 
een blad ook in een eigen 
beweging, als een vleugel-
tje dat even heftig slaat. De 
schaduw op de schutting 
maakt de vorm en beweging 
scherp. Het doet zich voor 
als een kunstwerk. Als een 
installatie die voortdurend 
aan verandering onderhevig 
is. Geen moment is hetzelfde 
door de wind, door de schui-
vende wolken, door de bewe-
gende zon.

Projectie
Die projectie op de schutting 
is boeiend en laat meer de-
tails zien. Maar de kleur en 
de diepte verdwijnen. Pro-
jecties zijn boeiend, maar 
niet het hele leven. Hoe vaak 
en hoe graag we ook op het 
scherm kijken. Films zijn 
niet het echte leven, recla-
mes ook niet. Verhalen ook 
niet. Games ook niet. Ideeën 
of filosofieën doen ook geen 
recht aan het hele leven, 
er gaat altijd iets verloren. 
Er is altijd een eenzijdige 
belichting. Daarom wordt 
geschiedenis aangevuld of 
herschreven. Daarom zijn 
theorieën tijdelijk. Het leven 
zelf is groter en groots. Mijn 
eigen leven is groter dan sta-

tistieken of mijn afkomst of 
mijn taal of mijn netwerk. 
Mijn leven is groter dan wat 
een ander ervan ziet. En dat 
geldt ook voor het leven van 
de ander: dat is groter en 
meer dan ik er van kan zien 
en bevatten.

Aanraken en geraakt wor-
den
Wij willen het leven graag 
verbeeld zien, we willen het 
ervaren, we willen het be-
grijpen. We zien vaak de pro-
jectie van het leven. De zon 
is groots en kan daardoor 
beweging en stilstand pro-
jecteren. Wie of wat is er zo 
groots dat we ons leven kun-
nen projecteren en in beeld 
krijgen? We zoeken naar iets 
groters om het toch te kun-
nen beheersen. We willen 
beheersen en we zijn zelf 
bewegend onderdeel van het 
leven.

God is groter dan alle mense-
lijke projectiemiddelen. Het 
gevoel niet, ook het verstand 
niet, ook de ervaring niet 
zijn groot genoeg om God in 
beeld te krijgen. In de kerk 
oefenen we samen in het 
loslaten van onze eigen beel-
den. In onze bijeenkomsten 
laten we ons telkens weer 
meenemen in de woorden 
van Jezus. Hij ontvouwt de 
kijk op God in het Onze Va-
der. Hij doet ons opkijken in 
ontzag en vertrouwen naar 
God die al het leven heeft 
gemaakt.
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T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

FAMILIEBERICHTEN

Trots op jou.
Drie woorden die vertellen

dat ik van je hou.

Langzaam ben je van ons weggegleden, 
elke dag een beetje meer.

Telkens werd jou weer iets ontnomen, 
dat deed ons allen zeer.

Het is een gemis, een stille pijn, 
dat je niet meer bij ons zult zijn.
Wij laten je los, intens verdrietig, 

maar voor altijd verbonden.

Mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder
en schoonmoeder

* Soest, 28 september 1963            † Kortenhoef, 29 juli 2019

Joop Welle
   Stefan en Mascha
   Tamara en Hans
   Renate

Correspondentieadres:
Kromme Rade 6, 1241 LK  Kortenhoef

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (01.08.19)

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen brug (02.08.19)

Kortenhoef
- Piramide 4: plaatsen dakkapel (26.07.19) 

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning (05.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 201: bouwen carport (07.08.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning 
  (01.08.19)
- Wilgenlaan 6: plaatsen erfafscheiding (04.08.19)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Meenthof: kappen van vier bomen (25.07.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (01.08.19)

- Kromme Rade 2a t.h.v.: aanleggen 25 visplaatsen 
  (31.07.19)

Loosdrecht
- Eikenlaan 44: verplaatsen uitweg (06.08.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen tijdelijke woning 
  (07.08.19)
- Van Ostadelaan 12: plaatsen dakkapel (05.08.19)

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (31.07.19)
- Platanenlaan 68: bouwen uitbouw (05.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

‘s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonark 

>  APV/Verleende vergunning

Kortenhoef
- Stichting Blok, NK Palingroken 7 september 2019 
  (31.07.19)

Nederhorst den Berg
- Historische Kring Nederhorst den Berg, onthulling 
   vliegtuigmonument 13 september 2019 (01.07.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- NK Palingroken, 7 september 2019, Kortenhoefsedijk 
   in beide richtingen afgesloten van 6.00 - 23.00 uur. 
   Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Vreelandseweg, 
   Zuidereinde, Kerklaan.

