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Wespenplaag op komst
WIJDEMEREN- Augustus is 
tussen de buien door ge-
woonlijk de maand van de 
zwoele zomeravonden, va-
kantie en barbecues. Maar 
pas op voor de wesp.

Vorig jaar werden er vier 
tot zes keer zoveel wespen 
gespot dan gemiddeld. Dat 
heeft te maken met de aan-
houdende droogte. Normaal 
gesproken overleeft alleen de 
koningin de winter.

Door de slappe winter heb-
ben ook meer mannetjes het 
overleefd. In Nederland heb-
ben we het meest te maken 
met de zgn. ‘limonadewes-
pen’ die komen voor in twee 
soorten. De gewone wesp die 
zijn nest van papier maakt 
en de Duitse wesp die het 
nest agressief verdedigt. Ove-
rigens worden wespen in au-
gustus altijd agressiever. Het 
zoet in het nest raakt op en 
dus moeten wespen op zoek

naar ander voedsel. Zolang 
ze geen overlast bezorgen, 
hoef je ze niet te bestrijden. 
Wespen hebben namelijk 
ook nut: ze eten vliegen en 
muggen.

Tips
Blijf uit de buurt van een 
wespennest en laat wespen 
zo veel mogelijk met rust. Sla 
ze niet als ze in de buurt

komen. Hang horren of vlie-
gengordijnen voor deuren en 
ramen zodat wespen niet bin-
nenkomen. Lok wespen naar 
een andere plek met iets dat 
ze lekker vinden, zoals een 
buffetje rottend fruit. Dat 
wespen van zoetigheid hou-
den is duidelijk, maar wist je 
dat parfum ze zelfs agressief 
kan maken? Dit komt omdat 
parfum  een  onnatuurlijke

geur is voor de wesp dat als 
bedreiging wordt gezien. 
Roep bij echte nood de hulp 
in van professionele bedrij-
ven.

Nog meer maatregelen
Wespen komen af op vlees 
en zoetigheid, maar houden 
niet van de geur van citroen, 
kruidnagel en geranium. Er 
is onderzoek gedaan naar 
geuren waarbij wespen uit de 
buurt blijven en deze passen 
goed in een kruidentuin.

Of gebruik etherische oliën. 
Een brandertje met de geur 
van citroengras, rozemarijn, 
groene munt, lavendel of 
venkel zou de aanwezigheid 
van wespen met zeventig 
procent verminderen. Met 
een wespenval, zelf gemaakt 
uit een PET-fles kun je ze 
vangen. Een val trekt wespen 
aan, dus als je geen overlast 
hebt, werkt het averechts. 
Giet in de val een paar centi-
meter bier met limonade.

Sla geen wespen dood
Als er toch wespen op bezoek 
komen is het belangrijk om 
rustig te blijven. Een wespen-
steek is gevaarlijk voor men-
sen met een allergie of als ze 
in je mond belanden. Maak 
geen snelle slaande beweging 
want dan zal een wesp snel-
ler steken. Als je een wesp 
doodslaat kan er een stofje 
(feromonen) vrijkomen waar 
andere wespen op afkomen, 
die de wesp in nood willen 
helpen. Toch gestoken? Zuig 
direct op de plek waar je ge-
stoken bent. Zo voorkom je 
pijn en een dikke plek.
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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

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

Samen eten is olie voor de vriendschap

✓ 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

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,50

5,95 

Katenhaas
Gemarineerde varkenshaas 
met katenspek

Vleeswarentrio:
100 gram runderrookvlees
100 gram salami
Bakje rundvleessalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

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

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

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

Remco van Kooi

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur eensgez.won. Lsdr
Tijdelijk i.o. 3-6 mnd

€1050/mnd excl. NUTS
Info mob 0612 0610 99



Driekwart inwoners bekijkt gemeentepagina’s
hah-bladen
WIJDEMEREN- Uit een on-
derzoek bij het Burgerpanel 
blijkt dat 73% van de Wijde-
meerders de gemeentepa-
gina’s in de huis-aan huisbla-
den Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster beschouwt 
als belangrijkste communica-
tiemiddel met de gemeente.

Tussen maart en mei on-

derzocht bureau Research 
2Evolve bij de 787 leden van 
het Burgerpanel hoe de com-
municatie met de gemeente 
verloopt. Er waren 422 ant-
woorden (53%). Na de ge-
meentepagina’s komt de web-
site van de gemeente op de 
2e plek als communicatieka-
naal. Sociale media volgen op 
ruime afstand (10% en lager). 

Bij de vraag welk medium de 
voorkeur heeft, is de trend 
hetzelfde, alleen liggen de 
percentages lager. Dit heeft 
te maken met 17% van de 
inzenders voor wie het niet 
uitmaakt. Qua onderwerpen 
vindt ruim de helft de be-
richten met vergunningen 
interessant, gevolgd door de 
toekomst van Wijdemeren en 

het verkeer en de wegwerk-
zaamheden. De lezers zijn 
over het algemeen tevreden 
over het taalgebruik (70%) en 
de frequentie van 1x per 2 
weken van de pagina’s. Op de 
vraag over de toekomst van 
het verplicht publiceren van 
de gemeentelijke bekendma-
kingen (vergunningen e.d.) 
is de respons ook duidelijk. 

Ruim meer dan de helft kiest 
voor de lokale huis-aan- huis-
bladen (57%).

Bijna zes op de tien Wijde-
meerders heeft het liefst 
telefonisch contact met de 
gemeente. Over de kwaliteit 
van de contacten aan de ba-
lie of via Whatsapp is 80% 
lovend.

   

Versa waarschuwt voor app Nextdoor
HILVERSUM- In de Hilversum-
se Meent ontvangen buurt-
bewoners de laatste weken 
een brief van Nextdoor. Dit is 
een buurtapp om lokale tips 
en aanbevelingen te delen.

De brief bevat een uitnodi-
ging om lid te worden van 
deze buurtapp en is zoge-
naamd namens een buurt-
bewoner verstuurd. In een 

aantal gevallen worden ook 
de achternaam en zelfs de 
straatnaam van deze bewo-
ner genoemd op de brief, 
waardoor deze persoon een-
voudig te achterhalen valt.

Bij navraag blijkt echter dat 
deze persoon van niks weet: 
de brief is in werkelijkheid 
door het (Amerikaanse) be-
drijf zelf verstuurd. Dit heeft 

ook plaatsgevonden in de Hil-
versumse Meent.

Anoeshka de Waard, wel-
zijnscoördinator, is werk-
zaam op de ontmoeting en 
dagbesteding in de Hilver-
sumse Meent, hier komen ou-
deren samen in een kleine en 
veilige omgeving om elkaar 
te ontmoeten. Anoeshka wil 
de buurtbewoners bewust 

maken van de risico’s. Next-
door is een buurtapp die ver-
gelijkbaar is met WhatsApp-
buurtpreventiegroepen en 
kan daarmee een handige 
functie vervullen wat betreft 
het bevorderen van sociale 
cohesie.

Veel mensen melden echter 
dat er zonder hun medewe-
ten brieven uit hun naam 

zijn verstuurd. De Consumen-
tenbond stelt dat de app zon-
der meer nuttig kan zijn, de 
‘persoonlijke’ wijze waarop 
buurtbewoners worden bena-
derd is enigszins misleidend 
en het is verstandig om goed 
te bedenken welke privacy-
gevoelige informatie je mo-
gelijk prijsgeeft, mocht je op 
deze uitnodiging in gaan.

