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rassing in de vorm van een
goed gevulde goodiebag met
een welkomstboekje. Dat
was mede te danken aan de
jongens en meiden van het
Zandkasteel uit Kortenhoef
die 500 tassen vulden. Ze
mochten met de burgemeester op de foto. In het strak
uitgevoerde welkomstboekje
zaten minstens 20 kortingsbonnen. Van gratis koffie
op de Ankeveense markt en
de hervormde kerk in ‘s-Graveland tot een dinerbon bij
restaurants Piet Hein of Dynasty in Kortenhoef. Ook de
plaatselijke AH en Jumbo
doen mee, evenals muziekverenigingen
VriendschapsIn samenwerking
met
WEEKBLAD
kring en
BMOL.WIJDEMEREN
De Avonturenfabriek, Ottenhome en
Natuurmonumenten blijven
niet achter. Loosdrechter Cor
Lam weet bijna alles van Oud
en Nieuw-Loosdrecht, hij entertainde het publiek met
verhalen over de plassengemeente tijdens de tocht van
een uur.
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Nieuwkomers Wijdemeren
Foto: Burgemeester Ossel
met kinderen van het Zandkasteel

afgelopen donderdag stampvol.
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De belangstelling van nieuwe inwoners om kennis te maken
met Wijdemeren was groot.
Hoewel het regenachtig was,
was de rondvaartboot in de
Loosdrechtse Porseleinhaven

Bij binnenkomst kregen de
nieuwe Wijdemeerders een
gebakje en een kopje koffie,
thee of een ander drankje. Plus twee consumptiemuntjes. Het was dringen

om een zitplaats te vinden.
Burgemeester Ossel zei dat
het de bedoeling is om voortaan twee keer per jaar een
dergelijke bijeenkomst te
organiseren. Nu ging het om
een groep van 500 huishoudens die vanaf januari in de
vijf dorpen wonen. Daarvan
waren er zeker 150 present.
De burgemeester is druk
met handen schudden en
maakt een kort praatje met
velen. Ook diverse raadsleden en wethouders zoeken
contact met de potentiële

kiezers. “Wat een opkomst”,
zei de burgemeester, “dat
er ondanks de regen zoveel
mensen zijn gekomen, is
geweldig.” Bij navraag met
hand opsteken bleek dat
veel nieuwelingen uit de directe omgeving komen. De
verhuisredenen verschillen,
werk, liefde of gewoon een
nieuwe woning. Ook hoorde
je diverse tongvallen, zoals
Pools, Arabisch en Engels.

Na afloop was er nog een ver-
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Op 28-09 is het Burendag.
Maar zou het niet vaker burendag moeten zijn? Doe je
boodschappen voor je buren?
Help je elkaar met klusjes?
Drink je weleens samen koffie? Let je op elkaar? Kennen
jullie elkaar? Enz. We zijn benieuwd naar de antwoorden:
redactie@dunnebier.nl.
HOORTOESTELLEN
GEHOORBESCHERMING

WWW.IDMAKELAARS.NL
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WIJDEMEREN- Doet u ook
mee aan onze Stelling van de
Week? Deze keer: Elke dag
Burendag. Uw reactie kan
met naam en straatnaam in
het blad worden geplaatst.

Welkom

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Soestdijkerstraatweg 27

Elke dag Burendag

MATRASSEN+BOXSPRING

10-DAAGSE
t/m 29 september

10%

tot wel

70%
korting

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
22-06-17
16:17
MORPHEUS.NL

zuinigste, kleinste 21mm
en beste natuurlijke geluid
hoortoestel 2020 officieel
nog niet verkrijgbaar
gezocht testpersonen (gratis)
voor reviews ontwikkelaar.
Buffing Optiek & Audiologie
Nootweg 59 035-2400123.
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Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Yoga/jazzdance combinatie
muzikaal bewegen/ontsp.
v.a 19 Sept. elke Do.10u
O-L’drechtsedijk 112
Renée Beekmans 0626122790
GRATIS PROEFLES

Op zoek naar rust en ontspanning? Kom dan eens naar
een workshop intuitief
mandala tekenen Vanuit je
gevoel met kleuren bezig
zijn binnen een cirkel
brengt je in contact met je
intuitie. Je gedachten worden
stiller en je ervaart (meer)
innerlijke rust.
Bel 035-6237559 en/of kijk op
www.amandula.nl

Zwagerman Group is op zoek naar een:

Receptioniste / Telefoniste / Administratie
Als receptioniste/telefoniste ben je aanspreekpunt van het bedrijf.
Je neemt de telefoon op, ontvangt klanten en zorgt voor een goede
uitstraling van het bedrijf. Daarnaast verricht je licht administratief
werk en ondersteun je collega’s waar nodig.

		

Het betreft een veelzijdige functie, stilzitten is niet nodig.
Omdat wij internationaal werken is het een noodzaak dat je de Engelse
taal beheerst, Duits een pre.
Daarnaast heb je kennis van Word en Excel.
Soort dienstverband: parttime (in gez. overleg )

Kom gerust binnen bij ons of bel: 0294-253377
Vraag naar Mario of Karin.

Er is geen oprechter liefde
dan de liefde voor lekker eten

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Entre côte

250 gram

5,50

Samen

5,95

Heerlijke biefstuk met een randje vet

Vleeswarentrio:
100 gram gebraden kipfilet
100 gram salami
Bakje likkepot
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

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.
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11 bedrijven door naar
volgende
ronde
NIEUWSSTER
ondernemersverkiezing

Lokale politici aan de BOB
hoorzittingen bij een bestemmingsplan worden afgeschaft. Het inspreken blijft
hetzelfde, alleen hopen de
werkgroepsleden dat burgers vaker gebruik maken
van de beeldvorming vooraf,
hetgeen meer diepgang geeft
dan in 5 minuten je verhaal
afsteken. Om een en ander
goed in te zetten krijgen de
commissies de komende vier
maanden voorzitters van buitenaf die objectief en scherp
zullen letten op spreektijd en
debatstijl. Tussentijds komt
er ook nog een spoedcursus
‘debatteren’. De kosten bedragen 10.000 euro, o.a. voor
de inhuur van externen.

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

WIJDEMEREN - De jury van
de ondernemersverkiezing
Wijdemeren heeft een top 11
samengesteld van bedrijven
die doorgaan naar de volgende ronde van de verkiezing Ondernemer van Wijdemeren 2019.
In totaal zijn er 39 bedrijven
genomineerd voor de ondernemersverkiezing. Het thema van dit jaar: ‘familiebedrijven’. Een deskundige jury
heeft uit de 39 genomineerde
bedrijven uiteindelijk elf familiebedrijven geselecteerd
die door zijn naar de volgende ronde: Boerderij Het Veldhoen Kortenhoef, Bonnema
Watersport Loosdrecht, De
Drie Dorpen Ankeveen, Dunnebier print & marketing Nederhorst den Berg, Intratuin
Kortenhoef, Jachthaven Het
Anker Loosdrecht, Jachthaven Kortenhoef, Jumbo van
de Bunt Loosdrecht, Manege
en dressuurstal Hallinckveld
Loosdrecht, Uitvaartverzorging Van Vuure ‘s-Graveland,
Van Ettekoven Rietdekkers
Loosdrecht.

