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Dirk
Smorenberg
Aandacht voor lokale kunst
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Ter afsluiting van de 
kunst- en cultuurweek in 
Wijdemeren verzorgde de 
Historische Kring Loos-
drecht vrijdagavond 4 ok-
tober in het gemeentehuis 
een lezing over de be-
roemde kunstschilder Dirk 
Smorenberg. Aansluitend 
gaf Stichting Kunstbezit 
‘s-Graveland een rondlei-
ding langs hun collectie 
van lokale schilderijen.
 
Kunstschilder Dirk Smoren-
berg (1883 - 1960) werd ge-
boren in Alkmaar, groeide op 
in Noord-Holland en was later 

woonachtig in Loosdrecht, 
waar hij aan de Horn (Horn-
dijk) zijn atelier aan huis had. 
“Hij was een eigenzinnig en 
gedreven persoon” vertelde 
Jeannette Kuhn namens de 
Historische Kring Loosdrecht. 
“Een schilder die niet alleen 
in Loosdrecht maar ook in 
Kortenhoef en Nederhorst 
den Berg zijn inspiratie vond. 
Vaak liet hij zich onderweg 
op de fiets door van alles en 
nog wat meevoeren. Als hij 
dan geen penseel of potlood 
bij zich had ging hij zelfs met 
een houtje of rietstengel aan 
de slag”.
 
Toegankelijke stijl
Favoriete onderwerpen van 

Smorenberg waren bootjes, 
water, waterlelies en ijspret. 
Hij tekende en schetste veel. 
Bijvoorbeeld tekeningen van 
badgasten, losjes op papier 
gezet. Zijn schilderstijl was 
toegankelijk, vaak wat vlak 

en strak. Heldere kleuren met 
eenvoudige vormen en wei-
nig detail. “Hij streefde altijd 
naar het versimpelen van de 
afbeeldingen” lichtte Jeannet-
te Kuhn toe. Bij aanvang was 
zijn werk kleurrijk en dik opge-

zet, meestal in olieverf. Later 
liet hij het allerlei invloeden 
ondergaan. Kuhn noemde 
de art deco kenmerken, het 
luminisme en magisch realis-
me. Smorenberg was goed in 
het hanteren van wit, vaak in 
combinatie met verte en ruim-
te. Bij besneeuwde bergen, 
wolkenluchten en waterspie-
gelingen liet hij het wit er echt 
uitspringen.
 
Lokale kunstcollectie
In de aansluitende rondleiding 
namen Henri Spijkerman en 
Joop Glijn de bezoekers mee 
langs werken van de Korten-
hoefse, Bergse en Haagse 
School. Schilderijen van Dirk 
Smorenberg, maar ook van 
andere kunstenaars.
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Leuk huis gezien 
op de NVM Open 
Huizen Dag? Wij 
helpen u verder! 

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
37 m2 kantoor/bedrijfsruimte
Maatschappelijk bestemming

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611
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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

Wanneer je je gezicht in de zon houdt,
zie je nooit een schaduw

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 13 oktober:  11.00 uur:
 P. de Klerk.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 13 oktober:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
 Zo. 13 oktober:  15.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 13 oktober:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 13 oktober:  11.15 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 13 oktober:  9.30 uur:
 Leesdienst.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken 8-17 uur          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost 
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.  

Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

de actie van de maand is
 

Sushibox X
(52 stuks)

Voor 3 tot 4 personen
Normaal € 59,- 

Nu € 35,- 

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.

Kijk op kadoneren.nl

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.

9,95

5,95 

Stoofpakket 
750 gram Runderlappen, kruiden en
een pakje Croma

Vleeswarentrio:
100 gram gebraden fricandeau
100 gram corned beef
Bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Samen

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker
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Tiny houses stap dichterbij
Gooi en Omstreken akkoord
LOOSDRECHT -  
Het plan om tiny houses te 
plaatsen op de voormalige 
gemeentewerf aan de Den-
nenlaan is een stap dich-
terbij. De Raad van Com-
missarissen van Het Gooi 
en Omstreken stemde on-
langs ook in met de plan-
nen. Daarmee is voor de 
woningcorporatie de weg 
vrijgemaakt voor de reali-
satie van dit bouwplan.
 
 
Woonruimte voor 16 starters
Wethouder Van Rijn: “Ik ben 
erg blij dat Het Gooi en Om-
streken akkoord is gegaan met 
het plan dat er nu ligt. Dit zorgt 
ervoor dat we daadwerkelijk 
stappen kunnen gaan zetten. 
Ik hoop dat de tiny houses in 
de eerste helft van 2020 ge-
plaatst kunnen worden en we 
weer zestien starters woon-
ruimte kunnen bieden in onze 
gemeente.”
 

Betaalbare woningen
Ontwikkelingsmanager Mar-
tijn Ketelaar: “We zetten tiny 
houses in als oplossing te-
gen het enorme tekort aan 
sociale huurwoningen. Er is 
grote vraag naar betaalbaar 
woningaanbod voor starters 
in Wijdemeren. Met de komst 
van deze tiny houses kunnen 
we ook deze doelgroep voor 
Loosdrecht behouden.”
 
‘GASLOOS, DUUR-
ZAAM EN MINSTENS 
10 JAAR’
 
De tiny houses zijn gasloos, 
worden van duurzaam mate-
riaal gemaakt en zullen ten-
minste tien jaar op de plek van 
de voormalige gemeentewerf 
staan. In november worden de 
concrete plannen met de om-
wonenden besproken. Daarna 
wordt de omgevingsvergun-
ning aangevraagd.

Stikstof bedreigt bouwprojecten
Porseleinhaven kan doorgaan
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het is nog onduidelijk hoe 
de uitstoot van stikstof 
zal uitwerken op diverse 
bouwprojecten en weg-
werkzaamheden in de zes 
dorpen. Een uitspraak van 
de Raad van State bete-
kende dat er nieuw be-
leid moet komen over de 
stikstofuitstoot. Maar het 
bouwproject aan de Por-
seleinhaven in Oud Loos-
drecht kan gewoon door-
gaan.
 
Uit een berekening bleek dat 
de bouw van 12 pakhuizen van 
projectontwikkelaar Heijmans 
aan de Porseleinhaven de 
toets heeft doorstaan. Daarbij 
wordt onder andere gekeken 
naar de materialen, het heien 
en de verkeersbewegingen. 
Het wachten is op nieuwe 
regels van de overheid. Dat 
Wijdemeren omringd is door 

beschermde natuurgebieden 
zou van invloed kunnen zijn 
op de kansen. Wethouder De 
Kloet: “Hoe strenger de eisen 
met betrekking tot de afstand 
van de natuur, hoe lastiger het 
wordt om iets te realiseren.” 
Wijdemeren ligt voor 80% in 
Natura 2000 -gebied. Om de 
kwaliteit van die gebieden te 
beschermen, moet worden 
voorkomen dat die worden 
aangetast door stikstof.
 
‘WIJDEMEREN LIGT 
VOOR 80% IN NATU-
RA 2000 -GEBIED’
 
Verder plannen
Dat betekent niet dat Wij-
demeren zijn bouwambities 
opgeeft. De planning gaat 
gewoon door. Projecten als 
de vroegere wasserij aan de 
Vaartweg in Nederhorst den 
Berg, het Achtererf, de Linde- 
en Terpstraschool in Loos-
drecht en de appartementen 
bij de garage aan de Elbert 

Mooylaan in Kortenhoef zul-
len aan de stikstoftoets wor-
den onderworpen. Dat geldt 
ook voor de aanbesteding 
van wegwerkzaamheden aan 
de Kortenhoefsedijk en de 
Oud-Loosdrechtsedijk. Pas in 
maart 2020 zullen de regels 
concreter zijn.

Eerder werd de aanleg van 
diverse beschoeiingen, zoals 
in de ‘s-Gravelandse Vaart, 
uitgesteld door het Plassen-
schap vanwege de strengere 
stikstofregels. Dit in opdracht 
van de provinciale Omge-
vingsdienst die toezichthou-
der is op die regels. Tot slot 

de wethouder: “Wijdemeren 
is een mooie gemeente om 
te wonen en te recreëren. Wij 
blijven positief en blijven zoe-
ken naar manieren om te kun-
nen doorgaan met de bouw-
plannen die wat toevoegen 
aan onze gemeente.”

 Foto: Kees Hummel
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Verzet tegen onteigening
Inrichtingsplan samen opstellen

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Bij grondeigenaren in 
Kortenhoef en Ankeveen 
groeit de onrust over de 
plannen van de provincie 
Noord-Holland om weilan-
den om te zetten in ‘nat 
schraalland’. Onteigening 
dreigt als eigenaar en 
provincie niet tot over-
eenstemming komen. Op 
initiatief van een groep 
eigenaren willen Jan Ver-
bruggen en Sylvia Vrak-
king- Klein een informatie-
avond organiseren om het 
verzet samen te ballen.
Het provinciaal natuurbeleid 
bevat een grote natuuropgave 
in de Oostelijke Vechtplassen: 
de ontwikkeling van 786 ha 
natuur ten behoeve van het 
Natuur Netwerk Nederland.

Die nieuwe natuur moet uiter-
lijk in 2027 gerealiseerd zijn. 
Het gaat volgens Haarlem om 
het herstel van uiterst kwets-
bare en (inter)nationaal unieke 
laagveennatuur die vrijwel vol-
ledig de Natura 2000- status 
heeft. Noord-Holland heeft de 
uitwerking van dit plan opge-
nomen in het Gebiedsakkoord 
dat door 21 partijen is onder-
tekend. Ook door Natuurmo-
numenten en de gemeente 
Wijdemeren.

Naast recreatie, baggeren en 
andere doelen is er 45 miljoen 
gereserveerd voor alle natuur-
plannen.

Geen vee
Voor boeren en hobbyboeren 
betekent het dat de weilanden 
worden vernat door peilverho-
ging naast het afschrapen van 
het land. “Dan kan er geen 
vee meer grazen en onder-
houd wordt uitermate lastig, 
zeg maar onmogelijk”, vertelt 
Sylvia Vrakking. Zij is een hob-
byboer met een 11 schapen. 
Eerder was er al een bijeen-
komst in Loosdrecht over het 
plan, voor Kortenhoef -Oost en 
Ankeveen was er een voorlich-
tingsavond in De Drie Dorpen. 
De provinciale rentmeesters 
werken in fases. Nu gaat het 
vooral om Kortenhoef- Oost, 
de weilanden tussen Emma-
weg en Kortenhoefsedijk. 
Daarna volgen Kortenhoef- 
West en Ankeveen.