   

Burgemeester op Indië-herdenking

HILVERSUM- Op 15 augustus 
werd in Hilversum het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederlands Oost Indië her-
dacht. Burgemeester Freek 
Ossel hield daar een indruk-
wekkende toespraak. Onder-
staand een samenvatting.

‘Over een jaar is het 75 jaar 
geleden dat de Tweede We-
reldoorlog in Nederlands 
Oost Indië voorbij is. Uitein-
delijk moest er een atoom-

bom vallen om een einde te 
maken aan de oorlog. Ook 
schrok ik weer van de getal-
len die ik kort geleden las. 
Van het leger in Indië w.o. 
120.000 KNIL érs, zijn er 
2500 omgekomen en van de 
42.000 gevangenen in kam-
pen, militairen en burgers, 
hebben 8200 de oorlog niet 
overleefd. Direct na de bevrij-
ding kwam daar de deceptie: 
in augustus 1945 begint de 
binnenlandse oorlog die tot 

1949 duurt. Een verwarrende 
oorlog, waar na de bevrijding 
van de Japanners er een strijd 
werd geleverd tegen het Ne-
derlands bewind. Ook in deze 
periode zijn er alleen al aan 
Nederlandse zijde naar schat-
ting 6000 doden en gewon-
den te betreuren.

Geen wederopbouw
In Nederland ging men na 
1945 verder met leven en we-
deropbouw. Voor de mensen 
in Indië was dat niet mogelijk, 
door de nieuwe onlusten en 
binnenlandse oorlogvoering. 
Grote groepen vertrokken 
naar Nederland, om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Maar er was weinig ruimte 
voor een hartelijk welkom, 
geestelijk en materieel. Voor 
velen van de 300.000 mensen 
die tussen 1945 en 1960 naar 
Nederland kwamen was de 
start hier erg moeilijk.

KNIL
Mijn vader was begin 20 toen 
hij als KNIL- militair in 1939 
naar Nederlands Oost Indië 
ging. Als oudste van een ge-
zin uit Zutphen met 10 kinde-
ren, was dit voor hem de ma-
nier om én wat van de wereld 
te zien én de kans te maken 
op een plek in de maatschap-
pij. Niet wetende dat hij vanaf 
1942 tot 1945 als krijgsgevan-
gene in de Japanse kampen 

aan de Birma Spoorweg zou 
werken. Een verschrikkelijk 
lot. Meer dood dan levend 
moest hij daarna naar Japan. 
Dwangarbeid in de mijnen 
van Nagasaki, waar naar alle 
waarschijnlijkheid zijn leven 
zou eindigen als de atoom-
bom niet gevallen was. Na 
een paar herstelweken in In-
dië werd mijn nog verzwakte, 
zieke vader gewoon weer in-
gezet in de militaire opera-
tie in Indië. Het leven ging 
door. Hij werd verliefd op een 
mooie jongedame van Ghane-
se/ Chinese afkomst uit Ban-
dung. Ze trouwden, kregen 
kinderen en gingen in 1949 
terug naar Nederland.

Flarden
Mijn vader was geen gemak-
kelijke man. Joviaal en sociaal 
buitenshuis; gesloten en auto-
ritair binnenshuis. Over de 
oorlog en de spoorweg werd 
niet gepraat. Toen ik 17 was 
ging ik studeren. Pas toen be-
gon mijn vader mondjesmaat 
iets los te laten. Vertellen kon 
je het niet noemen. Flarden 
waren het. Niet veel later 
kwamen de verhalen over 
de Birma Spoorweg. Over de 
keren dat hij was opgegeven 
en een vriend clandestien 
rijst met een beetje groente-
sap naar zijn bed smokkelde. 
Ook over de klappen en het 
verschrikkingsregime in de 

kampen. Over de vrienden 
die er opeens niet meer wa-
ren. Over de bevrijding en 
het ongeloof dat dezelfde Ja-
panners hen bij terugkomst 
moesten beschermen tegen 
de Pemoeda ś.

De bom
Het leken berichten uit een 
andere wereld van vroeger. 
Eén onderwerp was echt 
pijnlijk. En dat was de Bom. 
Ik was als jongere in die tijd 
tegen de atoombom. Mijn 
vader was tot in zijn diepste 
vezels vóór. Mijn vader sloot 
meestal af met de opmer-
king dat de bom zijn leven 
heeft gered. En waar zou ik 
dan zijn zonder hem ? Eind 
tachtiger jaren zijn we samen 
naar Indonesië gegaan. We 
bezochten families van mijn 
moeder. We genoten van het 
land en - tot mijn verbazing 
- ook van elkaars gezelschap. 
Het verleden was nog dicht-
bij in mensen, in plekken, in 
gebouwen. Het bezoek aan 
de Birma Spoorweg was heel 
erg. Uit veel verhalen van ou-
deren, bijvoorbeeld over de 
Birma Spoorweg, blijkt dat 
de ‘oorlog in je hoofd’ voor 
hen niet voorbij is gegaan. 
Het is goed dat we blijven 
herdenken, blijven verhalen 
vertellen voor het heden van 
ons en de toekomst van onze 
kinderen.’
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Vaker legen kledingcontainers

LOOSDRECHT - Mevrouw 
Pieternel Valderpoort maakt 
zich zorgen over het legen 
van de kledingcontainers, 
maar ook de andere contai-
ners hebben haar zorg. Dat 
schrijft ze in een brief aan de 
gemeente Wijdemeren en de 
regionale afvaldienst GAD.

Het scheidingsstation op de 
Van Ghentlaan in Hilversum 
zal verdwijnen. Gezien het 
reeds aanwezige zwerfvuil in 
Wijdemeren verwacht ze een 
toename van de rotzooi. Daar-
om verzoekt ze om de kle-
ding (en andere) containers 

vaker te legen. Ook wil ze dat 
het mobiele scheidingssta-
tion vaker aanwezig is en het 
liefst op ruimere tijden. Veel 
mensen zijn pas na 17.00 uur 
thuis. Ze doet de suggestie om 
zowel in Oud als Nieuw Loos-
drecht plekken te creëren: op 
de Lindelaan (nabij het Linde-
plein) elke 2e woensdag van 
de maand en op de Vuntus-
laan elke 4e woensdag.

Overvol
Mevrouw Valderpoort consta-
teerde overvolle kledingcon-
tainers. Op de Rading bij de 
Boni, waar kleding uit de zak-

ken is gehaald, zodat het nat 
werd. En op de Hallincklaan 
tegenover de garage, waar 
alleen de salontafel is wegge-
haald.

Mevrouw had twee keer een 
melding gemaakt bij de GAD. 
Ze denkt dat inzamelaar 4 
Charity ook niet blij is met 
de manier waarop met de 
kledingdonaties wordt omge-
gaan.

Tot slot hoopt mevrouw Val-
derpoort van harte dat GAD 
en gemeente besluiten om de 
containers vaker te legen.

   

Cruisespecialisten Alice & José 
op Jaarmarkt Loosdrecht

LOOSDRECHT - Alice & José 
van The Travel Club zijn ook 
dit jaar weer aanwezig op 
de Jaarmarkt in Loosdrecht, 
woensdag 28 augustus a.s. 
Dit jaar willen zij hun specia-
lisatie Cruisen bij u onder de 
aandacht brengen.