Grote lokale betrokkenheid
Selectie van de genomineerde bedrijven gebeurde

op basis van vier criteria:
innovatief
bedrijfsconcept
en ondernemersvisie/onderscheidend vermogen, lokale
betrokkenheid, maatschappelijke betrokkenheid en
duurzaam beleid ten aanzien
van medewerkers, omgeving
en milieu. Wethouder Jan
Klink: “We zijn onder de indruk van de historie van de
familiebedrijven in onze gemeente, de passie van deze
ondernemingen, maar ook
de grote betrokkenheid op
verschillende terreinen met
de lokale gemeenschap.”

Afgelopen week brachten de
juryleden bedrijfsbezoeken
aan de genomineerde bedrijven om drie ondernemingen
te kunnen selecteren die uiteindelijk in een online verkiezing mogen strijden om
de titel Ondernemer van het
jaar. De prijzenpot bestaat
uit een masterclass/training
ter waarde van 2500 euro,
de Ondernemer van het jaarwisselbokaal en een lidmaatschap van Ondernemend
Wijdemeren. Bekendmaking
van de winnaar is op vrijdag
15 november, tijdens de Dag
van de Ondernemer.

Nieuw schema mobiel
scheidingsstation
WIJDEMEREN - Voor wie wat
verder van een scheidingsstation woont, is het wegbrengen van grof huishoudelijk afval soms best een
opgave. Daarom zet de GAD
het mobiel scheidingsstation
in. Vanaf deze week zal het
mobiele scheidingsstation
op meer plekken te vinden
zijn. Het schema (welke dag
in welke week) is om deze reden ook gewijzigd.
In de gemeente Wijdemeren
is het mobiel scheidingsstation te vinden in: Kortenhoef bij winkelcentrum De
Meenthof: 1e en 3e woensdag
van de maand. Nieuw-Loosdrecht winkelgebied Lindeplein: 2e en 4e dinsdag van de
maand. Nederhorst den Berg,
Voorstraat (muziektent): 3e
dinsdag van de maand. Ankeveen, Stichts End op het
parkeerterrein naast de kerk:
1e zaterdag van de maand.
Oud-Loosdrecht, Vuntuslaan

Vragen

Bedrijfsbezoeken

op de parkeerplaats bij de
zendmast: 4e woensdag van
de maand.
Het mobiele scheidingsstation is een grote container,
die helemaal open kan. In
de container staan verschillende bakken voor onder
andere hard kunststof (zoals
speelgoed of emmers), hout,
kleine elektrische apparaten,
luiers, metalen, oliën en vetten, piepschuim, lampen en
batterijen en vlak glas. Door
de beperkte ruimte gaat het
om kleinere hoeveelheden
en kleinere formaten afval.
Dus niet voor partijen hout of
wasmachines. Dit kan naar
een van de vier scheidingsstations in de regio; Bussum,
Huizen, Hilversum en Weesp
of u belt voor een grof vuil afspraak met de klantenservice
van de GAD.

Foto: commissievoorzitter
Ria Hennis

WIJDEMEREN- Alle 19 raadsleden van Wijdemeren zijn
het erover eens dat het vergaderen beter, korter en effectiever moet. Een werkgroep bestaande uit de zes
partijen maakte een plan
volgens het BOB-model, wat
staat voor Beeldvorming,
Oordeelsvorming,
Besluitvorming.
Door: Herman Stuijver
Tijdens de raadsvergadering
zullen de partijen de volgende afspraken onderschrijven: 1. We houden ons aan
de planning, inclusief de vergadertijd. 2. Geen herhaling
van standpunten of zetten.
3. Technische vragen komen
aan de orde in de beeldvormende fase. 4. Politieke vragen komen aan de orde in
de oordeelsvormende fase. 5.
In de besluitvormende fase
stimuleren we het debat. Namens de commissie zei Stan
Poels (PvdA/GroenLinks) dat
het gaat om een proef die al
in oktober ingaat en stopt in
juli 2020. Dan wordt bekeken
of het werkt. Juist het feit
dat het geen definitief model
is, maakte de lokale politici

toeschietelijk, het kan altijd
worden aangepast. Burgemeester Ossel zei het treffend ‘Geef het een kans!’.
De werkgroep heeft een jaar
gewerkt aan een voorstel,
men ging zelfs op bezoek bij
Leusden en Koggenland om
te kijken hoe het ‘bobben’
daar werkt. Er kwam een eigen Wijdemeers plan uit. Het
komt neer op vijf vergaderingen vóór de gemeenteraad.
Nieuw zijn twee extra beeldvormende sessies waarin politici met de inwoners een
of meerdere onderwerpen
kunnen bespreken. Dat kan
op allerlei manieren. Daarna
volgen de drie bekende commissievergaderingen, sociale
zaken, ruimte en economie,
bestuur en middelen, nu
slechts één week voor de gemeenteraad. De raadsleden
stelden uitdrukkelijk dat ze
buiten deze serie geen andere vergaderingen meer willen.

Nieuw
Voortaan moeten raadsleden hun technische vragen
schriftelijk afhandelen. De
vergadertijd wordt beperkt
tot 23 uur. Interrumperen
gaat staand om de levendigheid te bevorderen. De

Hoewel elke partij vertegenwoordigd was in de werkgroep had de commissie Bestuur en Middelen nog een
lijstje vragen. Staand elkaar
onderbreken vond niet iedereen een goed idee. Bovendien
was er enige onduidelijkheid
over de tijdsdruk tussen vergaderingen. Het feit dat de
ambtenaren ook achter het
nieuwe model staan en in
staat zijn om met een strakkere planning te reageren op
vragen, was voldoende om
akkoord te gaan.
Alleen Alette Zandbergen
van De Lokale Partij kwam
met veel kritiek. Ze hoopte
dat het model ook een oplossing bood voor het ‘dicht timmeren’ van besluiten door
de coalitiepartijen die van
tevoren alles bekokstoven.
Mede-oppositielid
Sandra
van Rijkom (PvdA/GrL.) erkende het samenklitten van
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66, maar zei dat het los
stond van het nieuwe vergaderen. Voorts vond mevrouw
Zandbergen dat er teveel onduidelijkheden waren. Het
inzetten van een externe
voorzitter is weliswaar niet
wettelijk toegestaan, zoals
zij betoogde. Doch in een
kortstondig
experiment,
moet het kunnen vonden de
andere partijen.

Scouting Klaas Toxopeus stelt dak beschikbaar
KORTENHOEF - Op dinsdagavond 24 september 20.0022.00 uur organiseert de
energiecoöperatie
samen
met scouting Klaas Toxopeus
een informatieavond.