Niet vrijwillig
“Alle eigenaren met grond 
worden benaderd”, vertelt Jan 
Verbruggen. “Van beroepsma-
tige boeren, hobbyboeren, tot 
mensen die bij wijze van spre-
ken 1,5 meter breed in bezit 
hebben.” Ze krijgen het ver-
zoek om hun grond om te zet-
ten naar nat schraalland tegen 
een vergoeding van 1600 euro 
per hectare per jaar, of te ver-
kopen voor € 50.000 per ha. 
Verbruggen en Vrakking weten 
van een groep Kortenhoevers 
die al benaderd is. “Die voe-
len zich overrompeld, een en-
keling is al akkoord gegaan”, 
weet Sylvia Vrakking. “Het is 
dus niet vrijwillig, want als je 
niet meewerkt, dan dreigt ont-
eigening.”

Wat is natuur?
De discussie spitst zich toe 
op de vraag wat je moet ver-
staan onder natuur. In het 
rapport Grondstrategie wordt 
beschreven welke vegetatie 
men wenselijk vindt. Er ligt 
hier een ‘enorme natuurpoten-
tie voor botanische doelen’, 
staat er. Slechts in de zomer 
heeft het weiland ‘gedeeltelij-
ke droogstand met beperkte 
draagkracht’. Verbruggen c.s. 
menen dat er al voldoende 
natuur is. “Waar je ook kijkt, 
er lopen wat schapen, enkele 
koeien en er worden paarden 
gehouden. Intensieve veehou-
derij heb je hier niet”, meent 
Sylvia. Ons cultuurhistorisch 
landschap wordt prachtig on-
derhouden door die paar agra-
riërs en hobbyboeren die er 
nog zijn.
 
‘DAN KAN ER GEEN 
VEE MEER GRAZEN’

Infobijeenkomst
Op een informatieavond willen 
deze voortrekkers een eigen 
Inrichtingsplan opstellen. Met 
de boeren en andere eigena-
ren willen ze op papier zetten 
wat de natuur zou moeten zijn 
in de dorpen. Dus met koeien, 
schapen en paarden. Denk 
aan bloemrijk grasland. Ook 
zouden ze een vereniging op 
willen richten die de gezamen-
lijke belangen vertegenwoor-
digt. CDA- politicus Verbrug-
gen wil geen politiek statement 
maken, dus hij treedt terug. 
Wilt u meepraten? Aanmel-
den: jan@sgraveland.nl

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

Jacques Maas 
De Echte Bakker

Nootweg 22, tel (035)58 23 847, Loosdrecht
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Fietstocht
Het vergeten kind
Prachtige opbrengst voor bouw zorghotel

REGIO   
Maar liefst 380 fietsers 
trotseerden 29 september 
j.l. de regen om geld in te 
zamelen voor de stichting 
Het vergeten kind.
 
Zij vertrokken en eindigden 
bij De groene afslag, het mid-
delpunt van de verschillende 
tochten die 10 Rotaryclubs 

van de Gooise Rotarykring 
hadden georganiseerd. Aan 
het eind van de dag was het 
eindbedrag € 10.000,- een 
mooie bijdrage voor de bouw 
van een zorghotel voor verge-
ten kinderen.

Olielozing op de plassen
West End Marina ontkent
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht heeft West 
End Services verantwoor-
delijk gesteld voor het lo-
zen van olie absorberend 
polymeer op de Loos-
drechtse plassen nabij de 
plek van de benzinepomp 
aan de Veendijk. De politie 
is bezig met een strafrech-
telijk onderzoek. West End 
Marina ontkent ten stellig-
ste.
 
Het Waterschap meldt dat er 
een onbekende hoeveelheid 
van dit middel is aangetroffen 
rond de benzinepomp. Het 
heeft zich verspreid naar het 
zuidwestelijke deel van de 
Loosdrechtse Plassen in de 
richting van de legakkers en 
de Drecht. De mate van scha-
delijkheid van de stof is onder-
deel van het onderzoek, maar 
het is een stof die niet in het 

milieu thuishoort. Waterschap 
heeft de veroorzaker gevraagd 
de vervuiling zo snel mogelijk 
op te ruimen. Toen actie uit-
bleef heeft men vanwege het 
spoedeisende karakter zo-
genoemde bestuursdwang 
toegepast. Op schrift is mede-
gedeeld dat de kosten van de 
uitvoering worden verhaald op 
de overtreder. Het verwijderen 
is in samenspraak met de Om-
gevingsdienst gebeurd, omdat 
er in dit gebied diverse plan-
ten en beestjes voorkomen 
die beschermd en kwetsbaar 
zijn. Vanuit de Loosdrechtse 
plassen wordt geen drinkwater 
gewonnen. De politie is een 
strafrechtelijk onderzoek ge-
start, de gemeente Wijdeme-
ren is op de hoogte.
 
Bezwaar tegen bestuurs-
dwang
West End Marina wijst alle be-
schuldigingen ten stelligste af 
en stelt zich op het standpunt 
dat er geen sprake is van een 

overtreding door West End 
Marina. De geconstateerde 
verontreiniging van de Loos-
drechtse Plassen is niet ver-

oorzaakt door West End Ma-
rina. West End Marina heeft 
daarom bezwaar aangetekend 
tegen het besluit inhoudende 

toepassing van spoedeisende 
bestuursdwang.
 

De Vuntus
Een 8,2 van bezoekers

LOOSDRECHT  
Afgelopen zomer heeft 
Natuurmonumenten een 
bezoekerstevredenheids-
onderzoek uitgevoerd in 
natuurgebied de Vuntus 
(Loosdrechtse plassen). 
Meer dan 80% van de deel-
nemers, die voornamelijk 
het gebied bezoeken om te 
wandelen of (kano)varen, 
geeft het gebied een 8 of 
hoger.
 
 

Ontspanning
Voor 48% van de responden-
ten was ‘Ontspanning’ de be-
langrijkste reden om de Vuntus 
te bezoeken en ‘de aanwezig-
heid van natuur’ was daarbij 
een belangrijke voorwaarde.
De bezoekers van de Vuntus 
roemen de mooie natuur in 
dit gebied met de bijzondere 
planten en dieren, maar bo-
venal de rust. Zij willen dan 
ook graag dat dit behouden 
blijft.
 

Verbeterpunten
Meest genoemde verbeter-
punten zijn de aanlegsteigers 
en de parkeergelegenheid. 
Voor beide wordt de wens uit-
gesproken om deze uit te brei-
den. Daarnaast maken velen 
zich zorgen over afval in het 
gebied en de hardvaarders 
op de Vuntusplas. Ze vragen 
hierbij om meer toezicht in het 
gebied. Natuurmonumenten 
gaat proberen om hier volgend 
seizoen meer op in te zetten.

Foto: Benzinestation West End

Foto: Stoere Wijdemeerders 
Jacqueline, Daniël, Freek en 
Ralf gingen voor 40 km door 

weer en wind.

 Foto: Martin van Lokven
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Nieuwe burgemeester
WIJDEMEREN  
De vertrouwenscommissie 
belast met de werving van 
een nieuwe burgemeester 
is vorige week tot een aan-
beveling gekomen.
 
Op donderdag 10 oktober is 
er een extra buitengewone 

raadsvergadering. De volle-
dige procedure is geheim. Na 
afloop van het besloten ge-
deelte zal de voorzitter van 
de vertrouwenscommissie be-
kend maken wie door de raad 
is aanbevolen voor benoeming 
tot burgemeester van Wijde-
meren.

   

SamenLoop 2020
WIJDEMEREN  
In gemeente Wijdemeren 
wordt in 2020 de Samen-
Loop voor Hoop georga-
niseerd. Een indrukwek-
kend evenement dat in 
het teken staat van hoop, 
eerbetuiging en steun voor 
iedereen die met kanker te 
maken heeft (gehad). Ge-
durende 24 uur wandelen 
deelnemers in teams over 
een speciaal uitgezet par-
cours om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor KWF 
Kankerbestrijding. Daar 
omheen vinden er allerlei 
activiteiten plaats.
 
SamenLoop voor Hoop Wij-
demeren is een initiatief van 
KWF, dat hard op zoek is naar 
mensen die willen helpen bij 
de organisatie. “We willen er 
graag een groot succes van 
maken en Wijdemeren op 
deze mooie manier echt op 
de kaart zetten, maar daar 
hebben we wel hulp bij nodig. 

De organisatie bestaat uit ver-
schillende teams. We zitten 
momenteel in een oriënteren-
de fase waarbij we meerdere 
kartrekkers zoeken. We zoe-
ken bijvoorbeeld commissie-
leden voor de teamwerving, 
logistiek, communicatie, sur-
vivors (ex-) (kankerpatiënten), 
financiën, amusement, cere-
monies en eventueel voor een 
KinderLoop. We hopen snel 
een enthousiast team te kun-
nen samenstellen!”
 
Informatieavond
Heb jij interesse in het orga-
niseren van dit verbindende 
evenement? Kom dan vrijblij-
vend naar de informatieavond. 
Deze avond vindt plaats op 15 
oktober bij Restaurant Otten-
home, Zuwe 20, 1241 NC Kor-
tenhoef om 19.30. (ingang bij 
de beachclub en dan doorlo-
pen naar boven naar de ruimte 
“het bovendek”).
Aanmelding via
revo16.rv@gmail.com

Theo en Cock, hartelijk bedankt
Door: Bep Kalter

NEDERHORST DEN BERG 
Het is 08.00 uur in de mor-
gen als de bus met dit plak-
kaat op de voorruit vertrekt 
vanaf het plein in Neder-
horst den Berg. In Over-
meer, Kortenhoef en Loos-
drecht is het kleine groepje 
passagiers uitgegroeid tot 
55 reizigers.
 