Net als bij de verre maatwerk-
reizen is het ook bij cruise-
vakanties te adviseren om op 
tijd te boeken. Cruisevakan-
ties worden vaak meer dan 

een jaar van te voren geboekt. 
Met name om gebruik te kun-
nen maken van interessante 
aanbiedingen, maar ook de 
grote keuze in hutten speelt 
een belangrijke rol.

Mocht u geïnteresseerd zijn 
in meer informatie over crui-
sen, of eens een bezoek willen 
brengen aan een cruiseschip, 
dan informeren Alice & José u 
graag over de mogelijkheden.
Dinsdagavond 8 oktober 

a.s. organiseren Alice & José 
een Cruise-informatieavond 
i.s.m. Holland America Line. 
Deze gaat plaats vinden in 
het vernieuwde restaurant 
van Vliegveld Hilversum. Ie-
dereen is van harte welkom, 
wel is het zaak dat u zich 
i.v.m. organisatie, aanmeldt. 
Tot ziens op Jaarmarkt. The 
Travel Club Alice & José 035-
5822103/alice.jose@thetravel-
club.nl
Foto: Marjolijn Lamme
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GooiTV
Vanaf woensdag 21 augus-
tus 2019 zendt GooiTV het 
volgende programma uit: 
“De Langzaam Verkeerstun-
nel Hilversum” (2009) Op dit 
moment wordt volop gewerkt 
aan aanpassingen van het 
spoor in het Gooi. Dat geeft 
onder andere hinder voor het 
verkeer in Naarden-Bussum. 
Tien jaar geleden, in 2009 
kwam er in Hilversum een 
tunnel voor fietsers en voet-

gangers onder het spoor door 
en het aantal perrons werd 
uitgebreid. Het leidde tot 
een betere aansluiting van 
Hilversum Centrum met Hil-
versum Oost en de intercity 
kwam terug in Hilversum. 
Een terugblik. GooiTV is te 
zien op kanaal 41 (Ziggo) en 
kanaal 1432 (KPN). Voor alle 
info over de kanalen: zie 
gooitv.nl

 

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Citroen-meringue slof 

€ 7,95 per stuk

4

NATUUR IN 
NEDERLAND

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl
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In vuur en vlam voor Loosdrecht

Vluchten voor het geloof

KORTENHOEF- Een Pakis-
taans gezin in Kortenhoef 
moest halsoverkop hun 
woonplaats Okara (Punjab) 
ontvluchten, omdat ze in 
levensgevaar verkeerden 
vanwege hun geloof. Laeeq 
(44), zijn vrouw Humaira (36) 
en de zoons Masroor (15) en 
Muaarij (11) verkochten hun 
huis en winkel en kwamen 
via een peperdure mensen-

smokkelaar met niets in Ne-
derland op 27 juli 2018. Een 
jaar later voelen ze zich he-
lemaal thuis in Kortenhoef. 
“Dat gevoel van vrijheid en 
rust. Het is fantastisch”, zegt 
vader Laeeq dankbaar. “We 
are grateful to the Dutch na-
tion.”

Door: Herman Stuijver

Het gezin maakt deel uit de 
Ahmadiyya- gemeenschap, 
een liberale minderheid on-
der de moslims. In Okara 
met ruim 200.000 inwoners 
was er een gemeenschap 
van ± 800. Kort samengevat: 
ze geloven niet in een agres-
sieve jihad, ze menen dat Je-
zus naar Kasjmir is gevlucht 
en ze zijn volgelingen van 
de kalief die in Londen is ge-
vestigd. Humaira werd uitge-
scholden op straat, klanten 
van Laeeq’s schoenen-en tas-
senwinkel werden bedreigd, 
er was een aanslag op de 
moskee, Laeeqs broer werd 
vermoord en zoon Masroor 
werd op school onheus be-
jegend. “Op winkels waren 
stickers met de tekst ‘geen 
toegang voor honden en Ah-
madiyya’. Het werd onhoud-
baar”, vertelt Laeeq.

Vrijheid
Na diverse asielcentra stre-
ken ze neer in het vredige 

Kortenhoef. Waar het gezin 
elke dag geniet van de rust, 
de vriendelijke buren en 
vooral van de vrijheid. Maar 
ze zitten bepaald niet stil. 
Drie keer per week fietst 
het echtpaar naar de inbur-
geringscursus in Hilversum. 
Daarnaast werkt Humaira 
een dag per week in de We-
reldwinkel en Laeeq sorteert 
vijf dagen pakketten in het 
DHL Servicepoint. Masroor 
kan na een jaar schakelklas 
komend schooljaar zo aan-
sluiten op HAVO-3 en de 
jongste telg gaat naar groep 
7/8 van de Curtevenne. Ze 
spreken allen al redelijk goed 
Nederlands, naast vloeiend 
Engels.

Geloof
Wat veel Nederlanders in 
onze seculiere maatschap-
pij zich wellicht nauwelijks 
kunnen voorstellen, is de rol 
van het geloof voor dit gezin. 
Ze hebben alles over voor 

hun geloof. Ze bidden vijf 
keer per dag en kijken vaak 
naar de zender MTE die we-
reldwijd de toespraken van 
de kalief uitzendt. Laeeq, Hu-
maira, Masroor en Muaarij 
schrijven zeker één keer 
per week een brief naar hun 
geestelijk leider die altijd per-
soonlijk antwoordt. Ze zijn 
ervan overtuigd dat hij hun 
dagelijks leven stuurt. Eind 
september komt Mirza Mas-
roor Ahmad naar Nunspeet. 
Het hele gezin is betrokken 
bij de organisatie.

Opnieuw geboren
Het gezin voelt zich ‘newly 
born’ in Kortenhoef. Ze wa-
ren zeer gelukkig met de be-
geleiding van Marit van Zalk 
vanuit Vluchtelingenwerk 
die veel meer deed dan offi-
cieel nodig was. “Ze was als 
een moeder”, zegt Humaira. 
Ook maken ze een diepe bui-
ging voor achterbuurvrouw 
Henny die altijd klaar staat.
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LOOSDRECHT - Als er iemand 
past in de serie ‘passie’ is 
het wel Cor Lam. Zijn liefde 
voor Loosdrecht is ongeëve-
naard. Cor Lam staat bekend 
als rechtlijnig, waarbij eerlijk 
zijn voor alles gaat, volgens 
de 70-jarige.

Door: Herman Stuijver

Cor groeide op als boeren-
zoon aan de ‘s -Gravelandse 
Vaart, later verhuisden z’n 
ouders naar de Oud Loos-
drechtsedijk, de plek waar 
Cor tot voor kort woonde. 
Koeien melken, hooien, hij 
vond het prachtig. Toch wil-
de hij een stapje verder, hij 
volgde diverse opleidingen. 
Zijn tijd op het internaat aan 

de middelbare landbouw-
school in Dronten vond-ie zo 
mooi, dat hij de lerarenoplei-
ding er aan vastplakte. Cor 
werd zijn leven lang leraar 
op de lagere landbouwschool 
in Maartensdijk.

“Vroeger werd bij ons aan ta-
fel alles besproken. Je hoorde 
veel, over het werk, maar 

ook privézaken. We wisten 
ook vaak wat er zich achter 
de voordeur bij anderen af-
speelde. Daar heb ik enorm 
veel van geleerd, ik schreef 
het toen nog niet op, maar 
sloeg alles van boven op.” 
Loosdrecht op 1, nipt gevolgd 
door Terschelling, want dat 
is Cors tweede liefde. Zijn 
moeder kwam er vandaan 
en zijn kinderen Wietse en 
Anne wonen op het eiland, 
Baukje woont met haar kids 
in de buurt van opa Cor.