Nederhorst den Berg
- In verband met de onthulling van het vliegtuigmonu-
   ment op 13 september 2019 is de Randweg in Neder-
   horst den Berg van 13.00 – 17.00 uur afgesloten voor 
   doorgaand verkeer.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@josjeerkelens

Wijdemeren
informeren

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

14 augustus 2019

Zwemwater
Gaat u in de zomervakantie nog een keer 

zwemmen in één van de plassen? 

Op een aantal plekken in Wijdemeren is 

de waterkwaliteit minder dan normaal. 

Op www.zwemwater.nl checkt u waar het 

natuurwater schoon en veilig is.

Officiële bekendmakingen 14 augustus 2019

Bouwen en wonen

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

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.

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de 
afgelopen 12 maanden slachtoffer 
geweest van een misdrijf? Hoe tevre-
den bent u over de politie? Dit zijn 
enkele van de vragen die in het kader 
van Veiligheidsmonitor worden ge-
steld aan 1376 willekeurig gekozen 
inwoners van Wijdemeren.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per 

post een uitnodiging om de vragenlijst van de 

Veiligheidsmonitor in te vullen.

Veiligheidsbeleid
De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar 

criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, 

en het optreden van gemeente en politie. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 

landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk 

onderzoek begint omstreeks 16 augustus; de 

resultaten worden in maart 2020 verwacht. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit 

terugkerende onderzoek bij het vormgeven en 

evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het on-

derzoek wordt in opdracht van de gemeente 

uitgevoerd door I&O Research.

Belangrijk
Burgemeester Freek Ossel benadrukt het 

belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen 

heel graag weten wat onze inwoners van de 

veiligheid en leefbaarheid in Wijdemeren en 

onze regio vinden. Daarmee kunnen we ons 

beleid beter afstemmen op hun wensen en 

ervaringen. Ik hoop dan ook dat veel mensen 

de vragenlijst invullen. Alleen zo krijgen we een 

goed beeld van de veiligheidssituatie in onze 

gemeente.”

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?

Festiviteiten

Mantelzorgwaardering
Vanaf 1 september kunt u weer een 

mantelzorgwaardering aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Dit jaar 

ontvangt u een waardebon. Heeft u vorig 

jaar een waardering ontvangen? Dan krijgt u 

of degene voor wie u zorgt een brief thuis. 



Trial and Error

KORTENHOEF- De één is uren 
bezig met fotografie (lensje 
zus, lichtval zo) en een ander 
bouwt aan een, nu misschien 
steeds zeldzamer wordende, 
postzegelverzameling. Pauli-
ne Schuffelen, net cum laude 
afgestudeerd psycholoog, is 
dagelijks uren bezig met ge-
zichtsverzorging en make-up. 
Dat is haar passie.

Door: Karin van Hoorn

“Elke ochtend besteed ik ruim 
een uur aan mijn huid. Reini-
gen, opmaken. Het is niet zo 
dat ik me onzeker voel als ik 
onopgemaakt de deur uit ga, 
maar ik voel me mét make-up 
wel mooier dan zónder. Die 
tijd is ook helemaal voor mij. 

Dan mag niemand me storen. 
Netflixje op de achtergrond, 
heerlijk!” Het begon allemaal 
in groep 8: beetje mascara. 
Later experimenteerden de 
schoolvriendinnen met ge-
zichtsmaskertjes, maakten 
elkaar op met mousse-foun-
dation en fotografeerden het 
resultaat. “Smokey eyes wa-
ren in bij ons. Als ik daar nu 
foto’s van zie.” Haar gezicht 
spreekt boekdelen. “Mwah! 
Maar het liep pas echt uit de 
hand tijdens mijn bijbaantje 
bij de Body Shop”. Op tafel 
staan flesjes, tubes, kwast-
jes, oogpotloden, blushers 
en een waaier (droogwappe-
ren fixing spray om make-
up zo lang mogelijk goed te 
houden). Nee, geen cursus. 
Ze lacht. “Trial and error. 
Heel soms een workshop 
waar je leert voelen waar je 
jukbeenderen precies zitten 