De sfeer in de bus is feeste-
lijk met slingers, vlaggetjes en 
Theo en Cock Stalenhoef voor-
aan op versierde stoelen. Al 
meer dan 30 jaar hebben ze de 
bustochten georganiseerd en 
ze nemen vandaag afscheid. 
Hun opvolgers, Herman en 
Bep, willen deze dag een extra 

vrolijke tint geven, daarbij ge-
holpen door Wilma, de chauf-
feuse van Eemlandreizen. 
Wilma rijdt de bus soepel rich-
ting Noord- Veluwe. In Wezep 
wacht de koffie. Over de rode 
loper zijn we daar welkom. Op 
naar Drenthe na de ‘Lichtmis’ 
langs de lange Dedemsvaart 
en de Krim. Ooit waren daar 
schermutselingen, vandaar de 
naam van dat plaatsje.
 
En dan is daar Odoorn-cen-
trum, een dorpspleintje met 
kerk en restaurant en voor 
ons een heel goed verzorgde 
lunch. Het volgende doel is Or-
velte. Intussen hebben we een 
gids aan boord, Klaas-Jan uit 
Odoorn. Het gaat steeds een 
weggetje in, een weggetje uit, 

de glooiende es op met wijde 
uitzichten. Dan over een smal 
keienhobbelweggetje, dwars 
door de velden met hopen sui-
kerbieten, en langs het terrein 
van de grote radiotelescoop 
van ‘Lofar’. En de gids vertelt 
maar: IJstijd, permafrost, Hun-
zedal, heide en turf. In het mu-
seumdorp Orvelte is het heel 
stil. Daar volgen de toespraken. 
Eerst Wilma van Eemlandrei-
zen: “Theo en Cock, zo vaak 
fijn samengewerkt met Eem-
land. Als dank biedt directeur 
Jan jullie allemaal dit drankje 
aan.” Dan zijn Bep en Herman 
aan de beurt. Ook zij bedanken 
hen voor hun jarenlange inzet 
en bieden een verrassings-
doos aan namens allen.
 

   

Erop uit met een lach en een traan
NEDERHORST DEN BERG 
Maandag 30 september 
was het zover, inderdaad 
met een lach, de traan 
kwam later pas.
 
Langs deze weg Bep en Her-
man, heel veel dank voor deze 
speciale dag, samen met Eem-

landreizen hebben jullie voor 
ons een onvergetelijke dag van 
gemaakt. Een bus helemaal 
versierd. Geweldig! Ook al 
onze gasten bedankt voor de 
lieve brieven en wensen en het 
vertrouwen, dat wij al die jaren 
deze busreisjes konden orga-
niseren, samen met Eemland-

reizen. Bep Kalter en Herman 
van de Molen nemen het nu 
van ons over en dat komt hele-
maal goed.

Lieve, warme groeten,  
Theo en Cocky Stalenhoef

   

Blauwe vlaggen

Het valt op dat de Nederland-
se driekleur die op veel boten 
gebruikt wordt niet de juiste 
kleuren bevat. Met name de 
blauwe kleur is donkerblauw, 
maar hoort kobaltblauw te zijn. 
Zo worden de vlaggen met 
donkerblauw, verkocht onder 
het mom van ‘classic’.
 
Die term is misleidend, want 
de vlag, vanaf 1572 bekend, is 
lichtblauw en zou als ‘classic’ 
bestempeld moeten worden. 
Ik moet toegeven dat donker-
blauw vaak wel mooier kan 
ogen, maar eigenlijk hoort het 
niet. In de NEN 3055 uit 1958 is 

vastgelegd dat de blauwe kleur 
kobaltblauw behoort te zijn. 
Inmiddels heb ik tijdens mijn 
vaarvakantie al de verkeerde 
vlaggen zien hangen bij over-
heidsgebouwen, restaurants, 
parochiehuizen en natuurlijk 
op ongeveer 50% van de bo-
ten. Wij gaan toch niet zomaar 
toestaan dat onze vlag gaat 
veranderen? Straks wordt ons 
wijsgemaakt dat paars of roze 
de klassieke kleuren zijn voor 
onze vlag.
Met respect voor de vaak uit on-
wetendheid geboren gemaakte 
keuze voor de vlag, dient een 
ieder die de vlag met donker-

blauw gebruikt, zich er wel be-
wust van te zijn dat dit echt niet 
de juiste kleur is. Voorts wil ik 
nog zeggen dat vlaggen een 
boot of schip mooi aankleden. 
Maar weten wij echter dat er 
wel degelijk regels en etiquet-
teregels achter zitten? Sterker 
nog, hierover wordt zelfs in het 
BPR gesproken. Deze schrijft 
o.m. het volgende voor:
‘De vlaggenstok van de na-
tievlag is recht en achterover 
hellend geplaatst in de as van 
het vaartuig (…). Een gebogen 
vlaggenmast is alleen voorbe-
houden voor ronde, of platbo-
demjachten’. Alle andere bo-
ten zouden dus eigenlijk een 
rechte stok moeten gebruiken. 
Tot slot wilde ik toevoegen dat 
ik besef dat de wereld niet in 
brand staat door verkeerde 
vlagetiquette, maar dat naar 
mijn inziens niet al het goede 
gewijzigd hoeft te worden.
 
Met vriendelijke groet,
Arnoud van Breukelen

✓ 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
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U kunt stemmen!

Tot en met donderdag 31 oktober kunt u stemmen

op een van de drie finalisten voor de ondernemers-

verkiezing. Gaat u voor Van Ettekoven Rietdekkers 

uit Loosdrecht, Bonnema Watersport uit 

Loosdrecht of Dunnebier Print & Marketing uit 

Nederhorst den Berg? Breng snel u stem uit via 

www.ondernemervanwijdemeren.nl. 

 Week van de Veiligheid 

> Dorpenavond 29 oktober
Als u wakker wordt in 2030, hoe ziet uw dorp 

er dan uit? Wij zijn benieuwd wat u belangrijk 

vindt voor de toekomst van uw dorp. Daarom 

zijn er in oktober en november vijf dorpen-

avonden. De eerste avond is op dinsdag 29 

oktober voor de inwoners van Kortenhoef en 

’s-Graveland. Kom ook langs en praat mee 

over thema’s als duurzaamheid, leefklimaat, 

welzijn en de voorzieningen in de dorpen. 

Meer informatie of aanmelden? Kijk op

www.wijdemeren.nl/dorpenavonden. 

>  Klaar voor de winter?
Benieuwd welke energiemaatregelen u kunt 

nemen om er deze winter lekker warm bij te 

zitten? Wilt u meer weten over subsidiemoge-

lijkheden of eens sparren met een energie-

coach? Kom dan op woensdag 10 oktober, de 

Dag van de Duurzaamheid, naar de informatie-

avond van de Energiecoöperatie Wijdemeren. 

Ook lanceren we deze avond de prijsvraag 

Duurzame Dorpen in Actie. Er zijn mooie 

prijzen te winnen! Dus meld u aan via info@

energiecooperatiewijdemeren.nl. De avond 

vindt plaats vanaf 19.30 uur in de bibliotheek 

Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht. 

> Sluiting burgerzaken
In verband met technisch onderhoud is de 

afdeling burgerzaken van de gemeente op 

vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten

en op maandag 14 oktober gesloten tot

10.30 uur. Dit houdt in dat u op deze

momenten o.a. geen afspraak kunt maken 

voor het aanvragen van een reisdocument,

rijbewijs of uittreksels. Ook kunt u geen

reisdocumenten afhalen.

> Voortgang werk
Oud-Loosdrechtsedijk
In juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met 

het hervatten van de werkzaamheden aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk. Momenteel wordt het 

aangepaste ontwerp in detail uitgewerkt en is 

er een uitvoeringsplan in voorbereiding. Be-

langrijk uitgangspunt is dat de hinder voor het 

verkeer beperkt blijft. Naar verwachting start 

het werk in het najaar van 2019 en wordt het in 

maart 2020 afgerond. Uiterlijk drie weken voor 

aanvang van de werkzaamheden maken we 

de planning bekend.

Officiële
bekendmakingen

Het is ’s avonds alweer op tijd donker.
Een goed moment om nog eens te 
kijken naar de veiligheid van uw
woning. Is uw woning goed bevei-
ligd tegen inbraken? En wat kunt u 
doen als er wel bij u is ingebroken? 
We besteden er extra aandacht aan 
tijdens de Week van de Veiligheid 
van maandag 7 tot en met zondag
13 oktober.

Helaas wordt er nog regelmatig ingebroken 

in Wijdemeren. Inbrekers richten zich vooral 

op hoekwoningen en vrijstaande woningen. 

Bij deze huizen staan ze meer uit het zicht van 

(buurt)bewoners. Zorg dus altijd voor goede 

buitenverlichting en laat heggen niet te hoog 

worden, zodat er goed zicht op uw woning is 

vanaf de openbare weg.

Gat in raamkozijn
Inbrekers slaan veelvuldig hun slag door een 

gat te boren in het raamkozijn. De hefboom 

van het raam kan hierna geopend worden. 

Zorg er dus voor dat de hefboompjes op slot 

zitten en haal de sleutel eruit. Laat u de sleutel 

erin zitten, dan kan het raam nog steeds

geopend worden.  

Aangifte
De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt 

toe als u 112 belt wanneer u verdachte zaken 

ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of een 

poging tot inbraak. Bel 0900- 8844 om een 

afspraak te maken.

Stop heling
Een laatste tip: registreer van waardevolle 

bezittingen altijd het serienummer in de app 

Stop Heling. Na diefstal kunnen uw spullen 

makkelijker herkend en terug gevonden wor-

den. Heeft u kostbare spullen zonder serie-

nummer? Maak dan een foto en upload deze 

in de app. Een goede registratie helpt de politie 

bij het opsporen van de dader. Zo werken we 

samen aan het terugdringen van diefstal en 

inbraak.

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

9 oktober 2019

Kort

Een extra vooronderzoek naar de
damwand langs de Kortenhoefse-
dijk zorgt ervoor dat de werk-
zaamheden later starten. 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad een krediet 

beschikbaar gesteld voor de reconstructie van 

de Kortenhoefsedijk. Naast het aanpassen van 

de weg wordt ook de bestaande damwand 

deels vervangen. De gemeente hoopte in sep-

tember akkoord te hebben op alle technische 

doorrekeningen. Aangezien de constructie 

rondom de damwand meer technische vragen 

opriep, is recent besloten om hiervoor aanvul-

lend vooronderzoek te doen. 