Kunt u geen zonnepanelen
op uw eigen dak leggen,
dan is participeren in collectief
opwekkingsproject
misschien een optie voor u.
Honderd procent lokale groene energie is mooi om in te
investeren. Locatie informa-

tieavond: De Kwakel 52 Kortenhoef. Voor aanmelding en
uitgebreide informatie zie de
website ECWijdemeren.nl
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NATUUR IN
NEDERLAND

CDA zet in op extra aandacht voor wegen en
begraafplaatsen
NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Kom jij ons team versterken?!
De NieuwsSter zoekt een
bezorger om op woensdag
ons weekblad te bezorgen voor de
Oud Loosdrechtsedijk,
Nieuw Loosdrechtsedijk en
de dorpskern
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op via
p.j.masmeijer@online.nl

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

De CDA- fractie in Wijdemeren
ziet op verschillende plekken in
de dorpen dat het niveau van
onderhoud door de ondergrens
zakt. Eric Torsing en Frank van
Ruitenbeek vragen om snelle actie van het college voor de Koninginneweg in Kortenhoef en het
fietspad aan de Herenweg in Ankeveen. Daarnaast wil de CDAfractie zich hard maken dat er
financiële middelen beschikbaar
worden gesteld voor het onderhoud van de begraafplaatsen in
de komende begroting.
Regelmatig worden wij aangesproken op het onderhoud van
de wegen, aldus de twee fractieleden van het CDA. Natuurlijk zijn wij blij dat twee grote
projecten, Kortenhoefsedijk en

Oud Loosdrechtsedijk, nu eindelijk aangepakt worden, maar
wij vragen het college om ook de
andere wegen onder de loep te
nemen. In de schriftelijke vragen
die het CDA stelt, staat dat de
Koninginneweg steeds schuiner
af loop naar de Vaart. Dit heeft
veiligheidsgevolgen voor fietsers
en zeker ook voor scootmobielers.
In de begroting van 2017(!) staat
dat de Koninginneweg wordt
aangepakt. Sindsdien is het stil
geworden, dit geldt ook voor de
Emmaweg, aldus Van Ruitenbeek. Het stuk fietspad van de
Herenweg tussen de Kwakel en de
Klapbrug ligt er schandalig bij.
Ook overhangende wilgentakken
over fietspaden op het Stichtse
End en het onderhoud van fietspad en berm van Middenweg in

de Horstermeer hebben we al een
keer aangekaart bij het college,
vervolgt Eric Torsing.
Begraafplaatsen
Daarnaast heeft de CDA- fractie
deze zomer vragen gesteld aan
het college over het onderhoud
van de begraafplaatsen. Met
name over de begraafplaats in
Nieuw Loosdrecht en Ankeveen.
Als antwoord kregen we dat er
geen achterstallig onderhoud is.
Torsing: “Dit is niet het niveau
wat we willen”. Het college heeft
aangegeven te kijken wat financieel mogelijk is om een hoger onderhoudsniveau te realiseren bij
de begroting van 2020.

Op welke vraag is dorpenbeleid een antwoord?
Het college van B&W van Wijdemeren gaat aan de slag met een
zogenaamd ‘dorpenbeleid’.
Het moet zorgen voor ‘sterke,
bruisende en vitale kernen’. In
ons geval zijn dat Ankeveen, Nederhorst, Kortenhoef, ‘s- Graveland, Loosdrecht en Breukeleveen.
Er worden 2 dorpscoördinatoren
benoemd. Er komen ‘dorps-ontwikkelings-plannen’ en via het
‘drietrapsmodel’ komt er ook een
dorpenloket en een dorpenfonds.
Wellicht komen er ook dorpsraden in de 6 kernen. Voor de ambtelijke ondersteuning hiervan is
jaarlijks minimaal 120.000 euro
nodig. Voor het Dorpsfonds is
100.000 euro beschikbaar.
Dat een gemeente als Zuidwest
Friesland, met 89 kernen (en
90.000 inwoners), een dorpenbe-

leid heeft begrijpen wij. Dat een
kleine gemeente als Wijdemeren
met 24.000 inwoners en 6 qua inwonertal zeer ongelijkwaardige
kernen een dorpenbeleid voert
begrijpen wij niet. In Wijdemeren is de gemeenteraad feitelijk
de dorpsraad.
Wij, de PvdA/GroenLinks Wijdemeren, zijn trots op wat er
nu allemaal in onze dorpen gebeurt. Een dorpsraad met dorpsontwikkelings-plannen gaat hier
niet bij helpen. Volgens het college bestaat zo’n plan ‘uit een
analyse van de huidige voorzieningen en leef baarheid, een overzicht van reeds bestaande initiatieven, een visie op de toekomst
die tien tot vijftien jaar vooruit
kijkt en een uitvoeringsplan met
verbeteringen en zaken die aangepakt kunnen worden voor de
nabije toekomst’. Wie zit daar

op te wachten? En wat is de democratische legitimiteit van de
dorpsraad? Vertegenwoordigt
zij echt het hele dorp? En hoe verhoudt dat zich tot de verantwoordelijkheid van gemeenteraad van
Wijdemeren ?
Laten we er ervoor zorgen dat
evenementen snel en adequaat
kunnen worden afgehandeld en
initiatieven niet stranden door
onvoldoende ambtelijke capaciteit. Daar worden ook de dorpen
beter van. En dan kan dat geld
voor ambtelijke ondersteuning
van het dorpenbeleid naar de
clubs en verenigingen in de dorpen. Snijdt het mes aan twee
kanten.
Sandra van Rijkom, Stan Poels,
fractie PvdA- GroenLinks

In Memoriam Herman Rammers
Door: Herman Stuijver

Jacques Maas
De Echte Bakker
Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht

De redactie bereikte het
treurige bericht dat Herman
Rammers (1956) op zondag 8
september in Loosdrecht is
overleden. Herman en zijn
vrouw Hannie zijn al decennia vaste gasten van Jachthaven Manten aan de Vuntusplas, hun zomerse thuisbasis.
Filmen was het leven van
deze Amsterdamse Loosdrechter. Je kunt haast niet
meer spreken van een hobby
zoals deze amateur- cineast
er alles aan deed wat nodig is
om een goede film te produceren. Hij maakte onder an-

dere Dumpzone I en II waar
hij met bekenden respectievelijk 9 en 5 jaar voorbereidingstijd voor nodig had.
Hij was al ver gevorderd met
Dumpzone III, nog spectaculairder dan de eerste delen.
Helaas liet zijn gezondheid
hem het laatste jaar in de
steek. De laatste take heeft
hij niet meer mee mogen
maken. Herman is afgelopen
maandag ter aarde besteld in
Amsterdam-Noord. De redactie wenst zijn maatje Hannie
veel sterkte.
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Nieuw bij Chilly Hilversum: borstprotheses
NIEUWSSTER

HILVERSUM- Chilly is trots
te mogen aankondigen dat
zij binnenkort zullen beginnen met het aanmeten van
borstprotheses.
Collega
Linda heeft de Mammacare
adviseur-opleiding gevolgd,
zodat zij dames kan helpen
die na een borstoperatie toe
zijn aan het dragen van een
prothese.

ook heel mooi. Ik besefte dat
ik graag meer wilde doen
voor deze groep vrouwen.”

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

Linda: “Ik ben nu 4,5 jaar
werkzaam bij Lingeriespeciaalzaak Chilly. Wij helpen
vrouwen die op zoek zijn naar
een leuke bh, een bh die extra steun geeft of vooral heel
comfortabel zit. Voor de ene
dame is lingerie kopen een
feestje en voor de ander pure
noodzaak. Bij beide groepen
vrouwen heb ik als doel dat
ze blij en tevreden weggaan
en zich goed voelen. Wij verkochten al een tijdje lingerie
en badmode die geschikt is
voor een borstprothese. De
dames die hiervoor binnenkomen, hebben vaak al heel
wat meegemaakt. De verhalen die ze dan delen zijn vaak
ontroerend, verdrietig, maar

De opleiding voor Mammacare-adviseur was hiervoor
de uitgelezen kans. Met geringe kennis van prothese
bh’s begon ze aan deze opleiding. Haar doel was om alles
te leren op het gebied van
borstprotheses, zodat ze deze
groep dames kon helpen om
de symmetrie in hun lichaam
terug te brengen en daarbij
ook bijdragen in herstel van
hun zelfvertrouwen.
Mammacare- adviseur zijn,
betekent meer dan alleen
maar het praktische gedeelte. Uiteraard is het terugbrengen van de symmetrie heel
belangrijk voor een juiste
lichaamshouding. Maar het
luisteren en vooral het zwijgen op de juiste momenten
is van zoveel waarde. Linda
hoopt dat zij kan bijdragen
aan het ‘weer goed kunnen
voelen’ na een borstamputatie/reconstructie. “Zo kan een
vrouw zich weer echt vrouw

voelen en haar nieuwe zijn
accepteren.”

van start met het aanmeten
van de borstprotheses. Zij
houden u op de hoogte!