en hoe je je gezicht smaller 
kunt laten lijken.” Pauline 
vertelt dat YouTube haar veel 
heeft geleerd: “Xelly Cabau 
van Kasbergen, heel basic, 
benadrukt vooral de mooie 
kanten van je gezicht. Nik-
kietutorials is creatief, en 
Jetske Ultee, onderzoeksarts 
cosmetische dermatologie, 
doet onderzoek naar huid en 
huidverzorgingsproducten 
en publiceert daarover in we-
tenschappelijke tijdschriften. 
Haar blog lezen, daar kan ik 
echt een hele dag mee bezig 
zijn”.

Duur
“Ja, het is duur. Maar ik kies 
ervoor om mijn geld niet uit 
te geven aan bijvoorbeeld 
uitgaan. Ik vraag voor mijn 
verjaardag altijd bonnen. 
Van Douglas, Ici Paris. En ik 
let op de aanbiedingen. 1 + 1 

gratis. Verzorgingsproducten 
moeten goed zijn. Ik wil we-
ten welke ingrediënten er in 
een lotion of nachtcrème zit-
ten, wat het voor je huid doet. 
De verhouding prijs-kwaliteit 
is ook belangrijk. Kijk, zo’n 
doos oogschaduw, dan heb je 
35 kleurtjes voor 20 euro.”

Mode in make-up? Vroeger 
waren dunne wenkbrauwen 
in, nu mogen ze wat voller 
zijn. Tegenwoordig lijkt het 
vooral belangrijk met veel 
glans te werken: dat geeft 
frisheid.

“Nee, ik zou het niet als be-
roep willen. Uit mijn beroep, 
psycholoog, haal ik heel veel 
voldoening. ‘Make-up en ge-
zichtsverzorging’ is en blijft 
mijn hobby”.

Foto: Pauline Schuffelen

   

De meeste Mercedessen van Nederland

LOOSDRECHT - Wijdemeren 
kent veel bijzondere men-
sen, maar Loosdrechter Nico 
Ockhuisen bezit een verza-
meling van 121 Mercedessen 
die uniek is voor Nederland, 
en misschien zelfs voor de 
wereld. Het zijn allemaal 
modellen oldtimers van na 
de oorlog tot de 90’er jaren, 
daarnaast vele types uit de 
twintiger en dertiger jaren. 
Ockhuisen is een liefhebber 
die niet van ophouden weet.

Door: Herman Stuijver

Met Ockhuisen praten over 
en kijken naar zijn Mercedes-
sen is een genot. Zelfs als je 
geen kenner bent, loopt het 
water je uit de mond bij de 
aanblik van zoveel glimmen-
de automobielen. Tegelijker-
tijd krijg je een opkikker van 
het enthousiasme van Nico 
Ockhuisen, die zeer boeiend 
en vol liefde over zijn hobby 
kan praten. Iemand die ei-
genaar is van een dergelijke 

collectie is, moet in goeden 
doen zijn. Daar komt Ockhui-
sen rond voor uit, maar hij is 
en blijft een gewone vent, een 
self made man, die helemaal 
onderaan de maatschappe-
lijke ladder is begonnen.

Van krantenjongen tot …
“Als klein jongetje was ik 
al gek van mooie auto’s en 
vooral van de Mercedes. Ik 
verzamelde plaatjes van alle 
modellen. En aan de muur 
van mijn slaapkamertje hin-
gen ook foto’s van Sophia Lo-
ren op de motorkap van die 
snelle sportauto’s. Ik had toen 
nooit gedacht dat ik later een 
dergelijk type zelf zou gaan 
bezitten”, opent Nico Ockhui-
sen. Die ook vertelt dat hij 
zijn hele leven hard gewerkt 
heeft. Als 14-jarige liep hij ‘s 
ochtends De Telegraaf en ‘s 
avonds (toen nog) De Gooi-en 
Eemlander. Op zijn 16e bood 
hij zich aan als autopoetser 
bij verschillende rijke par-
ticulieren in Hilversum en 

op zijn 18e kreeg hij via de 
kantonrechter ontheffing om 
zijn eigen automaterialen-
zaak te beginnen. “Ik heb het 
drie jaar volgehouden op het 
Gooisch Lyceum en daarna 
verdiende ik toen als jongen 
van zestien al zo’n 150 gul-
den voor het onderhouden 
van Mercedessen. Dat was 
voor die tijd al een behoorlijk 
kapitaal. En zo ben ik langza-
merhand steeds meer vooruit 
gegaan”.