Planning
Uit de resultaten van het onderzoek moet 

blijken of er verdere gevolgen zijn voor de 

uitvoering. Vanwege dit technische onderzoek 

loopt de start van de werkzaamheden enige 

vertraging op. Half oktober verwachten we 

meer duidelijkheid te hebben. Bedoeling is 

dat er nog dit jaar een aannemer kan worden 

geselecteerd. Hierna volgt een planning voor de 

werkzaamheden.

Extra onderzoek damwand Kortenhoefsedijk

Tweedehands goederen
Wist u dat het ook strafbaar is om een 

product te kopen waarvan u had kunnen 

vermoeden dat het gestolen is?

Koopt u dus wel eens tweedehands 

goederen, controleer dan altijd of ze niet 

geregistreerd staan bij de politie. U kunt 

dit controleren op www.stopheling.nl of 

in de app Stop Heling. 

Bedrag verzilverlening 
verhoogd

#mooiwijdemeren
@astridkoelink



  

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (30.09.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 

   woning (26.09.19)

Loosdrecht
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (02.10.19)

- Golfslag 15: plaatsen schuur (27.09.19)

- Horndijk 7h: vergroten dakkapellen (27.09.19)

- Horndijk 34: bouwen woning (01.10.19)

- Horndijk 34a: bouwen woning (02.10.19)

- De Rietschans t.h.v. 1: plaatsen beschoeiing (24.09.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103: verhogen bedrijfsruimte (20.09.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen schuur (24.09.19)

- Herenweg 95: bouwen woning (26.09.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (26.09.19)

- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel (25.09.19)

- Zuidereinde 149: aanbrengen buitenisolatie woning 

  (30.09.19)

Kortenhoef
- Koninginnedag 64: plaatsen dakkapel (27.09.19)

Loosdrecht
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw (27.09.19)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 23: bouwen kapschuur (27.09.19)

- Middenweg 54: uitbreiden woning (27.09.19)

- Slotlaan 21: bouwen woning (20.09.19)

- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (26.09.19)

- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger (26.09.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

- Kreek 1: plaatsen dakopbouw (24.09.19)

>  Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

- Gemeentewerf Wijdemeren, De Kwakel 40 te Korten-

hoef, vermindering controlevoorzieningen in bedrijfsriool

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Vaartweg 20-21, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Vaartweg 20-21, Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de bouw van zes woningen en twee 

appartementen met bijbehorende infrastructuur. De 

bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

liggen vanaf 10 oktober 2019 gedurende een termijn 

van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het 

gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht, administratie  Fysiek 

Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.

BP3500Vaartwg2021-on00). 

U kunt deze website ook benaderen via www.wijdeme-

ren.nl ( ter inzage/bestemmingsplan-nen).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van 

een zienswijze of het inwinnen van informatie kan even-

eens contact op worden genomen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen over het vast 

te stellen bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State dient over het ontwerp-be-

stemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Vaststelling Verordening
Verzilverlening 2019

Op  19 september 2019 heeft de raad de verordening 

Verzilverlening 2019 vastgesteld en de daarbij behorende 

toelichting. De verordening is in te zien via

www.wijdemeren.nl/regelingen. 

De verordening treedt per 1 oktober 2019 in werking. 

Het maximale bedrag van de ver-
zilverlening is verhoogd tot 40.000 
euro. Ook is het nu mogelijk om 
energiebesparende maatregelen 
mee te financieren. 

De verzilverlening is er voor oudere woningeige-

naren die aanpassingen in huis willen doen om 

langer thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld in de 

badkamer, keuken of toilet. Ook kunnen bijvoor-

beeld isolatiemaatregelen aan het dak of de vloer 

meegefinancierd worden. 

Geen aflossing en rente betalen
De essentie van de lening is dat u tijdens de loop-

tijd niet aflost én geen rente betaalt. De lening 

wordt afgelost aan het einde van de looptijd; 

bij verkoop van het huis of bij overlijden van de 

langstlevende woningeigenaar. 

Geen extra woonlasten
Omdat u tijdens de looptijd niet aflost, ontstaan 

er geen extra woonlasten. De verzilverlening is er 

voor inwoners met een inkomen tot maximaal 

36.000 euro en met voldoende overwaarde in 

de woning.

Uitvoering regeling door SVn
De verzilverlening wordt verstrekt door het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer 

informatie over de voorwaarden is te vinden op 

www.wijdemeren.nl/verzilverlening. 

Wijdemeren
informeren
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Bedrag verzilverlening verhoogd

Officiële bekendmakingen 9 oktober 2019

Bouwen en wonen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het  Fysiek Domein,  telefoon-
nummer  14 035. 

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

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

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

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Overig

Beppie van de Bunt is beweeg-
coach voor 60+ inwoners in 
Wijdemeren. Wat dat precies
inhoudt? Dat vertelt ze zelf!

“Ik geef 60-plussers gratis persoonlijk beweegad-

vies. Dit kan via de telefoon of op locatie, zoals 

bij u thuis. Mensen kunnen van alles vragen. Van 

‘welke sport past bij mij’ en ‘waar moet ik begin-

nen’ tot ‘wat is het aanbod in mijn buurt’.”

Juist op oudere leeftijd
“Bewegen is belangrijk, juist op oudere leeftijd. Be-

wegen maakt het hoofd leeg, houdt het lichaam 

soepel en u leert mensen kennen. Het helpt om 

botten en spieren sterk te houden. Mentaal zorgt 

het voor weerbaarheid en balans.”

Meer mogelijk
“De alarmbellen gaan vaak af als een arts vertelt 

dat u meer moet bewegen. Ga niet bij de pakken 

neerzitten. Er is meer mogelijk dan u denkt! Van 

groepslessen tot wandelgroepen en de jaarlijkse 

60+ beweegweek. Daar kan ik bij helpen.”

Contact opnemen
De 60+ beweegcoach is een samenwerking tus-

sen de gemeente, Team Sportservice en Inovum. 

Neem contact op met Beppie van de Bunt via 

(035) 58 88 218, 06 31 59 58 47 of 

b.vandebunt@inovum.nl. 

Bewegen met Beppie
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Vijf fietsvrienden na 61 jaar
weer samen
555 km. naar de Expo
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Op 10 juli 1958 stapten 
Wim Floor, Marten Weste-
neng, Henk Westenberg, 
Cees en Nico Daams op de 
fiets voor een trip naar de 
Expo in Brussel. Ruim 61 
jaar later treffen de fiets-
vrienden elkaar weer op 
kasteel Sypesteyn.
 
Alsof ze elkaar een dag niet 
gezien hebben, barst het ge-
sprek al snel los. Het fotoboek 
gaat over tafel. Dan zie je een 
vijftal spichtige jongens tus-
sen 12 en 16 jaar, sommige 
in korte broek. Vol zelfvertrou-
wen op een camping rond een 
gaspitje. De jongste, Nico, 
mocht koken. Hij woont in 
Australië en kon deze reünie 
ook meemaken. Vader Jasper 

Daams, dorpssmid, organist, 
raadslid, een Loosdrechter in 
hart en nieren, was de reislei-
der. “Hij vond het leuk om ons 
in aanraking met de Wereld-
tentoonstelling te brengen. 
Achteraf best een waagstuk 
om met vijf onervaren pubers 
te gaan fietsen”, vertelt Cees 
Daams. Henk had niet alleen 
de meeste praatjes, hij had 
als 16-jarige al reiservaring. 
De anderen waren nog nooit 
in het buitenland geweest. Ze 
keken hun ogen uit bij de di-
verse paviljoens. Bij de Rus-
sische zagen ze zelfs een 
Spoednik, Nederland showde 
een geitje op een dijk en de 
Expohal die later in Hilversum 
een sportieve rol vervulde.
 
VADER DAAMS WAS 
DE REISLEIDER
 

De verhalen komen steeds 
meer los. Op de eerste dag 
fietsten de heren 127 km, 
naar Weert. Via Remou-
champs klommen ze naar de 
Belgische hoofdstad, waar ze 
in Vilvoorde een camping von-

den. Nico: “Wij waren zo slim 
om een greppel rond de tent te 
graven, het goot en wij dreven 
gelukkig niet weg.” “En geen 
enkele lekke band onderweg, 
hè”, zegt Henk. Wim weet 
nog dat ze in België op hun 

fietsen met terugtraprem een 
handrem hadden geplaatst, 
dat was verplicht. Na 555 km. 
keerden de jongelingen op 19 
juli terug in Loosdrecht. Waar 
ze 61 jaar later nog uren na-
praten over hun fietsavontuur.

Jaarlijkse wedstrijd Borsen Trofee
Brandweerteams strijden voor 
winst
WIJDEMEREN  
Brand bij de firma Polar 
aan de Cannenburgerweg 
in ‘s-Graveland waar tege-
lijkertijd een TV opname 
aan de gang is van het 
programma Sterren In De 
Sneeuw met de Nederland-
se Elvis Presley.
 
Dat was het pittige scenario 
voor brandweerteams uit Gooi 
& Vechtstreek afgelopen zater-
dag tijdens de jaarlijkse wed-
strijd om de zogeheten Borsen 
Trofee. Uiteindelijk moest het 
team van Nederhorst alleen 
de ploeg van Muiden voor zich 
dulden en scoorde daarmee 
een verdiende tweede plaats.
 
Polar is een bedrijf gespeciali-
seerd in het maken van (kunst)
sneeuw en dat had de organi-
serende ploeg van brandweer 
‘s-Graveland optimaal weten 
te benutten. De gealarmeer-

de eenheden konden de felle 
buitenbrand alleen bereiken 
via een roldeur van de loods. 
Daar stuitten ze tot grote ver-
bazing op een perfect winters 
decor, waar een filmploeg druk 
bezig was om Elvis met zijn 
“Lonely This Christmas” op 
te nemen. In alle opvolgende 
paniek bleek niet alleen een 
medewerkster bekneld ge-
raakt te zijn onder een heuse 
piste-bully maar ook nog een 
slachtoffer met brandwonden 
achter het pand te zijn.
 
‘HET GAAT OM KEN-
NIS, INZICHT EN 
INZET’
 
“Deze wedstrijd is een traditie 
in onze regio. Tegenwoordig 
is het vooral een onderlinge 
competitie waarbij het gaat om 
kennis, inzicht en inzet”, legt 
postcoördinator Johan Land-
waart uit. Na scenario Elvis, 

moesten de teams op de zo-
geheten Tempo-baan ook nog 
eens hun voertuig uit een ‘es-
cape room’ zien te halen. Ook 

hier scoorde Nederhorst een 
tweede plek, na de ploeg uit 
Bussum.