Chilly Hilversum,
Gijsbrecht van Amstelstraat
186, Hilversum.
www.chillyhilversum.nl

borden die kunnen oplopen
tot 2 meter hoogte. Avek, een
topmerk van Friese komaf
vanaf 1927. Daarnaast beddengoed van Dommelin, ook
al luxe materiaal, kan ook op
maat. Zo heb je ook ‘gedessineerde hoeslakens’ die een
match vormen met het dekbed.

publiek graag kennis laten
maken met al dit moois op
deze plek. Kom a.s. zondag
kijken tussen 12 en 17 uur.
Dwaal in deze grote ruimte
van 165 m2 langs de bedsets
ruim gepositioneerd. Naast
de Historische Schuur is voldoende parkeergelegenheid.

Naar verwachting gaat Chilly
Hilversum rond half oktober

Huisshow Historische Schuur
LOOSDRECHT- Op zondag 22
september nodigen Rilana
en Geert Venneman van Linnerie Annelies u uit voor een
Huisshow in hun Historische
Schuur aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 106 in Loosdrecht. “Het wordt een feestelijk welkom tussen 12 en 17
uur”, vertelt Rilana.
Het ondernemende echtpaar
dat een goedlopend bedrijf in
bedden en aanverwante artikelen runt aan de Rading 46A
had behoefte aan uitbreiding.
Ze kochten een oude schuur
schuin tegenover bouwbedrijf Aalberts die totaal werd

gerenoveerd. Maar de oude
stijl bleef gehandhaafd, met
karakteristieke houten balken, fraaie boerenramen en
een massieve openingspoort.
Het interieur kreeg een solide vloer, wanden werden gesausd in strak wit en zwart,
plus nog wat extra voorzieningen als keuken, toilet
en entree. “Klassiek in een
nieuw jasje”, zegt Geert.
Rilana wijst erop dat ze deze
Historische Schuur zien als
een aanvulling op Linnerie
Annelies. Met dien verstande dat je alleen op afspraak
bedden, matrassen, dekbed-

overtrekken en ander beddengoed op deze plek kunt
bekijken. Geert noemt dat:
‘Prive en exclusief’. Hij gaat
daar ver in, ook ‘s avonds
kun je hem bereiken voor
een rondgang langs de slaaphoeken. Sfeervol neergezet in
deze schuur. Het exclusieve
komt ook naar voren in het
assortiment. Hier tref je alleen Avek-bedden aan in een
luxere uitvoering. Met hoofd-

Huisshow
Geert en Rilana willen het

Linnerie Annelies;
035- 582 36 68;
info@linnerieannelies.nl.
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Geen handhaving tegen aantasten dassenburcht
LOOSDRECHT - Susan Rademaker had de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
verzocht om handhavend op
te treden, omdat er volgens
haar op Landgoed Eikenrode
in Loosdrecht overtredingen
hebben plaatsgevonden ten
aanzien van de das. Dat verzoek is afgewezen.
Door: Herman Stuijver
Mevrouw Rademaker meldde
dat er meerdere gangen van
de dassenburcht op Eikenro-

de zijn dichtgegooid. De oorspronkelijke openingen zijn
uitgevlakt met aarde en er is
graszaad overheen gezaaid.
Eigenaar Nico Ockhuisen
had in dit blad bevestigd dat
‘twee openingen inderdaad
zijn afgesloten, omdat er
grote verzakkingen waren
in het gras. (…) De gangen
zijn niet aangetast.’

Afwegingen
Toezichthouders van de OD
NHN constateerden dat er
naast de dassenburcht op

twee plaatsen werkzaamheden hadden plaatsgevonden. Tijdens een gesprek op
23 juli jl., in bijzijn van een
medewerker van de gemeente Wijdemeren, hebben zij
dit met de eigenaar van het
landgoed besproken. In dit
gesprek hebben zij aangegeven het zonder ontheffing
verboden is om de tunnels
af te dichten. Ockhuisen zei
dat hij twee dassentunnels
die in het gazon uitkwamen
heeft dichtgemaakt, zodat
oudere bewoners van de

op het landgoed aanwezige
zorginstelling veilig konden
wandelen. Uit een contact
met de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht & ‘t Gooi
bleek dat de dassenburcht
nog steeds is bewoond door
de das, ondanks de beschadigingen.
Weliswaar had Ockhuisen
een ontheffing moeten aanvragen, maar handhavend
optreden vond de Omgevingsdienst niet van toepassing. Omdat de eigenaar

NIEU

heeft aangegeven dat hij bereid is om stappen te ondernemen om de dassen op het
landgoed te behouden in de
toekomst. Bij een volgende
overtreding volgen er wel
maatregelen, meldt de provincie streng. Susan Rademaker is zeer verbaasd over
de uitspraak. Ze schrijft: ‘Het
was niet de eerste keer dat er
een overtreding plaatsvond,
hij zou de regels toch echt
moeten kennen, maar er
wordt toch niet handhavend
opgetreden.’

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW
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Corrie Boom
“Het gaat nu goed met mij.
Ja, ik ben gelukkig. Maar ik
heb wel veel lichamelijke
problemen gehad, ik was
ernstig ziek. Daar ben ik
bovenop gekomen”, opent
de 89-jarige Corrie Boom.
Ze is al 17 jaar weduwe van
Nelis Boom, moeder van vijf
kinderen, oma van 13 kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Mevrouw Boom
woont zelfstandig in een
seniorenwoning, maar heeft
haar dochter in huis. “Zij is
mijn mantelzorger, ze helpt
me met alles.” Eens in de 14
dagen komen de kinderen
zondags op bezoek, dat geeft
Corrie veel vreugde.

“Verder ga ik er niet vaak
op uit. Ik vind het wel lekker thuis. Ik woon prettig.”
Al is mevrouw Boom niet tevreden over het onderhoud
van het groen. “Ik woon aan
de Kwakel, vroeger kon je
mooi uitkijken op de weilanden. Dan zag je de ooievaars
en andere vogels. Nu zie ik
niets meer. Die struiken zijn
uitgegroeid tot een bos, veel
te dicht.”
Corrie Boom erkent dat ze
best moeite heeft met het
huidige tijdsgewricht. “Je
kunt aan alles merken dat
jongere mensen alles maar
heel normaal vinden. Ze

hebben de oorlog niet meegemaakt. Ze voelen niet aan
dat je hard moet werken
om iets te bereiken.” Leeftijdsdiscriminatie kent mevrouw Boom niet, wel voelt
ze zich vaak geïsoleerd. “Dat
komt doordat mijn gehoor
een stuk minder is. Je hoort
heel veel niet, dan voel je je
achtergesteld.” Nee, Corrie
Boom is niet dagelijks bezig
met het levenseinde. “Ik heb
alleen angst dat mijn ziekte
terugkeert.”