Familiebedrijf
Nu bezit Ockhuisen een fa-
miliebedrijf, waarin ook zijn 
zoon, dochter en schoonzoon 
participeren. Hij heeft een 
aantal jachthavens, doet aan 
botentransport en zit in het 
onroerend goed. Naast een 
haven in Loosdrecht met een 
enorme lap grond waar 180 
zomerhuisjes staan, heeft 
hij in Eembrugge een jacht-
haven met 580 ligplaatsen, 
natte en droge. De Loosdrech-
ter verklaart dat hij veel be-
reikt heeft door een positieve 
instelling, maar ook door 
te proberen altijd vooruit te 
denken. Het allerliefste praat 
hij toch over zijn Mercedes-
sen, dat beheerst zijn leven. 
Zelfs zijn dochter noemde hij 
Mercedes, een romantische 
Spaanse naam.

Best gebouwde auto
Wat de Mercedes nu onder-
scheidt van de andere mer-
ken, is voor Nico Ockhuisen 
zo klaar als een klontje: “Er 
is geen auto zo goed gebouwd 

als de Mercedes. Alle details 
zijn zo goed uitgevoerd, alles 
zo duurzaam. Niet voor niets 
heeft het bedrijf zo’n 2500 pa-
tenten. Er is geen autofirma 
die zoveel nieuwe ontwik-
kelingen voor het eerst heeft 
aangezet”. De verzameling 
kent alleen originele exem-
plaren die weinig kilometers 
achter de rug hebben. Het bij-
zondere van deze Duitse auto 
is ook dat van elke wagen de 
historie is vastgelegd, waar-
door de potentiële nieuwe ei-
genaar in mum van tijd kan 
achterhalen wat er in de loop 
der jaren mee gebeurd is.

Neem nou de Mercedes 290, 
een zogenaamde B-cabriolet, 
gemaakt in 1933, met een 3 
liter motor en een vermogen 
van slechts 60 pk, gekocht in 
Lausanne, Zwitserland. Of die 
A-cabrio, waar nazichef Bor-
mann nog in gereden heeft, 
toen al 24.000 Reichsmark 
waard, nu nog slechts twaalf 

op de wereld, waarde: 1,2 mil-
joen. Of de zogenaamde Vleu-
geldeur, met James Bondsach-
tig portier dat naar boven toe 
open gaat, waarvan er maar 
1400 van zijn gebouwd, die 
een gigantisch motorgeluid 
maakt en die makkelijk de 
260 km. per uur haalt.

Mercedesmuseum
Natuurlijk zouden veel meer 
mensen willen genieten van 
al dat verchroomde lijstwerk, 
die leren stoelbekleding, de 
notenhouten dashboards en 
de fraai gestroomlijnde car-
rosserieën. Al in 2006 had 
Nico een vergevorderd plan 
om een Mercedesmuseum te 
openen. Dat was voor Wijde-
meren niet weggelegd. Wat 
in het vat zit, verzuurt niet. 
Nico Ockhuisen heeft nog 
steeds een concreet plan om 
in Eembrugge bij zijn jacht-
haven De Watermolen een 
prachtig Mercedesmuseum 
tot stand te brengen.
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VLAAR breidt uit met nieuwe horeca in Almere
‘S-GRAVELAND/ALMERE - 
Arlo en Liliane Vlaar van 
restaurant Vlaar uit ‘s-Gra-
veland gaan met het nieuwe 
horecabedrijf Paviljoen de 
Oostvaarders de horeca-ac-
tiviteiten van het Natuurbe-
levingcentrum de Oostvaar-
ders voortzetten.