Dinsdag 15 oktober is er een 
Open Oefenavond in ‘s-Grave-
land. Aanmelden
06-10318369.
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Kortenhoefse teams bij
paardencross
Beide teams poulewinnaar
GIESBEEK  
Anne, Annemoon, Charlot-
te, Lillyanne, Lotte, Senna 
en Sterre, zeven meiden 
uit Kortenhoef deden zon-
dag 29 september in twee 
teams mee aan het polo-
crosstoernooi in Giesbeek. 
Gecoacht door Charlotte 
van der Haar van manege 
Het Knolleke maakten ze 
hun debuut op dit ruiter-
sportevenement.
 
Door: Saskia Luijer
 
Zelf speelt Charlotte van der 
Haar al tien jaar polocross op 
hoog niveau. Haar enthousi-
asme wist ze moeiteloos over 
te brengen op zeven jonge 
ruiters. “Het is heel leuk en je 
leert er beter door rijden” moti-
veert ze. De jonge meiden rij-
den twee keer per week bij de 

manage op de belt, waarvan 
ze elke zaterdagmiddag trai-
nen voor polocross. Charlot-
te: “Mensen die ook interesse 
hebben, zijn altijd welkom om 
te komen kijken!”
 
‘JE LEERT ER BETER 
DOOR RIJDEN.’
 
Bij polocross probeer je met je 
team een klein, zacht balletje 
te scoren tussen twee palen 
van de tegenstander. Net als 
bij het klassieke polospel doe 
je dit met een flexibele stick 
van bamboe. Bij polocross is 
deze stick uitgerust met een 
netje. Een ander verschil is 
dat je bij polo meerdere paar-
den per speler gebruikt en bij 
polocross maar één paard per 
persoon hebt. “Er wordt altijd 
veel aan het paardenwelzijn 
gedacht” benadrukt Charlotte. 

“We zorgen ervoor dat ze met 
extra beschermers en banda-
ges op het grasveld staan.”
 
Elk team heeft drie spelers, 
bestaande uit een aanvaller, 
spelverdeler en verdediger. 
Om goed te kunnen overspe-
len, trainen de dames ook 

zonder paard. Bijna dagelijks 
oefenen ze hun behendigheid 
in het hanteren van de stick. 
Even een balletje overgooien, 
laten bouncen en weer opvan-
gen. Eindeloze herhalingen 
om het reactievermogen en de 
reflexen te versterken. Bij het 
toernooi in Giesbeek werden 

beide teams poulewinnaar. 
Het streven van de meiden 
is om steeds beter te worden 
en net als Charlotte ook in het 
Nederlands team te mogen 
spelen. Dat zou toch mooi zijn, 
een oranje team uit Wijdeme-
ren.

Nederlandse race historie
25-jarig bestaan motorclub
NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zondag was het 
druk in het Pannenkoe-
kenhuys. Leden van mo-
torclub Jamathi vierden 
hun 5e lustrum. Van de 
circa tweehonderd leden 
was een flink deel op ko-
men dagen om verhalen 
van vroeger op te halen.
 
Oorsprong
Coureurs Jan Thiel en Martin 
Mijwaart uit Nederhorst be-
gonnen in 1962 met het bou-
wen van eigen 50 cc racemo-
toren. In 1965 werd Jamathi 
(samengesteld uit Jan, Martin 
en Thiel) als raceteamnaam 
bedacht. Jan stopte met ra-
cen en mede-Berger Paul Lo-
dewijks verving hem. De mo-
toren waren dusdanig goed 
dat meerdere Grand Prix-ti-
tels, waaronder die van Assen 
werden behaald. Zowel Paul 
als later Aalt Toersen (de ver-
vanger van Paul na een ver-
keersongeval) misten op een 

haar na de wereldtitel. Deze 
ongekende en sensationele 
prestaties van team en cou-
reurs deed de wereld versteld 
staan en Nederland was een 
paar helden rijker! Mid jaren 
zeventig moesten Thiel en 
Mijwaart om financiële rede-
nen stoppen met Jamathi. Het 
duo werkte vervolgens voor 
Italiaanse merken en waren 
daar met meerdere wereldti-
tels zeer succesvol.
 
‘…DIE JAMATHI 
JONGENS HEBBEN 
NEDERHORST DEN 
BERG […] OP DE WE-
RELDKAART GEZET’ 
(ALFONS MEISNER)
 
Motorgekte
In 1994 vatte Aalt Toersens 
broer Dik het idee op om een 
Jamathi-club op te richten 
met onder meer jaarlijkse bij-
eenkomsten. Deze keer was 
er vanwege het vijfde lustrum 
ook een officieel momentje: 

een prachtig boek met de ge-
schiedenis en veel beeldma-
teriaal van Jamathi werd over-
handigd aan twee zussen en 
een kleinkind van de in 1988 
overleden Paul Lodewijkx.
Clublid en mede-organisator 
Alfons Meisner verwoordde 

heel beeldend hoe de motor-
gekte bij hem destijds was 
aangewakkerd. “Wijnand Lo-
dewijkx, broer van Paul, stond 
in Ankeveen achter de bar. 
waar we gekluisterd aan de 
radio naar de wedstrijdversla-
gen luisterden. Wijnand nam 

ook allerlei motoronderde-
len mee waaraan gesleuteld 
moest worden en zo is mijn 
liefde voor Jamathi ontstaan. 
Ja, die Jamathi jongens heb-
ben Nederhorst den Berg toen 
wel op de wereldkaart gezet!”

 Foto: De zeven meiden bij manege het Knolleke

 Foto: Vele bezoekers waren op een vintage brommer gekomen
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Twan van Dijk
RehobothTerpstraschool
LOOSDRECHT  
”Het is best makkelijk 
vol te houden tussen de 
vrouwen. Je moet gewoon 
goed naar ze luisteren en 
op het juiste moment op 
de rem trappen. Daarnaast 
is het heel gezellig in de 
teamkamer en klets ik 
graag mee”, meent Twan 
die les geeft op de Re-
hobothTerpstraschool in 
Loosdrecht.
 
Twan koos bewust voor het 
onderwijs: “Het heeft mij altijd 
gedreven om kinderen zoveel 

mogelijk te leren en ze voor te 
bereiden op deze complexe 
maatschappij.” Hij staat nu 
ruim 9 jaar voor de klas. Op 
de RehobothTerpstraschool 
zijn ze druk bezig samen met 
kinderopvang Eigen&Wijzer 
een Integraal Kindcentrum 
te vormen. Twan wordt vaak 
aangesproken op het feit dat 
er een man voor de klas staat. 
“Ik hoor ongelooflijk vaak hoe 
blij kinderen, ouders en ‘vrou-
welijke’ leerkrachten zijn dat 
er ‘ein-de-lijk’ een man is.”
 
Twan vindt het lastig om het 

verschil tussen mannen en 
vrouwen voor de klas aan 
te geven. “Ik ben het type 
leerkracht dat een duidelijke 
structuur biedt, maar waar 
ruimte is voor een grapje of 
een spontane actie om de 
les compleet om te gooien. 
Ik denk dat mannen over het 
algemeen hier makkelijker in 
zijn dan de vrouwelijke colle-
ga’s.” Maar hij wil zeker niet 
generaliseren.
 
“Het mooiste is dat geen dag 
hetzelfde is. De wetenschap 
een belangrijke rol te spe-

len in de opvoeding van het 
kind om ze voor te bereiden 
op deze samenleving, zowel 
cognitief als mentaal, dat vind 
ik een uitdaging.” 
 
Het is de ambitie van Twan 
om schoolleider te worden. Hij 
wil graag verantwoordelijk zijn 
voor een schoolbrede ontwik-
keling.

Maurits Dollekamp
Curtevenneschool
KORTENHOEF  
”Samen met mijn direc-
teur zijn wij de enige man-
nen. Ik merk dat wij hier in 
het onderwijs geen onder-
scheid in maken.
 
Ouders zijn overigens zeer 
enthousiast, ze vinden het 
goed dat hun kind ook les 
krijgt van een mannelijke 
leerkracht.” Maurits heeft be-
wust gekozen voor het basis-
onderwijs. Les geven in alle 
vakken en de razendsnelle 
ontwikkeling van de kinderen 
vindt hij boeiend. Circa 9 jaar 

geleden begon zijn onderwijs-
loopbaan. Hij stapte eruit en 
studeerde o.a. Human Re-
source Management. “Uitein-
delijk begon ik het onderwijs 
te missen.” Sinds 2018 is hij 
werkzaam op de Curtevenne, 
een fijne, kleinschalige dorps-
school in Kortenhoef, met (in-
novatieve) talentontwikkeling 
van de leerlingen. Dit jaar in 
groep 5.
 
Het is inderdaad zo dat het 
merendeel van de leerkrach-
ten vrouw is, dus Dollekamp 
snapt dat het beeld bevestigd 

wordt. “Een juf heeft in de 
ogen van kinderen al snel een 
‘moederrol’. Meisjes blijven 
hier lang behoefte aan hou-
den, ik merk dat de jongens 
een mannelijke leerkracht al 
snel als een voorbeeld voor 
later gaan zien.” Maurits vindt 
werken in het onderwijs bij-
zonder. Dat ouders je het ver-
trouwen geven over hun dier-
baarste bezit. “Om hun kind te 
ontwikkelen op verschillende 
gebieden, iedere dag weer. 
Daarnaast vind ik de waar-
dering bijzonder. Je ontvangt 
geen maandelijks topsalaris, 

maar de persoonlijke waarde-
ring die je van ouders en kin-
deren krijgt is onbetaalbaar.”
 
Maurits Dollekamp is nog lang 
niet uitgekeken op zijn huidi-
ge functie in het onderwijs. 
“Maar wie weet hoe ons on-
derwijslandschap er over 10 
jaar uitziet? Misschien kan ik 
dan mijn onderwijs- en hr er-
varing wel combineren? We 
zullen zien”

Ronald de Moor
Warinschool
NEDERHORST DEN BERG 
Ronald de Moor van de 
Warinschool in Neder-
horst den Berg werkt 
sinds 1994 in het onder-
wijs.
 