Foto: Corrie Boom

Ad Steenhuisen
“Ja, ik voel me wel gelukkig”,
vertelt Ad Steenhuisen. “Met
mijn vrouw Annie, vier kinderen, elf kleinkinderen en
twee
achterkleinkinderen
vormen we een mooie familie.” Af en toe zijn er een
‘paar dingetjes’ op lichamelijk gebied zoals de 87-jarige
het achteloos uitdrukt, maar
verder is hij nog tamelijk vitaal. Anno 2019 is er enorm
veel veranderd ten opzichte
van de tijd dat hij opgroeide.
“Maar dat moet je accepteren, soms van je afzetten,
niet altijd terugkijken”, vervolgt de heer Steenhuisen.
“De mentaliteit zou wel beter
kunnen, ik vind vooral dat
mensen vandaag de dag minder beleefdheid tonen. Ik heb

Foto: Ad Steenhuizen

een hekel aan lompe omgangsvormen.”
Verder probeert Ad Steenhuisen om te gaan met de
moderne tijd. “Dat valt niet
altijd mee. Een computer
bijvoorbeeld gaat bij mij gepaard met veel obstakels. Dat
heeft ook te maken met het
feit dat ik nogal bibber.” Het
echtpaar Steenhuisen woont
nog geheel zelfstandig en
kan zich volgens de heer des
huizes prima redden. Meneer
rijdt nog auto en springt af
en toe ook nog op de fiets.

Steenhuisen toe dat zijn
vrouw en hij er niet vaak op
uit gaan om mee te doen aan
ouderenactiviteiten. “We zijn
twee keer geweest, verder
kwamen we er niet aan toe.”
Vooruit kijken naar de toekomst heeft voor Ad Steenhuisen weinig zin. “Je moet
realistisch zijn. Op deze leeftijd moet je van dag tot dag
leven, het kan zo je einde
zijn.”

“Ik zal niet klagen over wat
er allemaal voor senioren
wordt georganiseerd. Dat is
ruim voldoende.” Al geeft

Thea Baalman
“Ik ben een vrolijk mens.
Ik probeer iets altijd van de
positieve kant te zien”, zegt
Thea Baalman. Alweer vijf
jaar weduwe van Theo Baalman, die menigeen nog kent
als inzender van artikelen in
het lokale nieuws. Thea heeft
een zoon die in de Verenigde
Staten woont. Ze is grootmoeder van een kleinkind
en een achterkleinkind. “Met
mijn dochter heb ik geen
contact meer. Ze veracht me
omdat ik het Mormoonse
geloof aanhang. Dat vindt
ze belachelijk”, vervolgt de
79-jarige. Thea voelt zich
prima, maar vitaal is ze niet,
zegt ze. “Ik heb nog maar

43% lucht, ik heb een rollator
en ik rijd in een scootmobiel,
dus dan begrijp je het wel.”
Toch doet ze van alles om in
conditie te blijven, elke dag
20 push ups. “Ik voel me ook
geen moment eenzaam. Totaal niet. Ik heb goede buren
en ik kan mezelf heel goed
vermaken.” Thea besteedt
ook menig uurtje achter de
computer. Niet alleen voor
de spelletjes patience, maar
ook om te emailen met haar
zoon. Ook haar Maltezer
hondje vertroetelen is een
grote hobby van Thea. Het
zou volgens haar nog fijner
zijn als de buren wat vaker
bij elkaar over de vloer

kwamen. “Daar wil ik de
komende tijd echt werk van
maken.” Thea zou best meer
op pad willen gaan, maar
ze zegt dat ze weinig financiële middelen heeft. “Zo’n
uitje met de Kortenhoefse
ouderen geeft me een lekker
schoolreisje-gevoel, al is het
een rib uit mijn lijf.” Over de
toekomst maakt Thea Baalman zich totaal geen zorgen.
“Dat laat ik aan de Hemelse
vader over. Als Hij mij roept,
dan is het mijn tijd.”

Foto: Thea Baalman
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Schaatsen vanuit Loosdrecht
LOOSDRECHT - Jeugdschaatsen Loosdrecht bestaat al 35
jaar en is een begrip in Loosdrecht. Zo leuk dat de kinderen elke week met de bus
naar de ijsbaan in Utrecht
gaan. Er zijn zelfs kinderen
die destijds bij Jeugdschaatsen zijn begonnen en doorgestroomd zijn naar het wedstrijdschaatsen TGL, ook al

25 jaar een begrip.
Het is jammer dat we al een
paar jaar weinig tot geen natuurijs meer hebben gehad,
waardoor het schaatsen terugloopt, dat is natuurlijk
erg jammer. Zeker in zo’n
waterrijk gebied als Loosdrecht. Eind september gaan
de Vechtse Banen in Utrecht

weer open, daar gaan we
weer met de kinderen heen
om hen goed te leren schaatsen en wellicht weer door
te gaan naar het wedstrijdschaatsen.
Voor komend seizoen is er
nog voldoende ruimte om
mee te gaan. Als je tussen de
7 en 12 jaar bent, kun je je
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

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

Fit blijven

met begeleiding
Kom fitnessen bij Inovum
Als u ouder wordt, gaat bewegen soms minder soepel.
Terwijl voldoende bewegen u fit houdt en lichamelijke
problemen kan voorkomen. De fitnesslessen bij Inovum
helpen u hierbij. Een fysiotherapeut begeleidt lessen
en geeft u persoonlijke aandacht en advies.
Handig wanneer u revalideert, of het gewoon prettig vindt
om te sporten met begeleiding. De fitnesslessen zijn er
voor iedereen boven de 50 die graag in beweging blijft.
Meer weten of gratis een keer meedoen?
Neem contact op met Fysiotherapie Inovum:
035 5888 492 of fysio@inovum.nl

Lestijden
Beukenhof
Maandag: 15.30 – 16.30 uur
Dinsdag: 13.30 – 14.30 uur
Donderdag: 13.30 – 14.30 uur
Emtinckhof
Donderdag: 11.00 – 12.00 uur

kind opgeven via onze website
www.jeugdschaatsenloosdrecht.nl
Ook is er de mogelijk om
aan te sluiten bij de TSL (
Toerschaatsen
Loosdrecht)
deze groep traint op maandag avond en of vrijdag eind
van de middag. Deze groep
is bedoeld voor 12 en ouder,

NIEU

voor heb die het schaatsen
leuk vinden om bij te houden, maar niet op wedstrijdniveau. Dus lijkt het je leuk
om in de winter te schaatsen,
kom dan bij de leukste ijsclub
van Loosdrecht.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Meer informatie: ledenadm i n@jeugdschaatsen loosdrecht.nl

€ 60,SCHAATSEN LEASEN € 50,voor een seizoen
€ 60,www.bonnemawatersport.nl/schaatsen/leasen
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LoVoC zorgt al 50 jaar voor spelplezier
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zelfsprekend het uitvoeren
van vrijwillige taken zoals
bijvoorbeeld het bemannen
van de kantine (die gedeeld
wordt met de badmintonvereniging) of het optreden als
scheidsrechter, trainer of begeleider. LoVoC staat dan ook
voor een mix van presteren
en gezelligheid.