Beheerder Stad & Natuur Al-
mere heeft via een openbare 
aanbesteding gezocht naar 
een nieuwe horecaonderne-
mer en Vlaar is daarbij als 
beste uit de bus gekomen. Pa-
viljoen de Oostvaarders wordt 
een gastvrije en inspirerende 
dagzaak in een groene om-
geving met uitzicht op het 
schitterende moerasgebied 
van de Oostvaardersplassen 
tussen Almere en Lelystad.

Arlo Vlaar: “Wij zijn ontzet-
tend blij met deze mooie 

nieuwe locatie. We gaan ons 
met duurzaam, groen en ge-
zond eten en drinken rich-
ten op alle bezoekers van 
de Oostvaardersplassen en 
het Natuurbelevingcentrum. 
Van scholen tot grootouders 
met hun kleinkinderen tot 
natuurtoeristen en zakelijke 
groepen. Naast het groene 
concept is het uitgangspunt 
van deze bijzondere ontmoe-
tingsplaats het unieke ka-
rakter van het gebied zelf: de 
prachtige Oostvaardersplas-
sen.”

Liesbeth Bronkhorst, direc-
teur/bestuurder van Stad & 
Natuur legt uit waarom Vlaar 
is gekozen: “Uit hun plannen 
bleek dat ze erg gericht zijn 
op samenwerking met de be-
trokken partijen Stad & Na-
tuur en Staatsbosbeheer om 
publiek, scholen en de zake-

lijke markt de Oostvaarders-
plassen te laten beleven. Zij 
hebben hun kwaliteit bewe-
zen in hun huidige horecabe-
drijf, het Gooische restaurant 
Vlaar in ‘s-Graveland. We 

hebben er alle vertrouwen in 
dat zij een mooie toevoeging 
zijn aan het Natuurbeleving-
centrum.”
Het nieuwe restaurant zal 
voor iedereen van dinsdag 

tot en met zondag van 10.00 
tot 17.00 uur geopend zijn. De 
openingsdatum wordt bin-
nenkort bekend gemaakt.

Foto: Jorn van Eck

   

Historisch Festival Vreeland

VREELAND- Voor de 14e keer 
organiseert stichting ‘De his-
torie herleeft in de Vechts-
treek’ op 17 en 18 augustus 
a.s. weer het Historisch Festi-
val Vreeland. Een jubileume-
ditie, het is namelijk 25 jaar 
geleden dat het eerste festi-
val werd georganiseerd. Be-
scheiden opgestart in 1994, 
is nu uitgegroeid tot een vol-
wassen evenement met deel-
nemers van zelfs buiten onze 
landsgrenzen.

Tijdens dit weekend is het fes-
tivalterrein aan de Kleizuwe 
omgebouwd tot een groot 
openluchtmuseum. Want op 
het historisch festival Vree-
land draait, beweegt, ploft, 
puft en werkt alles. Kortom, 
het bruist van de activiteiten 
en volop historisch vermaak 
voor jong en oud.

Oud-Hollands
Dit jaar heeft het festival 
het thema: Oud-Hollands 
Vermaak. Speciaal voor dit 
thema is er een nostalgische 
kermis opgebouwd, de ker-
misattracties zijn voor bezoe-
kers gratis. Een van de vele at-
tracties is de Wall of Death, of 
te wel de steile wand. Stunt-
mannen rijden op oude moto-
ren in een houten ton van 5 
meter hoog en een doorsnede 
van 8 meter steil tegen de 
binnenkant van deze ton aan. 
Het publiek kan vanaf de bo-
venkant neerkijken op de le-
vensgevaarlijke stunts die de 
mannen uithalen. Uniek, het 
is nog de enige in Nederland 
draaiende steile wand.

Grootmoeders tijd
Op zaterdag is er weer een 

jongveekeuring, melkvee-
houders uit het westelijk wei-
degebied en het Gooi brengen 
hun allerbeste vee mee, om 
dit te showen aan het publiek 
en door een deskundige jury 
te laten beoordelen. Ook de 
zondag staat bol van de acti-
viteiten met als hoogtepunt 
het optreden van Mooi Wark.