“Een beroep met een roeping? 
Jazeker, ik heb zelfs met mijn 
moeder duo-les gegeven aan 
groep 7.” In het begin loop je 
als leerkracht tegen allerlei 
zaken aan, ook in het con-
tact met ouders. “Ik weet nog 
goed dat er een boze ouder 
stierend de school in kwam en 
vroeg naar de directeur. Die 

stond naast mij, wat de ouder 
niet wist. Waarop hij tegen de 
desbetreffende ouder zei: ‘Ik 
zal de directeur even gaan 
roepen’. Ik heb hem niet meer 
terug gezien die dag.”
 
Wat volgens Ronald onder-
wijs zo mooi maakt, is het 
vertrouwen van de ouders om 
de leerling te mogen begelei-
den in zijn ontwikkeling. Op 
de Warin Daltonschool is het 
kenmerkend dat de leerkrach-
ten samen met de kinderen 
en hun ouders optrekken. In 
de ochtend is er rust in de 

school, ‘s middags werken 
ze projectmatig. “Als we de 
geschiedenis bekijken is het 
beroep van meester bij uitstek 
een mannenberoep geweest.
 
Kinderen hebben duidelijk-
heid nodig, maar ook even 
stoeien en de grens opzoeken 
horen daarbij. Hiermee wil ik 
niet zeggen dat mijn collega’s 
dit niet kunnen, het is toch 
gewoon anders een juf of een 
meester. Een balans tussen 
mannen en vrouwen zou mooi 
zijn. Helaas is de realiteit an-
ders.”

Ronald de Moor voelt zich 
bevoorrecht om met het team 
van de Warin Daltonschool te 
werken, een moderne school 
met een rijke historie van al-
weer 137 jaar.
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RESTAURANTS     WIJDEMERENIN

Restaurants in 
de vijf dorpen 
WIJDEMEREN - Wonen in 
een van de vijf dorpen van 
Wijdemeren is op zichzelf 
al fijn. Het wordt nog 
prettiger als je weet dat 
er in de dorpen veel prima 
restaurants zijn. 

Voor een culinair uitje op 
niveau hoef je niet ver te 
reizen, in elk dorp vind je 
vrijwel naast de deur een 
restaurant naar keuze. 
Gevarieerd in menu, in 
sfeer, in ligging, in histo-
rie. Tussen Breukeleveen 
en Nederhorst den Berg 
kun je op tal van locaties 
een mooie plek aantreffen 
waar het goed toeven is 
voor een drankje en/of 
een hapje. Gastvrijheid 
staat op nummer één, 
naast de kwaliteit die de 
diverse keukens bieden. 

Wijdemeren kent nog  
geen sterrenrestaurants, 
maar uit de tientallen re-
views blijkt dat er echt 
veel toprestaurants tus-
sen zitten. Maar ook voor
een ongedwongen sma-
kelijk samenzijn met een 
sateetje is de keuze ruim. 
Voor iedere portemonnee 
kun je met familie, vrien-
den en kennissen in de 
vijf dorpen terecht. Een 
terrasje pakken, genieten 
van voorbijgangers of 
juist natuur op je in laten 
werken aan de plas, het
kan allemaal. Ook voor
een zakenlunch, een fa-
miliefeest of gezellig diner 
bieden de Wijdemeerse 
restaurants een scala aan 
mogelijkheden.

Uw huis-aan-huisblad wil
u graag in contact breng-
en met restaurants van 
Wijdemeren. 

Enjoy!

DOCKS FISH & GRILL
Moleneind 5, 1241 NE Kortenhoef
035 - 5250087, www.restaurantdocks.nl

LUNDI VIN ROUGE - Na weer een mooi seizoen beginnen 
we aan de sfeervolle herfst/winter. De haard weer aan en 
iedere maandag beginnen we de week goed met een super 
rode wijn speciaal geselecteerd voor jou. Drink de hele 
week deze mooie wijn voor € 5,75 per glas en geniet van 
onze nieuwe menu kaart. Tevens hebben we nieuw op de 
tap GULPENER pils & Chateau Neubourg bier. Check onze 
openingstijden op www.restaurantdocks.nl

RESTAURANT LEKR
Stichts End 9, 1244 PK Ankeveen
035 - 6563555, www.restaurantlekr.nl 

Truffelweekend! 18, 19 & 20 oktober 4-gangen truffelmenu 
inclusief een glas bubbels voor €55,- p.p.
Restaurant Lekr serveert een heel weekend truffel.
Zomertruffel, herfsttruffel & wintertruffel, welke
allemaal speciaal voor ons worden gezocht in Italië.
De truffels worden verwerkt in het menu van amuse tot en 
met de koffie. Proef de herfst reserveer nu voor het
truffelmenu!

RESTAURANT ’T SWAENTJE
Noordereinde 353, 1243 JZ, ’s-Graveland
035 - 656 20 16, www.hetswaentje.nl

Restaurant ’t Swaentje is schitterend gelegen in het hart van 
Het Gooi. In een monumentaal pand met een terras aan de 
oude trekvaart van s’-Graveland. Het restaurant staat voor 
sfeer, gezelligheid en heerlijk eten! Een diner met vrienden 
of familie, een zakelijke afspraak of een romantische avond; 
een bezoek aan ons restaurant staat garant voor een culi-
naire beleving.  3, 4 en 5 gangen Chefsmenu vanaf € 38,50. 
Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur 3, 4 en 5 gangen Chefsmenu  

vanaf € 38,50

RESTAURANT ROBBERSE EILAND
Oud-Loosdrechtsedijk 234, 1231 NH Loosdrecht
06 - 20302208, www.restaurant-robberse-eiland.nl 

De verborgen parel van Loosdrecht. Ontdek de schoonheid 
van deze plas vanaf ons fantastische terras of vanuit ons 
knusse, warm ingerichte restaurant. Geopend van dinsdag 
t/m zondag vanaf 11.00 uur voor lunch, diner of gewoon 
een drankje. Wegens overweldigend succes hebben we 
weer de Lunch Toppers. 10 zeer aantrekkelijk geprijsde 
gerechten voor 10, 11 en 12,50. De hele maand Oktober 
Zeetong 22,50 en Tournedos 18,50. Website voor meer info.

RESTAURANT 1244 
Stichtse End 50, 1244 PP Ankeveen 
035 - 5339155, www.restaurant1244.nl 

Mooi gelegen direct aan de Ankeveens Plassen bevindt zich 
Restaurant 1244. Naast heerlijke, betaalbare, gerechten 
staat Restaurant 1244 ook voor sfeervol dineren.
Gastheer Thom en Chef-kok Janoeh heten u van harte 
welkom! 
Om te vieren dat we een jaar bestaan bieden wij in de 
gehele maand oktober een 3-gangen chef’s menu aan voor 
slechts € 24,88. Zien we u snel in Ankeveen?

RESTAURANT IN DE WATERTUIN
Oud-Loosdrechtsedijk 185, 1231 LW  Loosdrecht
06 - 83660067, www.indewatertuin.nl 

Geniet van een fantastisch uitzicht over de Loosdrechtse 
Plassen vanaf ons terras of verwarmde veranda. Binnen is 
het gezellig en knus. Laat je verrassen door ons regelmatig 
wisselende menu, onze klassiekers en tijdens de maand 
oktober mooie wildgerechten. Inspirerend vergaderen of iets 
te vieren met een groep? Ook dat kan in onze serre en of 
restaurant, we rekenen geen zaalhuur! Komt u snel bij ons 
langs? We verheugen ons op uw komst!
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Dit is Ankeveen!
101 punten op NAP

Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN -  
Op zondag 29 september 
was de aftrap van het Dil-
lewijn-seizoen met ‘Dit 
is Ankeveen’, een try out 
met columnist Marcel van 
Roosmalen, ‘Fotograaf des 
Vaderlands’ Jan Dirk van 
der Burg en ‘Slimste Mens- 
winnaar’ Roelof de Vries. 
Dit drietal onderzocht hoe 
Nederlands Ankeveen is. 
Een hilarische voorstelling 
waarbij de conclusie was 
dat Ankeveen 101 punten 
scoort op het NAP.
 
Met frisse tegenzin gaan de 
mannen door het land op 
zoek naar de Nederlandse 
volksaard. Het begint al zuur 
als Marcel van Roosmalen 
verhaalt hoe hij op zondag 35 
minuten te voet naar Ankeveen 
moet wandelen bij gebrek aan 
openbaar vervoer. “Het is als 
een uitwedstrijd loten tegen 
een Armeense voetbalclub”. 
En optreden in de Dillewijn 
voelt als een juist uitgeknepen 

puist. “Ik heb diep respect voor 
u dat alle 88 toch bent geko-
men.” Als ijkpunt voor de vraag 
hoe Nederlands het dorp is, 
wordt het Nieuw Apeldoorns 
Peil genomen (tussen 0-200), 
van de meest gemiddelde ge-
meente van Nederland.
 
De fotograaf laat typisch Ne-
derlandse beelden zien met 
ruitjesbloesen, kliko’s, boed-
dha’s, buiten-brievenbussen 
en olifantenpaadjes. De ‘af-
schuwelijkste’ plek is het bank-
je naast de 2 containers bij de 
splitsing Herenweg- Midden-
weg. Wie gaat daar nu zitten?
 
‘JE HEBT ER NIKS, 
MAAR JE VINDT ER 
ALLES’
 
Een pizza bestellen in Kor-
tenhoef kost een dik half uur, 
dat gebeurt live tijdens de 
voorstelling. Met een oorver-
dovend applaus voor de be-
zorger. Tussendoor zingen 
plaatselijke artiesten Yvonne 
van de Riet en Jan van Ingen 
een adembenemend ‘Stil in 

Mij’ waarop zelfs Marcel van 
Roosmalen geen weerwoord 
op heeft. In hun keuzes over 
favoriete liedjes, boeken, 
vakantieland en autokleur 
passen de Ankeveners per-
fect in het landelijk beeld. 
Alleen seksen de inwoners 
vaker, nl. 1x per week tegen 
3x per maand volgens NAP. 
Voor een parenclub ben je 
aangewezen op Fata Morga-
na in Muiden, dat overigens 
slechte reviews heeft. Eric 
Torsing en Bas van Dijk fi-

gureren tijdens een interview 
als personen die gek zijn op 
Ankeveen. In tegenstelling tot 
Marga van Praag die hier 12 
jaar tegen haar zin woonde. 
Eric komt met de inmiddels le-
gendarische quote: ‘Je hebt er 
niks, maar je vindt er alles’. En 
Bas bejubelt de sociale cohe-
sie, maar baalt van de dorps-
roddels.
 