Historie
Cor schreef diverse boeken 
over zijn dorp en over zijn 
werk. Aan het verschil tussen 
Oud en Nieuw Loosdrecht 
wil hij niet teveel woorden 
wijden. “Het grootste ver-
schil zit ‘m in de naam. Maar 
vroeger als we als dorpsjeugd 
de Westbroekers tegenkwa-
men, dan waren we ineens 
allemaal Loosdrechters.” Cor 
kan sappige verhalen vertel-
len over vroeger.

Dat heeft ook alles te ma-
ken over zijn betrokkenheid 
bij het plaatselijke vereni-
gingsleven. Dat begon bij 
de christelijke jongeren van 
Fraternitas. Nu is hij ook ac-
tief bij de Historische Kring, 
het Kursus Projekt en SLOEP. 
Als het over de geschiede-
nis gaat, is Cor van de partij. 
Daarnaast weet hij erg veel 
over het agrarisch leven van 

vroeger. Zijn oude stal is tot 
de nok toe gevuld met oude 
materialen.

Politiek
Cor Lam zat ook in de poli-
tiek, hij was zeven jaar com-
missielid voor Dorpsbelan-
gen. Breek ‘m de bek niet 
open. Hij was getuige van het 
feit dat Gert Zagt ‘vanuit het 
niets’ in de gemeenteraad 
kwam, hij maakte de op- en 
neergaande bewegingen mee 
van Dorpsbelangen naar 
Dorpsbelangen Loosdrecht 
en weer terug. “Woest was 
ik toen ik ontdekte dat er ge-
sjoemeld werd met de regle-
menten. Ik ben vurig in het 
debat, en voor mij is blauw 
alleen blauw en niet opeens 
geel. Vasthoudend als het 
gaat om de feiten. Ja, recht-
lijnig misschien, maar wel 
altijd eerlijk.”

Teloorgang
Tot groot verdriet van Lam is 
het oude Loosdrecht overge-
leverd aan de projectontwik-
kelaars. “Het gaat meestal 
om het geld, het dorp is to-
taal verruïneerd. Water naar 
de weg brengen? Vergeet het, 
ze mogen bouwen tot aan 
het fietspad. Kijk maar bij 
het Ottenhome-terrein.” Wat 
Cor mist, is een gezamen-
lijke inzet van de inwoners, 
saamhorigheid ontbreekt om 
het dorp te redden van de on-
dergang.



Rading 0 kritische volger plaatselijke politiek

V.l.n.r. Cor, Rik, Robby, Dou-
we, Co en Martin (foto: Mar-
tijn Smit)

WIJDEMEREN- Enkele trouwe 
lezers van de Wijdemeerse 
Webkrant voelden het als een 
groot gemis dat zij niet meer 
hun artikelen en gedachten 
over de Wijdemeerse politiek 
kwijt konden op een snelle 
en doeltreffende manier. 
Om in dat manco te voorzien 
ontstond de gedachte om de 
website Rading 0 in te rich-
ten waar alle deelnemers de 
status van auteur hebben. 
De teksten worden verzorgd 
door: Rik Jungmann, Cor 
Koster, Robby Israel, Mar-
tin Vuyk, Douwe van Essen 
en Co de Kloet. Vormgeving 
en techniek zijn in handen 
van Rik Jungmann: www.ra-
ding-0.nl

Waarom Rading 0?
Co de Kloet: Kritische kant-
tekeningen zijn inderdaad 
van belang. Het Weekblad 
Wijdemeren is me lang niet 
kritisch genoeg bij het volgen 
van de lokale bestuurders en 
aan de Gooi heb je ook niet 

veel. In de eerste plaats vol-
gen we de gemeenteraad en 
alles wat daarmee samen-
hangt. Mijn betrokkenheid 
daarbij is nog altijd groot en 
toen Rik Jungmann ophield 
met zijn dagelijkse journaal 
bedachten we dit. We hadden 
al een soort stamtafelclub en 
toen is de gedachte geboren 
columns te gaan schrijven.

Robby Israel: Op Rading-0 
schrijven mensen die zich 
betrokken voelen bij onze 
gemeente. Ik schrijf van tijd 
tot tijd een (meestal kritisch) 
stukje. Als de gemeenteraad 
zijn werk naar behoren zou 
doen, was Rading-0 minder 
noodzakelijk.

Rik Jungmann: Het is een plat-
form waarop het reilen en 
zeilen van Wijdemeren al 
dan niet kritisch gevolgd kan 
worden, in de hoop een zin-
volle bijdrage te leveren aan 
het debat en de besluitvor-
ming. En soms een persoon-
lijke noot. Ik heb de techniek 
geregeld. Daarnaast ben ik 
een van de zes volstrekt onaf-
hankelijke auteurs.

Martin Vuyk: Elk bestuur 
heeft recht op zijn eigen hof-
nar en scherprechter, met 
Rading-0 heeft de raad van 
Wijdemeren er van beiden 
voldoende. Zes oude(re) witte 
mannen met een politiek ver-
leden, die schrijven over de 
zin en onzin van de Wijde-
meerse politiek… en ik ben 
er één van, zeg ik met trots.

Cor Koster: Ik kan wel zeggen 
hoe belangrijk en hoe nodig 
het is dat burgers hun over-
heid in de gaten houden, en 
dat meen ik ook echt, maar ik 
vind het ook gewoon leuk om 
stukjes te schrijven. Boven-
dien heeft iedereen recht op 
mijn mening.

Douwe van Essen: Met onze 
zeer gevarieerde politieke 
meningen vinden wij wat 
van het handelen van onze 
politici en hun beslissingen. 
Maar ook over zaken buiten 
de politiek. Soms over kleine, 
dan weer over ingrijpende ge-
beurtenissen. Zelf verzorg ik 
voornamelijk de foto’s bij de 
artikelen. Een foto zegt meer 
dan 1000 woorden, maar de 

combinatie van tekst en 
foto(’s) maakt het plaatje pas 
echt compleet.

Belangrijkste onderwerp
Co de Kloet: De komende tijd 
zullen zeker de raadsperi-
kelen prioriteit krijgen, dat 
blijft zo en met onze club van 
zes en incidentele gastschrij-
vers is stevige aandacht gega-
randeerd.

Robby Israel: Het functioneren 
van het gemeentelijk appa-
raat, college, raad en ambte-
narij, zal ons volgend jaar ook 
bezighouden en daarmee ver-
bonden, de penibele financi-
ele situatie van de gemeente.

Rik Jungmann: ‘Het onderwerp’ 
wordt het Gebiedsakkoord 
met de verbinding van de Wij-
de Blik met de Loosdrechtse 
Plassen, de doorvaart door de 
‘s-Gravelandse Vaart, bagge-
ren in de Loosdrechtse Plas-
sen, cabomba. Ook de vraag 
of de participanten achter de 
plannen blijven staan, gezien 
de conflicterende belangen.
Martin Vuyk: We gaan zeker 
schrijven over de nieuwe bur-

gemeester, als het niet Freek 
Ossel is! En verder, volg ons 
en laat u verrassen, ontroe-
ren, opwinden, wordt boos 
op ons en vooral… reageer!

Cor Koster: Ik verwacht dat het 
komend najaar het dorpenbe-
leid op stoom komt, een van 
die typisch politieke verzin-
sels waar niemand behoefte 
aan heeft.