Het festival biedt nog meer: 
defilés van alle deelnemen-
de voertuigen, onderdelen-
markt, oldtimer tractoren, 
oldtimer fietsen, oldtimer 
luxe- en vrachtauto’s, oldti-
mer legervoertuigen, stoom-
machines, oldtimer brom- en 
motorfietsen, oude gereed-
schappen, roofvogelshow, 
draaiorgel, oude ambachten- 
en boerenmarkt. In de na-
gebouwde dorpsstraat wordt 
het leven van een oud Vecht-

dorp nagebootst, een vijf-
tigtal oude ambachtslieden 
geeft verschillende demon-
straties. Op zaterdagmiddag 
omstreeks 16:00 uur vertrek-
ken de oude tractoren voor 
een rondrit door de Vechts-
treek, de route kunt u vinden 
op de website.

Openingstijden: zaterdag 
en zondag van 10:00 uur tot 

17:00 uur; toegangsprijzen: 
volwassenen: € 10,00 per 
persoon; kinderen tot 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis; 
parkeergelegenheid gratis.

Volledig programma & Infor-
matie:

www.historie-herleeft.nl
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HISTORISCH FESTIVAL VREELAND
17 & 18 AUGUSTUS 2019

10.00 - 17.00 UUR  |  LOCATIE KLEIZUWE

ZONDAG LIVE

/historieherleeft   |  www.historie-herleeft.nl

25
JAAR



Fietsroute Kasteel Sypesteyn

LOOSDRECHT - De gratis 
nieuwe kastelenfietsroute 
‘Van Loosdrechts porselein 
tot ‘s Gravelandse buiten-
plaatsen’ is een feit. Het be-
treft een digitale route die 
gemakkelijk online is samen 
te stellen, te downloaden en 
af te drukken. Op woensdag 
7 augustus overhandigden 
Arno Ruis, programmaleider 
kastelen van NBTC Holland 
Marketing en Wouter Terp-
stra, directeur van Fietsnet-
werk.nl de route aan Rim-
mert Sluiter, directeur van 
Kasteel-Museum Sypesteyn.

Het absolute hoogtepunt van 
de fietsroute is Kasteel Sypes-
teyn, de verborgen parel van 
Loosdrecht. Loosdrecht was 
vroeger een belangrijke we-
reldspeler voor de productie 
van karakteristiek porselein 
en het museum beschikt 
over één van de omvangrijk-

ste porseleincollecties van 
het land. Sypesteyn maakt 
deel uit van de landelijke kas-
telenlijn; de bundeling van 
mooiste musea en tuinen bij 
kastelen en buitenplaatsen 
in Nederland.

Het fietsrondje ‘Kasteel Sy-
pesteyn’ kruist onder andere 
Toeristisch Overstappunt 
(TOP) Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek in ‘s Gra-
veland. De route brengt fiet-
sers langs fraaie buitenplaat-
sen en landgoederen, die in 
de 17e en 18e eeuw gebouwd 
zijn - vaak in opdracht van 
puissant rijke mensen uit 
Amsterdam, die via de rivier 
de Vecht land aankochten.

De meeste buitenplaatsen 
worden tegenwoordig be-
woond of gebruikt als kan-
toor en zijn dus niet toegan-
kelijk voor publiek.

Deze route maakt deel uit 
van een landelijke samenwer-
king van 30 kasteelmusea en 
tientallen kasteelhotels- en 
restaurants in Nederland, 
met als doel om meer bezoe-
kers uit Duitsland, Groot-
Brittannië en Vlaanderen 
te trekken. In opdracht van 
NBTC Holland Marketing 
ontwikkelde Fietsnetwerk in 
totaal 8 compacte fietsroutes 
binnen deze samenwerking.

Het fietsrondje ‘Van Loos-
drechts porselein tot ‘Grave-
landse buitenplaatsen’ is van-
af heden beschikbaar in het 
Nederlands, Engels en Duits 
en samen te stellen en te 
downloaden via https://www.
fietsnetwerk.nl/fietsroutes/
fietsrondje-sypesteyn/

Foto: J.G. Pascoe
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Wijziging openingstijden 
Wijdehuis Loosdrecht
Vanaf 5 september is de in-
loop van het Wijdehuis te 
Loosdrecht van 10.00 tot 
12.00 in plaats van 13.00 tot 

15.00 uur.
Locatie Acacialaan 2 te Loos-
drecht. Tot dan!