Het gaat alle kanten op. 
Tweets van Marianne Zwager-
man worden gehaat, voorna-
melijk omdat ze uit Nederhorst 
den Berg komt. Zo dachten de 
cabaretiers dat burgemeester 
Freek Ossel en wethouder Jan 
Klink een stelletje zijn, gezien 
de foto van het college waar 
de heren close tegenover el-
kaar staan. In 2003 bezocht 
Beatrix heel Wijdemeren, be-
halve…..
Een show zonder strakke re-
gie, maar heel vermakelijk. 
Sterke teksten, herkenbare 
foto’s en zelfs een tikkeltje in-
formatief.

   

Beurs in Loosdrecht
Kinderkleding en speelgoed
LOOSDRECHT  
Zaterdag 12 oktober van 
12.00 - 17.00 uur is de 
eerste kinderkleding- en 
speelgoedbeurs voor de 
leeftijd van 0-12 jaar. Een 
nieuw evenement in Loos-
drecht en omstreken!
 
De beurs vindt plaats in het 
Wijkgebouw Loosdrecht, Ei-

kenlaan 17a. De zaal biedt 
ruimte aan 20 kramen met al-
lemaal enthousiaste moeders 
die hun mooie spulletjes willen 
verkopen. Iedere deelnemer 
heeft z’n eigen doelgroep. 
Hierdoor is er genoeg variatie 
en aanbod voor iedereen. Het 
thema voor de kleding is dit 
keer Herfst/Winter.

We kunnen u verzekeren dat 
alles schoon is en vaak zelfs 
zo goed als nieuw!

Kinderen kunnen zich laten 
schminken voor 1 euro. En in 
de koffiehoek is er iets lekkers 
te eten en drinken! Kortom, 
een middagje uit!
Pinnen is helaas niet mogelijk 
dus neem contant geld mee.

Amicitia zoekt talenten 
voor liveshow
KORTENHOEF - Zondag-
middag 17 mei is de twee-
de editie van Amicitia and 
Talent. Sta jij straks live 
met het fanfareorkest op 
het podium in De Fuik? 
Meld je dan aan voor de 
audities op zaterdag 14 de-
cember.
 
Eerlijk is eerlijk, een kuur met 
kunstschaatsen wordt wat 
lastig in de sporthal en een 
dressuurproef op een paard 
is ook niet helemaal het idee. 
Maar verder kun je ‘t zo gek 
niet bedenken. Elk optreden 
waarbij muziek centraal staat 
is mogelijk bij Amicitia and Ta-
lent. Dat is juist de uitdaging, 
meldt dirigent Henrie Pastoor. 
“We staan voor alles open. Als 
orkest willen wij talenten bege-
leiden, maar dat hoeven niet 
per se muzikale activiteiten te 
zijn. Dus niet alleen muzikan-
ten op een solo-instrument 
of zangers, maar entertain-
ment op elk denkbaar vlak. 
Bijvoorbeeld een circusact, 
acrobatiek, cabaret of dans. 
Deelname is ook niet leeftijds-
gebonden. Jong en oud mag 
meedoen.”
 
In de spotlights
Gebaseerd op het tv-program-
ma ‘Holland’s Got Talent’ was 
in het voorjaar de eerste uit-
voering van Amicitia and Ta-
lent. Een succesvol concept 
met verrassende optredens 
op piano, dwarsfluit en vibra-

foon, maar ook met zang, een 
stijldansduo en een popband. 
Unieke talenten die samen 
met het fanfareorkest op het 
podium stonden. Artiesten als 
in een liveshow, in de spot-
lights voor een groot publiek 
met uiteraard een deskundig 
juryoordeel. “Het is zo’n mooie 
kans en ervaring” vervolgt 
Pastoor. “Laat je dus niet rem-
men door het idee ‘ik weet niet 
wat ik kan verwachten’. Kom 
gewoon, meld je aan en waag 
de gok. Samen kunnen we de 
ideeën uitwerken en op zoek 
gaan naar de juiste muziek en 
de juiste arrangementen. Het 
orkest is heel flexibel en kan 
een uitgebreid repertoire spe-
len, variërend van pop, dans, 
musical tot klassiek. En uiter-
aard krijg je tijdens de voorbe-
reidingen coaching en bege-
leiding. Je hoeft het echt niet 
in je eentje te doen. We gaan 
er samen een mooie happe-
ning van maken.”
 
Audities 14 december
Wil jij meedoen met de talent-
show op zondagmiddag 17 
mei? Meld je dan vóór 1 de-
cember aan via het aanmeld-
formulier op www.amicitiakor-
tenhoef.nl, door een e-mail 
te sturen naar info@amici-
tiakortenhoef.nl of met een 
telefoontje naar Pieter Luijer: 
06-11436172. De audities zijn 
op zaterdag 14 december in 
muziekgebouw ‘t Akkoord, 
Kwakel 41, Kortenhoef.

   

Zanggroep Allure
Ruimte voor nieuwe zangers en zangeressen

LOOSDRECHT  
Voelt u zich nog fit om te 
komen zingen, dan nodi-
gen wij u graag uit!
 
Zelf plezier in zingen en ook 
genieten voor toehoorders. 
Dat is het motto bij de inmid-
dels 2 jaar bestaande Zang-
groep Allure. Elke maandag-
morgen om half 11 komen 
de ongeveer 25 zangers en 
zangeressen bij elkaar om te 
repeteren onder leiding van 
Désirée Wijma met pianobe-
geleiding van Anja van den 
Bedem. De repetities zijn 
op zich al plezierig. Doordat 

Zanggroep Allure een breed 
repertoire zingt, wat bestaat 
uit bekende en mooie songs 
wordt men met regelmaat 
gevraagd voor optredens. Nu 
na 2 jaar wil gaan we het re-
pertoire nog meer uitbreiden. 
Bestaande bekende songs 
zullen soms opnieuw worden 
gearrangeerd en op deze ma-
nier geschikt gemaakt worden 
voor een uitvoering. Bent u al 
nieuwsgierig geworden? Men-
sen die van zingen houden zijn 
altijd welkom om mee te doen. 
Maandagmorgen van 10.30 
tot 12.00 uur. Wijkgebouw,
Eikenlaan 17a Loosdrecht.
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Kinderboeken-
ambassadeaux

KORTENHOEF  
Hans en Monique Hagen 
uit Kortenhoef waren twee 
jaar lang de Kinderboe-
kenambassadeurs van Ne-
derland. Doel: Lezen van 
verhalen en gedichten on-
der de aandacht brengen. 
Bereikt: een Kinderboe-
kenambassade.
 
Twee jaar lang reisden de 
twee door heel Nederland om 
lezingen te geven, interviews 
en inleidingen, op scholen, 
voor bibliotheken, tijdschrif-
ten, kranten en ook op lera-
renopleidingen en Pabo’s. 
“Met plezier hoor”, zegt Hans, 
“want wat is er nou leuker dan 
kinderen en andere mensen 
enthousiast te maken voor 
lezen, en speciaal, voor po-
ezie”. Wekelijks schreven de 
Kinderboekenambassadeux 
(dat woord hebben ze zelf 
verzonnen) in Het Parool, een 
column over het wat en hoe 
van poëzie, aandacht voor 
Nederlandse dichters, met ei-
gen visie.
 
“Het hoogtepunt”, zegt Hans 
Hagen, “was de opening van 
de Kinderboekenambassa-
de in het Kinderboekenmu-
seum in Den Haag”. In juni 
2018 werd die ambassade 
feestelijk geopend door (oud)
burgemeester Krikke en kin-
derdirecteur Sara van het 
Kinderboekenmuseum. Hans 
en Monique ontvingen am-
bassadeurs uit allerlei landen 
en heel veel kinderen in “hun” 
ambassade. Iedereen mocht 
voor een camera vertellen wat 
zijn/haar lievelingsboek was 
en waarom. Die opnames wa-

ren en zijn op de website te 
zien www.kinderboekenam-
bassadeur.nl
 
Tijdens de belangrijke kin-
derboekenbeurs in Bologna, 
waar schrijvers, vertalers en 
uitgevers van kinderboeken 
bijeen komen om ervaringen 
en boeken uit te wisselen, 
bleek er enthousiaste belang-
stelling te bestaan voor Neer-
lands trots: de Kinderboeken-
ambassade.
 
“Poëzie Hardop. Uitgegeven 
door Querido. Met illustra-
ties van Maartje Kuiper”, vult 
Hans aan. In de Kinderboe-
kenambassade in het Kinder-
boekenmuseum te Den Haag, 
zetelt nu de nieuwe Kinder-
boekenambassadeur Manon 
Sikkel. “Kinderen kunnen nog 
altijd ambassadeur van hun 
eigen lievelingsboek worden 
door hun pleidooi op video te 
laten opnemen”, zegt Hans. 
“Zo deel je mooie boeken met 
elkaar en blijft er aandacht 
voor het plezier van lezen en 
voorlezen van verhalen en 
poëzie”. “En wij”, zegt hij met 
een blije zucht: “wij krijgen nu 
weer meer tijd om zélf iets te 
gaan schrijven! Een nieuwe 
dichtbundel is onderweg!”

Eerste nederlaag     
Loosdrecht
Door: Patrick Schaap
 
LOOSDRECHT - SV Loos-
drecht is zaterdag tegen zijn 
eerste nederlaag aangelopen.
Tegen VV de Meern werd met 
2-3 verloren.
De thuisploeg kreeg meteen 
een paar kansen, want na 2 
minuten had het al 2-0 kunnen 
staan als de thuisploeg scher-
per was voor het doel.
 
Het begin was ondanks de 
gemiste kansen, heel aardig 
en de 1-0 liet niet lang op zich 
wachten. Nadat Khalid el Je-
bli en Giliam Hund een paar 
mooie afstandsschoten door 
de keeper gepareerd zagen 
worden, was het in de 32e mi-
nuut wel raak. Aboubakr Oua-
ddouh opende de score met 
een van richting veranderd 

schot die de keeper kansloos 
liet: 1-0.
 
Vijf minuten later werd de 
stand alweer gelijk getrok-
ken. Na geklungel achterin 
kwam Jurre van der Gun van 
de bezoekende ploeg oog in 
oog met de keeper en maakte 
geen fout.
 