Douwe van Essen: Hoewel ik 
weet dat Rading-0 heel goed 
gelezen wordt op Rading-1 
valt het mij erg tegen dat de 
politiek nooit refereert aan 
de serieuze onderwerpen 
die aan de orde gesteld wor-
den. Niet mondeling in raad 
of commissie en niet schrif-
telijk door te reageren op de 
website. Niet positief of nega-
tief. Niet! Er bestaat dus ook 
een Wijdemeerse kaasstolp. 
Ik hoop dat er in 2020 contact 
met de buitenwereld gelegd 
wordt.
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

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

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl
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De mooiste vakantie is op het water
WIJDEMEREN - De Konink-
lijke Watersport-Vereeniging 
Loosdrecht werd in 1912 op-
gericht. Van 70 leden in ruim 
100 jaar uitgegroeid naar 
circa 2400 leden nu. Bijzon-
der is dat ook het indrukwek-
kende clubhuis al in 1912 is 
gebouwd. Op de website is 
alle informatie over de his-
torie maar ook over de wed-
strijden te vinden. Populair 
is het jeugdzeilen; lessen 
worden gegeven in o.a. een 
Optimist, Splash of Laser. Met 
Seph Jacobs, 10 jaar lid en 
ruim 2 jaar daarvan enthou-
siast KWVL perscoördinator, 
varen we in een sloep van 
de vereniging de plassen op 
om wat boten op vreedzame 
wijze te ‘enteren’ en de opva-

renden te vragen naar hun 
belevenissen op het water. 
Als eerste treffen we Ad en 
Karin uit Zevenaar, voor an-
ker liggend op de Eerste Plas 
richting de Wastobbe. Ad: 
“Een goede vriend heeft ons 
deze prachtige boot geleend. 
De ligplaats is aan de Vecht 
waar we ook hebben gevaren, 
maar via de Mijndense Sluis 
zijn we zo hier op de plassen 
waar je lekker de ruimte hebt. 
Het is hier een prachtig groot 
water- en natuurgebied. We 
zijn hier maar een weekend, 
maar het voelt als een totale 
vakantie. Op het water laat je 
je drukke leven achter je en 
krijg je een ultiem gevoel van 
vrijheid. Karin en ik vinden 
dit een perfecte manier van 

relaxen en ontspanning. Voor 
ons is de mooiste vakantie op 
het water.” Zo te zien zit het 

wel helemaal goed met dat 
relaxen! Terug naar hun lig-
plaats aan de Vecht kan vanaf 

de Tweede Plas via de Weste-
lijke Drecht en vanaf de Der-
de Plas via de Weersloot.

   

Heerlijk uitwaaien met Schotse vrienden
Jong, iets ouder, alleen of met 
hele families, de opvarenden 
op alle soorten motorboten, 
zeilschepen, sloepen, kano’s 
en speedboten genieten 
zichtbaar op deze mooie dag. 
Niet alleen mensen uit de om-
geving, maar uit heel Neder-
land en ook buiten onze gren-
zen weten de Loosdrechtse 
Plassen zeer te waarderen. 
Hoewel er meerdere plassen 
zijn worden de Eerste t/m de 
Vijfde Plas als de Loosdrecht-
se Plassen gezien. Vooral 
de Vijfde Plas is het domein 
van zwemmers en surfers. 
Langzaam vaart het zeilschip 
van Neil voorbij. Samen met 
zoon en vrienden Ben en Jen-
nifer en hun kids. Neil: “Ik 
woon sinds 5 jaar op de dijk, 
maar kom oorspronkelijk 

uit Wales. Ben is mijn jeugd-
vriend uit die tijd. Ik ben rich-
ting Nederland gegaan en hij 
naar Inverness in Schotland.” 
Het gezin van Ben is enkele 
weken op vakantie in Neder-
land en sluit deze nu af met 
een fijne zeiltocht. “Really 
beautiful surroundings and 
lovely to be here on the water 
with my family and friends. 
A perfect ending to a wonder-
ful holiday.”
Neil is vaak met zijn zeilschip 
op de plassen te vinden. Zijn 
zoontje heeft net zijn A-di-
ploma gehaald maar zwemt 
voor de zekerheid toch maar 
even met zwembandjes. “Het 
water is vrij schoon en niet 
zo diep, maar veiligheid voor 
alles. Het is altijd heerlijk ge-
nieten hier op de plassen.”

   

“Ik woon min of meer op het water”
Richting de Tweede Plas stui-
ten we op het speedbootje 
van Danny: “Dit is mijn vijf-
tiende boot. Mijn rubberen 
RIB is lek, maar ik heb nog 
geen tijd gehad om die te re-
pareren.” Geboren en geto-
gen in Loosdrecht maar nu 
even woonachtig in Hilver-
sum. Dat Danny zich hele-
maal in zijn element voelt op 
het water blijkt al snel.

“Weer of geen weer, elk vrij 
moment kun je me hier op 
het water vinden. Ik blijf 
vaak tot laat op de avond nog 
varen.

Gisteren stak opeens een har-
de wind op. Het kan dan echt 
wel een beetje spoken, maar 

gelukkig voeren mensen 
snel richting havens.” Danny 
is fanatiek waterskiër maar 
vindt het jammer dat op de 
uren dat dit is toegestaan 
het enorm druk is. “Het zou 
fijn zijn als er in de toekomst 
gezocht wordt naar mogelijk-
heden om op andere uren en 
op een andere plek het water-
skiën mogelijk te maken. Nu 
kunnen we pas als het al snel 
donker wordt het water op. In 
de laatste jaren is veel veran-
derd. De regels zijn strenger 
geworden en dat heeft toch 
een wat negatieve invloed op 
de mentaliteit van de mensen 
op het water, hoewel het over 
het algemeen nog wel gemoe-
delijk is hoor,” voegt hij er 
snel aan toe. Vroeger ging hij 

ook parasailen vanaf eiland 
Markus Pos. “Helaas is dat 

toen ook verboden. Maar nu 
ook happy hoor,” zegt hij met 

een big smile.
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De buxusmot rukt nog steeds op

ANKEVEEN - Caroline Geijs-
sen waarschuwde vorig jaar 
augustus voor de buxusmot 
die ze heeft waargenomen. 
Ook buren en bekenden heb-
ben deze invasieve exoot 
in hun eigen buxusstruiken 
gezien. Het kan geen kwaad 
deze info te herhalen.

De buxusmot (Cydalima per-
spectalis) is een soort uit de 
familie van de grasmotten. 
Door het invasieve karakter 
van de soort is anno 2019 
heel Europa besmet met deze 
mot. De motten leven onge-
veer acht dagen en kunnen 
per mot tot vijfhonderd eitjes 
leggen. De mot is actief van 

mei tot september. Van eitje 
naar pop duurt 26 dagen bij 
een gemiddelde temperatuur 
van 20 graden. Ze kunnen tot 
4 cm lang worden en zijn dan 
bijna een maand oud. Na het 
rupsstadium verpoppen ze 
in de achtergelaten spinsels 
voor een periode van onge-
veer veertien dagen.