Nieuwe tennishal TV
Nederhorst den Berg

Jeugd is belangrijk
LOOSDRECHT - Het was groot
feest afgelopen zaterdag in
Sporthal Eikenrode waar de
Loosdrechtse Volleybalclub
LoVoC zijn 50-jarig bestaan
vierde. Generaties zijn opgegroeid met de club en vele
leden en oud-leden waren
dan ook aanwezig om het
glas te heffen en de oprichters van het eerste uur in het
zonnetje te zetten.

lokale bladen en mond tot
mond reclame hadden we
al 80 enthousiaste reacties.
LoVoC werd opgericht en na
het overwinnen van de nodige opstartproblemen groeide
de club gestaag succesvol verder. Op het hoogtepunt waren er wel 200 leden; op dit
moment hebben we er 135
maar er kunnen er nog altijd
bij!”

Door: Anja Lodder

Veel evenementen

Jules Kieft, voorzitter en een
van de initiatiefnemers 50
jaar geleden gaat terug in
het verleden. “In 1969 werd
gestart met de bouw van een
sporthal. In Loosdrecht was
er niet veel te doen en zeker ook niet op sportgebied.
Er was wel een gymnastiekvereniging maar niet eens
een voetbalclub. Met enkele
vrienden bedachten we dat
het een goed idee zou zijn
om een volleybalclub te starten. Na de aankondiging in

In dit jubileumjaar zijn er in
de aanloop naar het grote
feest veel evenementen georganiseerd door de jubileumcommissie. Veel werk, want
de normale activiteiten liepen ook door zoals het grote
beachvolleybal toernooi dat
elk derde weekend in juni
voor de sporthal plaatsvindt.
Een grote publiekstrekker,
al 35 jaar buiten waarvan de
laatste 20 jaar in het zand.
Opvallend is de actiebereidheid van de leden. Bij het
lidmaatschap hoort van-

Ondanks die 50 jaar is de
club volop in beweging met
ook een focus op de jeugd.
Naast de 2 herenteams, 4 damesteams (in 2000 werd het
damesteam uitgeroepen tot
sportploeg van het jaar door
de gemeente Loosdrecht), 3
jeugdteams en 2 recreantengroepen is er aandacht voor
de kleintjes. Vanaf 6 jaar is
er elke woensdagmiddag om
15.30 uur Cool Moves Volley, circulatie minivolleybal
als opstap naar het grote
werk. Jules Kieft: “Sporten
is ook voor de kleintjes belangrijk en ouders denken
niet altijd aan volleybal als
alternatief voor bijvoorbeeld
voetbal, dus we moeten ons
regelmatig laten zien voor
nieuwe aanwas.” Dat het met
de prestaties en gezelligheid
bij LoVoC wel goed zit voor
de komende jaren blijkt wel
uit de enthousiaste reacties
tijdens het feest. De jubileumcommissie werd bedankt
met grote boeketten en de
3 oprichters ontvingen hun
welverdiende jubileumspeld.

KWVL-dames winnen ‘eigen’ KICKroeiwedstrijd
De Pilot Gig is de snelste roeisloep ooit gemaakt om de zee
op te gaan. De eerste Gig dateert van 1837, sindsdien ligt
het ontwerp vast en worden
er ieder jaar nog nieuwe boten gebouwd. In de boot zitten 6 roeiers en een ‘stuur’.
In de Gigs wordt ‘boord geroeid’, dat wil zeggen dat de
roeiers ieder maar 1 riem bedienen.
Foto: Kitty Taselaar

LOOSDRECHT - Op zaterdag
14 september jl. is onder
schitterende weersomstandigheden op de Loosdrechtse plassen het jaarlijkse
KICK-roei evenement voor
Gigs gehouden.
Gigs zijn traditionele roeiboten die hun oorsprong vinden
in Cornwall, Zuid-Engeland.

De wedstrijden in de Gigs
werden gevaren in het kader
van het Nederlands Kampioenschap Pilot Gig boten. Dit
kampioenschap wordt beslecht in 6 wedstrijden door
het gehele land. Er meldden
zich zaterdag 33 boten aan de
start, 15 damesteams en 18
herenteams. De deelnemers
voeren twee wedstrijden van
elk 4 km lengte. In tegenstelling tot bij de ‘gladde’ boten

varen de Gigs een traject over
de plas, waarbij de ‘stuur’ een
belangrijke rol speelt. Het
wedstrijdverloop was niet
al te spannend. Van meet af
aan was het duidelijk dat de
Scheveningen- 1 bij de heren
favoriet was. Het team GAM
001 van het organiserende
KWVL werd eervol derde. Bij
de Dames ging bij de KWVL
echt de vlag uit. Het team van
de Chillies mocht zich een terechte winnaar noemen. Zij
werden gevolgd door Dames
Zee uit Scheveningen en QM
uit Muiden

Belangrijkste uitslagen
Heren: 1.Scheveningen- 1,
Scheveningen; 2.Roets, Muiden; 3.GAM 001, Loosdrecht.
Dames: 1. Chillies, Loosdrecht; 2. Dames Zee, Scheveningen; 3. QM, Muiden.

NEDERHORST DEN BERG Het nieuwe tenniscomplex
van TV Nederhorst kan u niet
ontgaan zijn als u het dorp
inrijdt. Langs de Randweg
staat het nieuwe tenniscomplex dat op 25 mei feestelijk
geopend is. Het nieuwe complex beschikt over vijf buitenbanen met gravel plus,
twee indoorbanen met een
speciale plexipave ondergrond.
De mooie zomerdagen en
-avonden lopen op z’n eind
en dat betekent dat we van
buitentennis nu weer meer
binnen gaan tennissen. De
indoortennisbanen stijgen in
populariteit, zeker doordat er
niet bij alle tennisverenigingen in de omliggende dorpen
een binnenbaan faciliteit is.

Uurtje tennissen?
Hebt u interesse in een uurtje tennis met uw partner,
kinderen, vrienden of collega’s? Doordeweeks op de
dag, in de avond of het weekend spelen? Of wilt u liever
meer zekerheid voor de rest
van het seizoen? De indoortennisbanen kunnen zowel
voor een los uur of met een
seizoencontract gereserveerd
worden. Zet snel uw speel-

moment vast, zodat u gegarandeerd bent van de baan,
op het tijdstip waarop u het
liefste speelt. De seizoen contracten lopen van 1 oktober
2019 tot 31 maart 2020.

Unieke binnenbanen
Het gehele complex is modern van opzet en beschikt
over
twee
binnenbanen
met een perfecte vloer. De
nieuwe indoorbanen hebben
een hardcourt ondergrond,
met de speeleigenschappen
vergelijkbaar met gravel. De
binnenbanen hebben een
verende ondergrond om een
optimaal speelcomfort te bereiken voor zowel de jonge
als oudere tennisser. Het tenniscomplex is voor iedereen
goed bereikbaar, gelegen aan
de Platanenlaan in de Wijk
Overmeer-Zuid, met voldoende gratis parkeergelegenheid
rondom het complex. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor het huren
van de indoor tennisbanen?
Bekijk de beschikbaarheid
en tarieven op www.indoortennisnederhorst.nl en maak
gemakkelijk online een reservering. We hopen u binnenkort in onze hal op een
van de twee indoorbanen te
mogen verwelkomen.