Tot de openingstreffer hadden 
de oranjehemden de wedstrijd 
redelijk onder controle maar 
zakte het een beetje bij beetje 
weg. Trainer Roy Versluis zijn 
eerste woorden bij het horen 
van het rustsignaal was dat er 
werk aan de winkel was.
 
Na de theepauze was het De 
Meern die uitstekend uit de 
startblokken verscheen. Door 
weer een paar persoonlijke 

fouten was na 55 minuten 
de stand 1-3. De thuisploeg 
moest noodgedwongen vol de 
aanval opzoeken in wat resul-
teerde in de aansluitingstreffer. 
De maker van het eerste doel-
punt, Aboubakr Ouaddouh, gaf 
de bal op Luuk van Huisstede 
die zijn derde van de compe-
titie maakte. Loosdrecht werd 
gevaarlijker en gevaarlijker 
en vlak voor het einde kopte 
de ingevallen en vrijstaan-
de Jamal Hofwijks vanaf een 
meter of 8 recht op de keeper 
af. Uiteindelijk vielen er geen 
doelpunten meer en was de 
teleurstelling groot. De uit-
ploeg verdedigde de tweede 
helft heel compact, iets wat de 
trainer van de thuisploeg ook 
toe gaf. Een boeiend duel met 
helaas zonder resultaat.

   

Ontspanning op de    
bowlingbanen
LOOSDRECHT  
De zomercompetitie van 
de 60+ Bowlingclub Loos-
drecht zit er weer op. Op 
donderdag 5 oktober zijn 
de clubkampioenen gehul-
digd. De prijswinnaars, die 
in de laatste 6 maanden de 
hoogste game hadden ge-
scoord in hun poule, kre-
gen de wisselbeker uitge-
reikt samen met een mooie 
bos herfstbloemen, een 
fles wijn en een goudkleu-
rige medaille.

 
De gelukkige zomerkampioe-
nen zijn:
Dames A: Tineke Jimmink 
(230 punten)
Dames B: Nel Beerendonk 
(156 punten)
Dames C: Gudi Pijl (157 pun-
ten)
Heren A: Coen Jager (197 
punten)
Heren B: Joop Winkel (191 
punten)
Heren C: Evert Jan van de 
Water (159 punten)

Nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen. In het komende winter-
seizoen hebben alle 28 leden 
weer evenveel kans om in hun 
poule de best scorende bowler 
te worden. Bij de aftrap van dit 
nieuwe seizoen werd er weer 
lustig op los gescoord. Alle 
krasse senioren genieten we-
kelijks van hun middagje bow-
len op de banen in Almere.
 

   

Vrijwilligers Natuurmonumenten
Op woensdagavond 16 okto-
ber organiseert Natuurmonu-
menten een informatiemarkt 
voor geïnteresseerde vrijwil-
ligers. Bij de verschillende 
kraampjes zullen vrijwilligers 
vertellen over hun werkzaam-

heden bij Natuurmonumen-
ten. Bij het bezoekerscentrum 
werken ruim 70 vrijwilligers in 
verschillende taken. Als ver-
sterking van dit team zijn we 
op zoek naar: een gastvrouw-/
heer, een jeugdgids, een wer-

vings- en promotiepersoon. 
Bezoekerscentrum; Noorder-
einde 54B; 19:00 - 20:30 uur. 
Vooraf aanmelden is niet no-
dig.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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BIBLIOTHEEK GOOI EN MEER - LOOSDRECHT
16 oktober

Woensdag 16 oktober van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging Loosdrecht
Themaochtend over Liefde en dood in de Middeleeuwen door Ad van der Lee.
Centraal in deze lezing staat de Minnezang, een poëzievorm waarbij de ridderdichter op ge-
heel eigen wijze zijn (veelal platonische) liefde voor een (meestal) getrouwde adellijke dame 
tracht vorm te geven. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de historische achtergrond 
hiervan. Thema’s  als de Ronde Tafel van koning Arthur, de zoektocht naar de Heilige Graal, 
de betekenis van de kruistochten, de taalontwikkeling en de sociologische achtergronden in 
de Middeleeuwse maatschappij  komen aan bod. Aan de hand van een PowerPoint presen-
tatie neemt Ad van der Lee ons mee op reis door de Middeleeuwen. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij! Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb 
aanwezig om je te helpen bij vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone.

LEZING OVER MEDICATIEVEILIGHEID BIJ KENNIS ZORG CAFÉ
IN HILVERSUM
16 oktober
Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van 
het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te verta-
len naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te 
maken heeft. Op woensdagavond 16 oktober a.s., tussen 19:00-22:00 uur organiseert King 
Arthur Groep een lezing in ’t Spintje, Naarderstraat 98 in Hilversum over dit onderwerp. Bij ‘t 
Spintje is gratis parkeergelegenheid na de slagboom. De spreker is een  professional van het 
IVM.  Voor een veilig medicatieproces is het ook nodig om eens wat dieper in te gaan op de 
vraag hoe je tijdens je werk omgaat met de medicijnen. Hoe werkt het medicatieprotocol in de 
praktijk? Welke onduidelijkheden heb je over het medicatieproces? Hoe verloopt de samen-
werking met bijvoorbeeld artsen en apotheek? Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor? En 
ook: hoe ga je om met storingen tijdens de medicatieronde? Hoe controleer je de medicijnen 
en hoe teken je af, wat doe je als je geen toedienlijst hebt of als er wijzigingen zijn? 
De avond is bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam bij King Arthur Groep, maar staat ook 
open voor collega’s die geïnteresseerd zijn in werken bij King Arthur Groep of het onderwerp. 
Meld je aan via hr@kingarthurgroep.nl Deelname is gratis, wij ontvangen je met koffie en thee 
en sluiten af met een netwerkborrel. 
De lezing wordt georganiseerd door King Arthur Groep, bereikbaar via hr@kingarthurgroep.nl 
of per telefoon: 035-2050950, contactpersoon Annelinde van Wouw. 

BURENMAALTIJD !
- LOOSDRECHT
16 oktober
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loos-
drecht biedt een ontmoetingsplek waar u 
buurtgenoten ontmoet en nieuwe vrienden 
kunt maken. In het Ontmoetingscentrum wor-
den diverse activiteiten georganiseerd die 
daar op zijn gericht. Op woensdag 16 oktober 
tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd. 
Het menu bestaat uit Babi pangang met Bami 
goreng. Een toetje mag natuurlijk niet ontbre-
ken:  Dit keer een verrassingsdessert! Kosten 
voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen 

slechts € 12,50. Graag uiterlijk 10 oktober aanmelden via 035-5888229 of via
grandcafe@inovum.nl. We zien u en uw buurtgenoten graag de 16e!

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

10 oktober 
Prijsbiljarten in ‘Het 
Wapen van Ankeveen’ 
Op dinsdag en donderdag 8 
en 10 oktober zetten we de 
eeuwenlange traditie van het 
prijsbiljarten in ‘Het Wapen 
van Ankeveen’ voort. Vanaf 
20.30 uur kunnen koppels, 
die door loting tot stand ko-
men, meedoen.  Iedereen is 
van harte welkom! Als u ver-
zekerd wilt zijn van een plaats 
op deze populaire avonden 
kunt u het beste van tevoren 
even bellen (035-656 1302). 

11,12 en 13 oktober 
Kermis Ankeveen
Oudhollandse Kermis .

11-13 oktober
Weekend van de
Klassieke Muziek in Het 
Jagthuis - Nederhorst 
den Berg
In het weekend van 11-13 
oktober vindt in het Jagthuis 
voor de zevende keer het 
Weekend van de Klassieke 
Muziek plaats: muziek uit de 
tijd van Mozart, uitgevoerd 
op historische instrumenten. 
Dit jaar staan de componis-
ten Schumann en Schubert 
centraal. Voor meer informa-
tie: www.jagthuis.nl

12-13 oktober, 
Dutch Media Week 
- Hilversum
Dutch Media Week trapt af 
met de Open Studio Dagen, 
een weekend waar je een kijk-
je achter de schermen krijgt 
op het Media Park. AVRO-
TROS, NOS en omroep MAX 
openen hun studio’s om te la-
ten zien hoe media gemaakt 
worden.
www.openstudiodagen.nl 

17 oktober
We gaan “de herfst” 
beleven met de Zonne-
bloem - Kortenhoef
Op donderdag 17 oktober 
gaat  de Zonnebloem, afde-
ling KAG een autorit door ’t 
Gooi maken.  We verzamelen 

ons vanaf 13.15 uur bij Veen-
staete, om 13.30 uur vertrek-
ken wij met een aantal privé-
auto’s voor een mooie rit door 
’t Gooi.  Aan het einde maken 
we een stop in Loosdrecht 
voor een drankje. Omstreeks 
16.00 uur zijn we weer terug 
in Veenstaete. Prijs per gast: 
€ 7,50.   Aanmelden kan tot 
zaterdag 12 oktober bij Wil-
lem Degekamp,
tel. 035-6562088,  graag tus-
sen 18 en 19  uur.

t/m 27 oktober
Expositie ‘Beter met 
Planten in Pinetum Blij-
denstein - Hilversum
Veel boeiende verhalen over 
de geneeskrachtige werking 
van de collectie.
www.pinetum.nl

8 november 
Carnavalsvereniging de 
schuimlikkers 
- Ankeveen
Op vrijdag 8 november om 
21.00 uur viert carnavalsver-
eniging de schuimlikkers, het 
prinsenbal in het Wapen van 
Ankeveen.
Komt u ook gezellig?

t/m 1 november
Expositie ‘Beestenboel’ 
in Galerie Wijdemeren - 
Breukeleveen
In het kader van Wereld-
dierendag tonen wij vanaf 4 
oktober een fraaie collectie 
kunst met dieren in de hoofd-
rol. U bent iedere vrijdag – 
en op andere dagen wanneer 
de vlag uithangt – welkom 
tussen 11.00-17.00 uur. U 
kunt bij ons genieten van in-
spirerende kunst, mooie uit-
zichten over het water en een 
heerlijk kopje koffie of thee 
in één van onze sfeervolle 
expositieruimtes. Afbeelding: 
Marjolijn Dijkhuis, Uilen uit 
de serie: “Ik ook van jou”.
www.galeriewijdemeren.nl
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Jaarlijkse wedstrijd Borsen Trofee 
Brandweerteams Gooi & Vechtstreek