   

Alzheimer Café
HILVERSUM - Het Alzheimer 
Café is een trefpunt voor 
mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en 
vrienden. Naast de onderlin-
ge contacten en gesprekken 
staat er ook iedere keer een 
thema centraal, wat door een 
deskundige inleider wordt 
verzorgd. Voor informatie en 
vragen zijn er deskundigen 
aanwezig, alsook een uitge-
breide informatietafel.

Elke 2e woensdag van de 
maand bent u tussen 19.30-
21.00 uur welkom in Wijk-
centrum de Koepel, Kapittel-
weg 399a, Hilversum.

Thema’s
Op woensdag 11 september 
gaat het om het thema ‘Ver-
schillende vormen van de-
mentie’.
Dementie is een verzamel-
naam voor ziektebeelden 
waarbij geheugenproblemen 
meestal op de voorgrond 
staan. Afhankelijk van de 
oorzaak zijn er verschil-
lende vormen van dementie 
te onderscheiden. Naast de 
ziekte van Alzheimer komt 
ook Front Temporale Demen-
tie, vasculaire dementie en 

Lewy Body dementie vaak 
voor. Een geriater dieper in-
gaan op deze verschillende 
vormen van dementie en de 
veranderingen waarmee u 
in het algemeen te maken 
krijgt. Daarnaast is er aan-
dacht voor uw individuele 
vragen, want het verloop van 
het dementieproces is voor 
iedereen verschillend. Gast-
spreker zijn: Kirsten Andrin-
ga en Wendy Langerak, speci-
alisten ouderengeneeskunde 
bij Amaris.

Niet pluis gevoel
Op woensdag 9 oktober is het 
thema ‘Niet pluis gevoel’. De-
mentie is een sluipend pro-
ces, dat vrijwel ongemerkt je 
leven binnenkomt. De eerste 
signalen zijn vaak een gevoel 
dat er iets mis. Dit gevoel 
kun je het beste omschrij-
ven als een ‘niet-pluisgevoel’. 
Wat is er aan de hand? Hoe 
ga je nu het beste te werk in 
deze fase? Is het goed om een 
beetje struisvogelpolitiek 
te bedrijven of moet je juist 
aan de bel gaan trekken? 
Gastsprekers: dr. Brinkers en 
Hatice, huisarts en POH Loos-
drecht.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 14 augustus 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: “Het 
Spoor Terug” (2014) Op dit 
moment wordt volop gewerkt 
aan aanpassingen van het 
spoor in het Gooi. Om die re-
den ligt het treinverkeer tus-
sen Bussum-Zuid en Weesp/
Amsterdam er een tijdje uit, 
zijn spoorwegovergangen 
afgesloten en is het station 

Naarden-Bussum nauwelijks 
toegankelijk. Jaren geleden 
echter waren er ook aanpas-
singen, toen aan het station 
Naarden-Bussum. GooiTV 
kijkt met Jaap van Hassel van 
de Historische Kring Bussum 
terug op die laatste verbou-
wingen. GooiTV is te zien op 
kanaal 41 (Ziggo) en kanaal 
1432 (KPN). Voor alle info 
over de kanalen: zie gooitv.nl

  

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneerBOSMAN-BOUW

AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL
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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 gezel-
lige markt met een grote 
diversiteit aan kramen, een 
gezellig horeca plein en 
activiteiten voor de kinde-
ren. Vanaf 13:00 tot en met 
00:00

LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL
13 september 2019 en za 14 september
Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip. Jachthaven ’t Anker wordt die dagen 
omgetoverd tot een bruisend festivalterrein met plek voor vele bands en foodtrucks. 
Jong en oud genieten er van jazz, soul, funk en alles wat er vanaf is geleid. Mis het niet 
en koop direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

TOREN BEKLIMMEN 
VAN DE GROTE 
KERK NAARDEN
t/m 30 september 
Bekijk zelf de ster van 
de Vesting liggend in het 
Gooise landschap.Een 
gids van de vereniging 
neemt u mee voor deze 
prachtige ervaring! Be-
klim de 235 treden van 
de 45 meter hoge toren 
en geniet van het uit-
zicht.
www.grotekerknaarden.nl