Beige blaadjes
De jonge rupsen eten delen 
van het bladgroen. De eerste 
verschijnselen van aantas-
ting zijn subtiel. Papierachti-
ge beige blaadjes met gaatjes. 
Tussen de bladeren en takjes 
zijn vaak groene korreltjes te 
zien, de rupsen uitwerpselen. 
Volwassen rupsen kunnen in 
korte tijd een plant volledig 
ontbladeren. Op de aangetas-
te planten blijft tenslotte het 
spinsel achter. Dit is al een 
laat stadium. Om afsterven 
te voorkomen nadat de plant 
is kaal gegeten en opnieuw 
uitloopt, is het belangrijk de 
plant niet opnieuw te laten 
opeten door de mot te bestrij-
den.

Bestrijden
De rupsen van de buxusmot 
zijn goed te bestrijden, zowel 
chemisch als biologisch. Voor 
wie het ervoor over heeft: 
elke gevangen en gedode 
rups geeft de zekerheid dat 
die zich niet meer kan voort-
planten. Biologischer kan 
het niet. Niet levend in de 

vuilnisbak gooien, want dan 
klimmen ze er weer uit. In 
tuinen verdienen biologische 
middelen de voorkeur.

Biologische middelen als 
Pyrethrum zijn schadelijk 
voor bijen. Zeep/spiritus 20 
gram/20 gram per liter water 
werkt wel, maar is minder ef-
fectief en je moet de rupsen 
raken. Tja hoe doe je dat??

Feromoonvallen: 1 per 100 
m2; vangt de mannetjes; 
werkt drie maanden; jaar-
lijks herhalen. Aaltjes: moe-
ten meerdere keren gespoten 
worden en de rups moet ge-
raakt worden. Vanaf dat de 
larven aanwezig zijn op de 
buxusplanten en de dagtem-
peratuur 14°C bedraagt, kun-
nen deze over de buxusplan-
ten worden gespoten. Je moet 
de rups goed raken om een 
bestrijdingseffect waar te ne-
men. For Insect en Multisect 
zijn chemische middelen die 
na bladbespuiting in de sap-
stroom worden opgenomen 
en zo drie tot 4 weken werk-
zaam zijn.

   

25 jaar Historisch Festival Vreeland
VREELAND- Wie van nostal-
gie houdt, heeft ongetwij-
feld genoten van het zilveren 
jubileum van het Historisch 
Festival Vreeland. Ruim 3000 
bezoekers passeerden het 
afgelopen weekend de kassa 
aan de Kleizuwe.

Hoofdmoot vormden de trac-
toren, oldtimers en vracht-
wagens, met maar liefst 260 
deelnemers van wie velen 
meerdere voertuigen meena-
men. Het moet haast wel de 
grootste show van Nederland 
zijn. De modellen glommen 
en de eigenaren waren gaar-
ne bereid om uit te weiden 
over de herkomst van hun 
heilige koe. Heel bijzonder 
was een aantal zeer oude 

werktuigen, roestig, maar 
nog steeds optimaal functio-
nerend zoals een puinbreker 
en een boomzaagmachine. 
De nostalgische sfeer werd 
versterkt door de algehele 
aankleding van het ter-
rein, met een oud-Hollandse 
straat, een streekmarkt, een 
molen en optredens van de 
folkloristische Blokkerder 
Dansgroep. Een draaiorgel 
en draaimolen pasten ook 
in het plaatje. De organisatie 
is niet alleen uitgegaan van 
een agrarische festival zoals 
bij de jongveekeuring en een 
sloot- en maaidemonstratie. 
Er was veel meer.

Hoogtepunt
Er is in Nederland nog maar 

één steile wand en die stond 
in Vreeland. Ook iets uit 
vroeger tijden, maar nog 
steeds ijzingwekkend. Twee 
motorrijders draaien door 
de middelpuntvliedende 
kracht rondjes. Je weet dat 
het kan, maar het blijft span-
nend. Ook de roofvogelshow 
en de politiehonden trokken 
de aandacht evenals het op-
treden van het Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor dat 
bekende zeemansliederen 
kweelde.

De vier Drenten van rock-
band Mooi Wark (Ik kan gien 
Engels en mien Nederlands is 
te slecht) gaven een fantasti-
sche show die perfect paste 
aan de Kleizuwe.

   

76e Schippersdag Loosdrecht!  
LOOSDRECHT - Op dinsdag 
17 september a.s. organi-
seert Stichting Schippers-
dag Loosdrecht wederom de 
traditionele zeilwedstrijden 
“Schippersdag Loosdrecht”. 
Gelijk voorgaande jaren, zal 
dit ook dit jaar plaatsvinden 
bij GWV De Vrijbuiter aan de 
Loosdrechtse plassen!

Schippersdag Loosdrecht is 
hét zeilevenement voor be-
drijven welke in Wijdeme-
ren (of aan de Loosdrechtse 
Plassen) gevestigd zijn en 
affiniteit met de watersport 
hebben. Dit is dé gelegenheid 
om als bedrijfseigenaar en/of 
personeel met elkaar in ont-
spannen, sportieve sfeer lek-
ker een dagje uit te waaien.

U zeilt een ochtend- en een 
middagwedstrijd die wordt 
onderbroken voor een heerlij-
ke lunch met de traditionele 
blauwe hap in het clubhuis 
van De Vrijbuiter. De dag 
wordt afgesloten met de ge-
zellige prijsuitreiking onder 
genot van een hapje en een 
drankje.

Met medewerking van ver-
schillende verhuurbedrijven 
op Loosdrecht, zijn er ca. 30 
zeilboten beschikbaar. Hier-
door is de inschrijving be-
perkt. U kunt inschrijven tot 
3 september.

Het inschrijfformulier staat 
op de website www.schip-
persdagloosdrecht.nl alwaar

meer informatie en histo-
rie van Schippersdag Loos-
drecht. Voor vragen kunt u 
bellen met Harry van Tol 06-
30054114

Graag tot ziens op de derde 
dinsdag in september!

Stichting Schippersdag Loos-
drecht.
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Hoofd lekker leegmaken en zorgen opzij
Door: Anja Lodder

Aan het woord zijn Meta en 
Herman Kuiper. Geboren en 
getogen in Loosdrecht, maar 
sinds hun 55e verkast naar 
een appartement in Kerkelan-
den. “Het is heerlijk om niet 
meer zo’n grote tuin te hoe-
ven onderhouden, dus is er 
meer tijd voor andere leuke 
dingen.” Meta is al jarenlang 
lid van een fietsclubje.

Toen een van de leden min-
der tijd had om de routes uit 
te zetten heeft ze Herman 
onlangs overgehaald om 
mee te fietsen en natuurlijk 
vooral ook om de routes uit 

te zetten. Dat gaat zeer nauw-
keurig. Met behulp van een 
meetlat en een ANWB kaart 
met fietsknooppunten zet 
Herman de routes van 30 tot 
40 km uit. Afhankelijk van 
het weer wordt een route 
langs water, heide of bossen 
uitgezet. Met gesealde kaar-
ten voor als het onverhoopt 
toch gaat regenen en met 
dicht aansluitende brillen op 
tegen de muggen en de fa-
meuze knutten. De tochten 
zijn zeer gevarieerd; vorige 
week bijvoorbeeld nog een 
route door het bos en over de 
hei naar Oud Valkeveen en 
de Haven van Huizen. Meta 
en Herman fietsen vaak ook 

samen. Favorieten zijn wel de 
‘rhododrendonroute’ langs de 
Vecht en het ‘narcissenbos’ 
bij Bilthoven. Meta: “Mensen 
zijn begonnen hier de bolle-
tjes van uitgebloeide narcis-
sen te planten en inmiddels 
is dit in enkele jaren tot een 
indrukwekkend veld uitge-
groeid.” Ook zetten ze vaak 
de fietsen op de auto en gaan 
dan bijvoorbeeld naar Bergen 
om langs de kust te fietsen 
of naar vrienden in Zeeland. 
Herman: ‘We proberen zo 
actief mogelijk te blijven. 
Meta zwemt al decennialang 
in Loosdrecht en ik klaverjas 
graag en doe aan aquagym in 
Huizen.”