‘Ik wil de natuur aan
Kijk op
mijn kinderen
toegift.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
kunnen voortleven.
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Jazz op z’n best in Loosdrecht
LOOSDRECHT - Het tweedaagse Loosdrecht Jazz Festival was tijdens de 6e editie
een succes met 500 muziekliefhebbers op vrijdag en bijna 1300 op zaterdag. Muzikaal was er veel te genieten.
Door: Herman Stuijver
De botenloodsen van Jachthaven Het Anker aan de OudLoosdrechtsedijk waren weer
getransformeerd tot twee
sfeervolle muziekhallen, met
ruime podia en vooral lichten geluidsinstallaties van
hoge kwaliteit. Neem daarnaast de gevarieerde dranken voedselkramen, plus een
brede inzet van tientallen
SLOEP- vrijwilligers, dan kun
je spreken van een topevenement.

Classic
Op de Classic Night passeerden bekende artiesten de
revue. In strakke kostuums
pakten de vier blazers, pianist, bassist en drummer
van de Round Midnight Orchestra direct de aandacht
van het publiek. De zangers
Jeffrey Spalburg en Thom
Hoorweg speelden met het
programma Crooners Night
Club de tegenstelling ‘ouwe
rot’ versus ‘nieuw talent’ geroutineerd uit met bekende

NIEU

hits van James Moody en
Frank Sinatra en een mix van
soft en hot jazz, blues. Voor
Thom Hoorweg lijkt met z’n
fresh voice een mooie toekomst in het verschiet.

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

Luisteren
Voor trompettist Ack van
Rooijen is de bewondering
groot. “Je moet leren luisteren” is een quote van deze 89jarige (!) Hagenees die relaxt
op een kruk een geweldig
optreden verzorgde. En inderdaad als je goed luistert,
lopen de rillingen over je rug
als deze musicus z’n koperen
instrument aan zijn lippen
zet. Hemelse klanken, daarbij ondersteund door top-musici als saxofonist Paul Heller
en Juraj Stanik op piano.

Swing
Zodra de band rond Jules
Deelder & Boris van der Lek
begint te spelen, is stilstaan
onmogelijk. Dat was swingen
op en top. Jong en oud doen
in de Koepelzaal pogingen
om mee te dansen. Hiervoor
is jazz bedoeld, zou je denken. Lekkere stevige muziek
met hartverscheurende soli
van saxofoonspeler Boris van
der Lek en gitarist Cok van
Vuuren. Vooral de laatste was
een openbaring als een mix
van Eric Clapton en Albert

Lee. De iele Deelder trommelde mee, maar onderscheidde
zich door fraaie ballades als
‘How cool is the rainbow, the
sex, the cocain’.

Wouter Hamel
De climax op vrijdagavond
was de Dutch Swing College

Foto: Ack van Rooijen en Paul Heller
Band, een iconische naam een energieke uitstraling die
vanaf 5 mei 1945. Hét visite- je niet loslaat. Een zanger
kaartje van de Nederlandse met een internationale faam
jazz heeft met zanger Wouter met een perfecte timing en
Hamel een kruisbestuiving jazzy stemgeluid. Een top
die de band alleen maar goed performance.
kan doen. Want deze zanger
past voor 100% bij dit blaasorkest. Bovendien heeft Hamel

Monumentale plekken van plezier
steeds bestaande jachthavens. De tand des tijds is van
grote invloed en het blijft fascinerend om te zien hoeveel
er kan veranderen in enkele
decennia of zelfs een eeuw.
Maar de rode draad “plezier”
overleeft die tand wel degelijk en vele van de activiteiten ook: waterpret, muziek
en sport hebben allerminst
ingeboet aan populariteit.

Siertuin
Wijdemeren - Open monumentendag 2019 was in
Wijdemeren niet zozeer een
wandel- of fietstocht langs
allerlei monumenten die je
kon bezoeken maar meer een
kijkje in het verleden. Het
landelijke thema “Plekken
van plezier” was in onze gemeente vooral met historisch
beeldmateriaal ingevuld.
Door: Niels van der Horst
Het weekend was natuurlijk
niet monumentenloos: je
kon bijvoorbeeld de buiten-

plaats Trompenburgh van
luitenant-admiraal Cornelis
Tromp bezoeken. Daar was
een interessante digitale gratis rondleiding verzorgd over
dit zeevarende heethoofd die
uit wrok over onder andere
zijn ontslag nauw betrokken
was bij de moorden op de gebroeders de Witt. Kasteel Sypesteyn in Nieuw-Loosdrecht
was ook geopend en kon tegen gereduceerd tarief worden bezocht.

Fototentoonstellingen
Zowel

in

Ankeveen,

Kor-

tenhoef, ‘s-Graveland als in
Loosdrecht hadden onder
andere de Historische Kring
“In de Gloriosa” en Natuurmonumenten
fototentoonstellingen verzorgd. Fysieke
fotowanden die veelal buiten
waren geplaatst over allerlei
plekken van vertier uit het
verleden: van cafés tot en met
jachthavens en van muzieken sportverenigingen tot
en met het Bevrijdingsfeest.
In Loosdrecht was met hetzelfde idee ook een diavoorstelling gemaakt met veel
beelden van bijvoorbeeld nog

Een opvallende aankondiging in het dagprogramma
was die over de siertuin van
de buitenplaats Gooilust in
‘’s-Graveland. Hierin werd
een bijzondere fototentoonstelling vermeld met “natuurlijk ook foto’s van de exotische dieren die op Gooilust
hebben gelopen.” Voor menig
‘local’ wellicht een weet,
maar voor vele bezoekers
van buiten of nieuwere inwoners van Wijdemeren een bijzonderheid. Als je de siertuin
van Gooilust binnenwandelt,
kom je op een prachtig begroeide plek van kalmte en

rust. Maar wat blijkt? Een
eeuw geleden liepen hier allerlei exotische dieren zoals
kraanvogels, ibissen en bijvoorbeeld
witstaartgnoes.
Frans Ernst Blaauw was een
wereldreiziger die zo’n honderd jaar geleden Gooilust
bewoonde. In zijn jonge jaren
had hij een periode in Artis
gewerkt. Blaauw vond de beperkte ruimte die de dieren
daar hadden maar niks en
besloot later in zijn leven
zelf een dierentuin te starten rond zijn toenmalige residentie Westerveld. Toen hij
later Louise Digna Catharina
Six trouwde en haar Gooilust betrok, is Blaauw onder
veel publieke belangstelling
met zijn exotische dieren in
colonne naar de nieuwe huisvesting getrokken. Destijds
voor de mensen zal deze happening een route van plezier
hebben opgeleverd. In de jaren erna werd Gooilust een
plezierige plek voor mens
en dier en weliswaar zonder
exotische dieren is het dat
vandaag de dag nog.
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Woensdag 18 september 2019

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

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

20 september

Delta Pianotrio in het
Jagthuis - Nederhorst den
Berg
Het Delta Pianotrio speelt op
vrijdag 20 september in het
Jagthuis in Nederhorst den
Berg. Gerard Spronk - viool
Irene Enzlin - cello Vera Kooper – piano
Joseph Haydn – Pianotrio in
E, Hob. XV:28
Peteris Vasks – ‘Plainscapes’
voor Pianotrio (2011)
Felix Mendelssohn – Pianotrio in d, op. 49
Om 19 uur kunnen twintig
mensen die zich daarvoor
aanmelden
aanschuiven
voor een vegetarische twee
gangen maaltijd. www.jagthuis.nl