VAREN OP DE LOENDERVEENSE PLASSEN MET HEERLIJKE HIGH TEA - 
LOOSDRECHT 
17 augustus
Kom een mooie vaartocht maken en geniet ondertussen van een lekkere kop thee met een 
zoet hapje. Een aanrader! 
Start: 14.45 aanwezig zijn ivm openen hek. Plaats: Bloklaan 5, 1231 AZ in Loosdrecht. Kosten: 
12,50 euro, hier online betalen. Maximaal 4 personen per aanmelding. Afmelden kan tot drie 
dagen vooraf.. www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/loenderveense-plas/

WIJDEGAT CONCERT IN KORTENHOEF
14 september  
Op de 2e zaterdag in september zal op een drijvende poton in de schitterende entourage 
van het natuurgebied het Wijde Gat een klassiek concert worden gegeven door een keur 
van klassieke muzikanten die hun sporen in diverse professionele orkesten reeds ver-
diend hebben. De toegang is gratis Alleen bij voldoende zekere weersverwachtingen zal 
het concert doorgang kunnen vinden. De beslissing over het al dan niet doorgaan van 

het concert zal 
op de dag zelf 
(rond 12:30) 
vermeld wor-
den op onze 
Facebook en 
Twitter pagina. 
Vanaf 17:00 tot 
en met 18:30 
www.wijdegat-
concert.nl

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

16 augustus
OERRR Vleermuissafari in 
‘s-Graveland
Ga je mee op zoek naar 
vleermuizen op de buiten-
plaatsen van ‘s-Graveland? 
Voor gezinnen met kinde-
ren vanaf 8 jaar. Het myste-
rie van vleermuizen Vrijdag 
16 augustus 2019 Vanaf 
20:30 tot en met 22:00
www.natuurmonumenten.nl

17 en 18 augustus
Historisch Festival Vree-
land - Vreeland
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. 
www.historie-herleeft.nl

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 

1 september
BRC Wandeltocht - Ne-
derhorst den Berg
Mooie wandeltocht vanuit 
Nederhorst den Berg. Keuze 
uit 2 afstanden, 10 km of 20 
km. Start locatie: Sportcafé 
Sporthal de Blijk, blijklaan 1 
Nederhorst den Berg. Vanaf 
09:30 tot en met 15:30
www.bergserunnersclub.nl

7 september
NK Palingroken Korten-
hoef
Jaarlijks wordt het Neder-
lands Kampioenschap Pa-
lingroken in Kortenhoef 
georganiseerd. Tussen 12.00 
uur en 17.00 uur strijden cir-
ca 100 palingrokers uit het 
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

7 september
Braderie Kortenhoef
De braderie is te vinden op 
de Kortenhoefsedijk en er 
zijn tal van kramen. Na af-
loop hoeft u niet direkt naar 
huis, want om 21 uur begint 
de gondelvaart van Korten-
hoef. www.stichtingblok.nl

7 september
Gondelvaart Kortenhoef
Jaarlijks wordt op de eerste 
zaterdag van september ‘s 
avonds om 21.00 uur langs 
de helling van de kanaal-
brug een sfeervolle gondel-
vaart gehouden, waarbij 
een tiental verlichte gondels 
langs komt varen.
www.stichtingblok.nl

t/m 14 september
Zomertentoonstelling “Ik 
denk aan je” - Loosdrecht
In de unieke tentoonstel-
ling ”Ik denk aan je” is een 
verzameling oude poëzie-
albums en gelegenheidsge-
dichten tentoongesteld in de 
Sijpekerk. De Sijpekerk en 
de tentoonstelling zijn elke 
zaterdag open van 11.00 tot 
16.00 uur. De entree is gra-
tis. www.sijpekerk.nl

t/m 15 september 
Beelden in de tuin van 
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 sep-
tember worden de werken 
van beeldhouwgroep de 
Plaggenhoef uit Hoeve-
laken tentoongesteld. In 
een selectie van 32 stuk-
ken zijn de beelden van 
alle leden te bewonderen. 
www.sypesteyn.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.www.vechtstreekmu-
seum.nl 

t/m zo 27 oktober 
Expositie ‘Beter met 
Planten’ in Pinetum Blij-
denstein – 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. www.pinetum.nl

t/m 31 oktober 2019
Rondleiding in Kasteel 
Loenersloot
Het kasteel werd in 2012 en 
2013 ingrijpend gerestau-
reerd en is sinds mei 2013 
voor een belangrijk deel toe-
gankelijk voor het publiek. 
www.kasteelloenersloot.nl
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