   

Het mooiste plekje van Nederland

“Op de fiets zie je zoveel 
meer en voel je je een met 

de natuur.” Hetty Kastelein 
van Imkerij ‘t Schuurtje in 

Loosdrecht zou het liefste ie-
dereen in en vooral ook van 

buiten Wijdemeren de enor-
me variëteit van deze streek 
regelmatig willen laten be-
leven. “We hebben bossen, 
hei, landgoederen, rivieren, 
plassen, er is zoveel in deze 
buurt, ik denk dat veel men-
sen niet beseffen dat we op 
een van de mooiste plekken 
van Nederland wonen.” Het-
ty fietst regelmatig (”soms 
elektrisch, maar vaak ook 
nog op mijn oude fiets”) met 
man of vriendinnen. “Er zijn 
natuurlijk heel veel mooie 
routes, maar richting Tienho-
ven en langs de Vecht vind ik 
fijn fietsen. We zijn ook wel 
met de fiets in de trein naar 
bijvoorbeeld Amersfoort ge-
stapt, maar dat is ten eerste 
kostbaar en ten tweede een 
enorm gehannes met fietsen 
in volle treinen wat onvrien-

delijk commentaar oplevert. 
Jammer dat dit niet beter 
kan worden geregeld.” Dat de 
promotie van het fietsen in 
deze omgeving haar aan het 
hart gaat blijkt wel uit het 
feit dat zij het initiatief nam 
voor het maken van de jaar-
lijkse Recreatiekaart Vecht & 
Loosdrechts Plassengebied. 
Fietsknooppunten staan dui-
delijk aangegeven evenals 
de kaartsponsoren waar een 
hapje of drankje kan worden 
genuttigd. Inmiddels staan op 
de kaart ook wandelroutes, 
vaarverbindingen, openbaar 
zwemwater en NS stations 
aangegeven. Ook vind je in-
formatie over fietsverhuur en 
de Fietsboot op de Vecht. De 
kaarten liggen op openbare 
plekken zoals gemeentehuis, 
bibliotheek en deelnemers.

   

Fietsen is goed voor je lijf en sociale contacten
Tegen de rand van Korten-
hoef woont Betty Vonno-
Geerestein. Sinds enkele 
jaren weduwe van haar ge-
liefde Piet, moeder van 2 
dochters, waarvan er een in 
Zwitserland woont, en oma 
van enkele kleinkinderen. 
Betty is ondanks haar leeftijd 
“ik ben bijna 82” (wat haar 
absoluut niet is aan te zien) 
zeer actief. Ze doet veel vrij-
willigerswerk, o.a. jarenlang 
gastvrouw bij de Boomberg, 
is lid van een koor in Loos-
drecht en fietst met haar 
‘Diependaal’clubje wekelijks 
lange routes door de regio. 
Elke dinsdag melden zich 
zo’n 10 fietsers bij de Die-
pendaalse Kerk om vandaar 
te gaan fietsen. Betty: “Alle-
maal op elektrische fietsen, 

behalve 1 dame uit Blaricum 
die na de fietstocht ook weer 
op haar ‘ouderwetse’ fiets te-
ruggaat. De fietsclub is lange 
tijd geleden ontstaan door-
dat de koster van de kerk bij 
zijn afscheid een fiets van de 
kerkleden kreeg. We fietsen 
door alle Wijdemeren dorpen 
tot aan Loenen, Breukelen, 
Weesp en Muiderberg. We 
zijn wel mooi-weer fietsers. 
Als het regent wordt er af-
gebeld. En natuurlijk kijken 
we ook uit naar de tussen-
stops. Een lekker plekje zoe-
ken voor een kopje koffie of 
lunch. Zelf geniet ik erg van 
het welverdiende ijsje na af-
loop. Door alle beweging en 
sociaal bezig te zijn hoop ik 
nog lang fit en gezond te blij-
ven.”
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Open Dag Rading Spoor
MAARTENSDIJK - Het is dit 
jaar 40 jaar geleden, dat de 
eerste paal van het banen-
complex door burgemeester 
Panis van Maartensdijk ge-
plaatst werd. Na 5 maanden 
noeste arbeid door de Ra-
ding Spoor- leden werd de 
baan op 1 september 1979 
feestelijk in gebruik geno-
men. Op zaterdag 31 augus-
tus is de Open Dag.

Het 40-jarig jubileum willen 
de stoomliefhebbers niet on-
gemerkt voorbij laten gaan 
en daarom wordt dit jaar de 
jaarlijkse Open Dag extra 
groots gevierd. Zoals altijd 
is deze Open Dag de laatste 
zaterdag van augustus, dit-
maal voor de 43e keer, op 31 
augustus. De locatie is, zoals 
vertrouwd, nog steeds het 
Rading Spoor banencomplex, 
achter Karnemelksweg 8, 
Hollandsche Rading.

Open Dag
Iedereen is van harte welkom 
om deze dag bij te wonen en 
zijn modellen (in aanbouw 
of werkend) mee te nemen 
en tentoon te stellen. Er is 

altijd veel belangstelling van 
mede- modelbouwers, maar 
zeker ook van bewoners uit 
de omliggende plaatsen. 
Voor velen is dit jaarlijkse 
evenement een mooie afslui-
ting van de zomervakantie. 
Voor stationaire of in aan-
bouw zijnde modellen zijn 
er kramen beschikbaar. Voor 
trekkers, walsen en locomo-
tieven is er volop gelegen-
heid om te rijden in het bos 
en op de spoorbanen met een 
spoorwijdte van 3,5”, 5”en 7 
¼”. Voor de spoor-1 modellen 
kan gebruikt gemaakt wor-
den van de spoor-1 tafel. Aan 
deelname zijn geen kosten 
verbonden, u ontvangt kof-
fie of thee en een eenvoudig 
lunchpakket. Dit jaar sluit 
Rading Spoor de Open Dag af 
met een BBQ voor de deelne-
mers (kosten € 10,- p.p.). De 
modellen die onder stoom 
worden gebracht, moeten 
voldoen aan de voorschriften 
en waar van toepassing moe-
ten keuringspapieren aanwe-
zig zijn. In verband met de 
veiligheid en verzekering wil 
de organisatie erop wijzen 
dat de minimumleeftijd voor 

het rijden op een locomotief 
of trekker 16 jaar is. De maxi-
male asdruk op de 7,25” baan 
is 150 kg.

Stoomgroep
De stoomgroep Radingspoor 
houdt zich bezig met het op 
schaal bouwen van stoom-
werktuigen en daaraan ge-
koppelde machines zoals sta-
tionaire installaties, treinen, 
boten, stoomtrekkers en 
verder alles wat in de afgelo-
pen eeuw is uitgevonden op 
stoomgebied. Radingspoor 
beschikt over een drietal 
banen. Iedere eerste zondag 
van de maand houden ze een 
clubmiddag in het clubon-
derkomen naast de baan in 
de bossen van Hollandsche 
Rading aan de Karnemelk-
seweg. Buiten deze clubmid-
dagen om hebben ze ook 
elke woensdag een werkdag. 
Hoewel deze dagen vooral 
bedoeld zijn om ons banen-
complex en clubonderkomen 
te onderhouden, zijn ook dit 
echter vooral gezellige da-
gen.