21 september

Manege Hallinckveld Loosdrecht
Manege Hallinckveld organiseert een open dag van
10.00 tot 17.00 uur. Er zijn
allemaal spelletjes voor iedereen die benieuwd is naar
deze mooie sport. Uiteraard
ook ponyrijden tot 16.00
uur. Vanaf 16.00 uur zijn er
spectaculaire shows.

zaterdag 21

29 september

Ontdek de herfst op
Boekesteyn - ’s-Graveland
Wandelen door het herfstbos van Boekesteyn.
Honden mogen helaas niet
mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend
na aanmelding en betaling vooraf via de website.
Zondag 29 september 2019
Vanaf 11:00 tot en met
12:30. www.natuurmonumenten.nl

29 september

Fietstocht olv fietsgilde
– Buitenplaatsen ’s-Graveland

’s-Graveland was vanaf de
zeventiende eeuw in trek
bij rijke Amsterdammers,
die zich er vestigden op negen landgoederen en buitenplaatsen. Een bekende
buitenplaats
is
Schaep
en Burgh, al geruime tijd
het hoofdkwartier van de
Vereniging
Natuurmonumenten. Verder zijn de buitenplaatsen
Boekenstein,
Gooilust en Trompenburg
vrij bekend. De ’s-Gravelandse vaart was vroeger een
belangrijke handels-route
tussen Amsterdam en Hilversum. Vanwege het zuivere water vestigden zich hier
veel wasserijen.
Zondag 29 september 2019
vanaf 13:30

t/m 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten in Pinetum Blijdenstein - Hilversum
Veel boeiende verhalen over
de geneeskrachtige werking
van de collectie.
www.pinetum.nl

Vocaal Ensemble Fioretto
EindezomerConcert
- Kortenhoef
Op zaterdag 21 september
2018 om 15.30 uur speelt
Vocaal Ensemble Fioretto
olv Thijs Kramer het EindezomerConcert in het Oude
Kerkje op de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef. Er
worden zowel contrasterende als bij elkaar passende
composities uit uitlopende
stijlen en windstreken bij elkaar gebracht. U hoort naast
koorzang,
aangrijpende
aria’s en duetten. Kaarten €
15,00 (tot 18 jaar € 10, -) inclusief programmaboekje en
hapje/drankje, te koop voor
aanvang van het concert en
bij de leden. Reserveren: tel.
06 53 610 596 of via www.vocaalensemblefioretto.nl

t/m 1 november

Expositie ‘Stillevens uit
drie eeuwen schilderkunst’ in Galerie Wijdemeren - Breukeleveen
Vanaf september gaat weer
een nieuwe expositie van
start. De prachtige veelzijdigheid van het stilleven
als onderwerp heeft ons
geinspireerd tot het inrichten van deze expositie. U
bent iedere vrijdag – en op
andere dagen wanneer de
vlag uithangt – welkom
tussen 11.00-17.00 uur om
te komen genieten van de
expositie, het uitzicht en
een heerlijk kopje koffie of
thee. Afbeelding: Annelies
Jonkhart, Veldbloemen.
www.galeriewijdemeren.nl

LEVEN IN DE BROUWERIJ -NEDERHORST
DEN BERG
21 september

Optredens Javier Guzman
om 16.00 en 16.45 uur bij
Leven in de Brouwerij
Sportlokaal aan de Reeweg
in Nederhorst den Berg
barst op zaterdag 21 september van 15.00 tot 19.00
uur bijna helemaal uit zijn
voegen! Onder de titel Leven in de Brouwerij vinden
er tal van activiteiten plaats
voor een gezond en blij leven. En we gaan er mensen
blij mee maken, omdat de
opbrengsten van de middag
worden besteed door de
Stichting Intermobiel.
Waar gaat het om? Meedoen, kennismaken en proeven! Want er is veel te doen.
Denk aan: leefstijl coaching,
Shiatsu-massage, CBD olie
workshop, bootcamp, reizen, kombucha, bloeddruk
meten of een body-analyse,
nagels stylen, beeldhouwen, een activiteit door de
kerken van Nederhorst, ritmisch dansen, biologische
maaltijden, stoelmassage en
wandelen... en veel meer! Zo
zijn er verschillende lekkere
hapjes en drankjes verkrijgbaar.
Cabaretier Javier Guzman
treedt op! Dat is uniek voor
dit dorp om deze cabaretier en filmster te mogen
verwelkomen. Hij geeft tijdens de middag twee minivoorstellingen, om 16.00 en
16.45 uur. Koop een kaartje ervoor!
Leven in de Brouwerij steunt Stichting Intermobiel met verschillende activiteiten. Neem
dus (contant) geld mee! En wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Houd dan
de Facebookpagina in de gaten!

KIJKUIT ONTMOETINGSUITJE VOOR JONGE GEZINNEN NEDERHORST DEN BERG
22 september

Op zondag 22 september gaan we naar Fort Kijkuit, wat gaan we doen: 14.00 uur verzamelen bij de Bergplaats (Kerkstraat, Nederhorst den Berg) waar we starten met wat te
drinken en lekkers.
Aansluitend stappen we om 14.30 op de fiets naar Fort Kijkuit aan de Gabriëlweg.
Vanaf 15.00 uur rondleiding door en bij het fort. Om circa 16.30 zijn we weer terug in de
Bergplaats waar we de middag gezellig afsluiten.
Een leuk uitje in onze eigen omgeving voor kinderen vanaf ca. 6 jaar, mogelijk gemaakt
door de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg.
Wil je wel vóór 18 september opgeven met hoeveel kinderen en volwassenen je komt bij
Anneke Luppes email: anneke.luppes@gmail.com of telefonisch 06-53478320.

HISTORISCHE KRING “IN DE GLORIOSA” - ANKEVEEN, `S-GRAVELAND
EN KORTENHOEF
28 september

Open huis, wij zijn open op Kerklaan 89, te Kortenhoef zaterdag 28 september van 13.00u
tot 16.00u. www.hk-kortenhoef.nl/

UITNODIGING VOOR
OEFENAVONDEN
EN HETERE VUREN!

WIL JE JE VRIJBLIJVEND
ORIËNTEREN OP WERKEN ALS
BRANDWEERVRIJWILLIGER?

Brandweer Gooi en Vechtstreek bestrijdt

Meld je dan aan voor een open

branden. Redt mensen in nood. Biedt hulp

oefenavond bij jou in de buurt via

bij incidenten. Waakt zo over de veiligheid in

www.brandweergooienvechtstreek.nl/

de regio. Om dat te kunnen blijven doen, zijn

openoefenavond

NIEU

WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW

nieuwe brandweervrijwilligers nodig. Mensen
zoals jij. Vrouwen en mannen die paraat staan
om te helpen. Die dit belangrijke werk willen
doen naast hun dagelijkse baan.
Voor belangstellenden organiseren we in

OPEN
OEFENAVONDEN

september en oktober open oefenavonden.
Je krijgt dan een indruk van het veelzijdige
en dynamische brandweerwerk. Je ervaart
de professionaliteit, de teamgeest en de
bevlogenheid van de brandweervrijwilligers.
Maar pas op! Wie eenmaal kennismaakt
met ons werk en de goede sfeer op de
brandweerposten, raakt besmet met
het brandweervirus!

Blaricum | 01-10
Bussum | 19-09
Huizen | 04-10
Laren | 27-09
Loosdrecht | 24-09
Muiden | 02-10
Muiderberg | 18-09
Naarden | 11-09
Nederhorst den Berg | 01-10
‘s-Graveland | 15-10
Weesp | 02-10

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