Zie ook: www.radingspoor.nl

   

Ontspannen slenteren over de Jaarmarkt

LOOSDRECHT - Volgende 
week woensdag is het weer 
zover: de Jaarmarkt op Noot-
weg, Eikenlaan en Lindeplein. 
Vanaf 13.00 uur kunt u weer 
genieten van meer dan 100 
kramen met gevarieerd ge-
not. Ooit begonnen door de 
winkeliersvereniging, nu ge-
organiseerd door de SLOEP. 
Volgens Wout van der Linden 
wordt het een groots spekta-
kel. Tot ‘s avonds 23.00 uur 
is het muzikale feest op het 
plein voor de Jumbo.

Door: Herman Stuijver

Het wordt weer een bonte 
verzameling. Modieuze 
Ibiza-laarsjes, mannenover-
hemden, zelfs in XXXL, een 
lederwarenkraam met vele 
soorten portemonnees. Han-

delaren die van alles verko-
pen, van verse aardbeien tot 
hippe kleurenhoesjes die je 
om je mobieltje kunt sluiten. 
Voor de tweedehandsboeken 
aan het begin van de Noot-
weg blijft de belangstelling 
aanwezig, zelfs in deze tijd 
van ‘ontlezing’ en beeldcul-
tuur. Op het terras van Bak-
ker Jacques Maas is altijd 
gezellig toeven van waaruit 
je de mensenmassa kan ob-
serveren.

Sloep
De dames en heren van de 
actieve stichting Sloep zul-
len in hun tent druk in de 
weer zijn met de drankvoor-
ziening en een kolossale 
geluidsinstallatie voor het 
dansfestijn. Want tot 23.00 
uur is het partytime. Naast 

de commerciële standhou-
ders zijn er ook altijd vereni-
gingen die hun ideële waar 
aan het publiek willen tonen. 
De politieke partijen, de His-
torische Kring Loosdrecht, 
het Kursus Projekt, gemeente 
Wijdemeren, de kerken, de 
Zonnebloem, Inovum, Biblio-
theek Gooi en meer en EHBO 
zullen waarschijnlijk weer 
aanwezig zijn, plus diverse 
andere groeperingen. Mis-
schien is Energie Coöperatie 
ook op het appel. Hoe meer 
Wijdemeerders duurzaam 
worden hoe beter, is hun 
streven.

Artiesten
Natuurlijk is er ook ruimte 
voor straatartiesten. Orga-
nisator Wout van der Lin-
den kon nog geen tipje van 
de sluier lichten, maar leuk 
wordt het in ieder geval. De 
draaimolen blijft door de 
eeuwen een trekker voor 
kleuters en opa’s en oma’s. 
Naast de ijsjes van Van Herk 
en de lekkere vleeshapjes 
van slager Gerard de Nooij. 
Heel Loosdrecht, en talloze 
bezoekers uit de omliggende 
gemeenten, zal uitlopen om 
te zien en gezien te worden, 
zoals al jarenlang op de laat-
ste woensdag van augustus.
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Collectanten gevraagd collecte 
Dierenbescherming
Aan de inwoners van Loosdrecht 
en met name de nieuwe bewo-
ners van het Knorr terrein.
De jaarlijkse collecte van de Die-
renbescherming vindt dit jaar 
plaats van 30 september t/m 
5 oktober. Doordat Loosdrecht 
uitgebreid is met een nieuw 
woongebied met vele nieuwe 
Loosdrechters is er behoefte aan 
collectanten.
Houdt u van dieren, draagt u de 
Dierenbescherming een warm 
hart toe, wilt u misschien als 
nieuwe/oude Loosdrechter uw 
dorp of uw nieuwe buurtgeno-
ten beter leren kennen, meldt u 
dan aan om een paar uurtjes te 

collecteren voor een goed doel! Ik 
heet u van harte welkom bij een 
enthousiast team collectanten!
U kunt mij mailen, bellen, ap-
pen: jolanthemeester@gmail.
com mob: 0651068566

Vriendelijke groet, Jolanthe Meester
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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

WIJDEGAT CONCERT IN KORTENHOEF
14 september  
Op de 2e zaterdag in sep-
tember zal op een drijvende 
poton in de schitterende 
entourage van het natuur-
gebied het Wijde Gat een 
klassiek concert worden 
gegeven door een keur 
van klassieke muzikanten 
die hun sporen in diverse 
professionele orkesten 
reeds verdiend hebben. De 
toegang is gratis Alleen bij 
voldoende zekere weersver-
wachtingen 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 worden op onze Facebook en Twitter 
pagina. Vanaf 17:00 tot en met 18:30 www.wijdegatconcert.nl

VAAR MET REDERIJ LOOSDRECHT NAAR DE VECHTSE VAARPARADE - 
LOOSDRECHT
14 september
De vaarparade vertrekt vanaf de Mijndense sluis en zorgt voor een prachtig spektakel 
op de Vecht. Zaterdag 14 september 2019 Vanaf 18:00 tot en met 00:30
www.rederijloosdrecht.nl

ONTDEK DE HERFST OP
BOEKESTEYN - ’S-GRAVELAND 
29 september
Wandelen door het herfstbos van Boe-
kesteyn. Geniet tijdens deze 2 uur du-
rende activiteit voor volwassenen van de 
herfst en paddenstoelenpracht op deze 
buitenplaats in ’s-Graveland. Honden mo-
gen helaas niet mee.
Voor alle activiteiten geldt deelname uit-
sluitend na aanmelding en betaling vooraf 
via de website. Zondag 29 september 
2019 Vanaf 11:00 tot en met 12:30. www.
natuurmonumenten.nl

“DIT IS ANKEVEEN (TRY-OUT)” IN DE DILLEWIJN - ANKEVEEN
29 september
Heeft u het afgelopen seizoen de bijzondere voorstelling ‘Je wist niet beter’ bezocht? 
Dan bent u veel te weten gekomen over het leven in het Ankeveen van vroeger. De voor-
stelling die nu op het programma staat neemt u mee naar het hedendaagse Ankeveen.
Hoe Nederlands is Ankeveen? Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? En wat 
zijn onze volkomen- maar vooral onvolkomenheden? In ‘Dit is Ankeveen’ wordt een po-
ging gedaan hier het antwoord op te vinden. En daar kunt u als bezoeker aan bijdragen!
Met frisse tegenzin gaan de mannen door heel het land op onderzoek uit. Jan Dirk van 
der Burg zoekt als Fotograaf des Vaderlands naar wat er zo typisch Ankeveen is. Marcel 
van Roosmalen, NRC -columnist, deelt op zijn geheel eigen wijze zijn ervaringen met 
Ankeveen. En Radio 1-presentator en Slimste Mens Roelof de Vries staaft aan de hand 
van harde feiten en triviale weetjes hoe hoog Ankeveen scoort op zijn ‘Nederlandme-
ter’. Zondag 29 september 2019 vanaf 15:30
www.dedillewijn.nl/optreden/interactieve-theatervoorstelling-dit-is-ankeveen-try-out

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

28 augustus
Jaarmarkt Nieuw Loos-
drecht
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 ac-
tiviteiten voor de kinderen. 
Vanaf 13:00 tot en met 00:00

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

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


