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Boeren in    
opstand
Ludieke actie met zwart randje
Door: Anja Lodder
 
NEDERHORST DEN BERG 
In het holst van woensdag-
nacht vertrokken 6 boeren 
uit Weesp en Nederhorst 
den Berg richting Den 
Haag. Op de vrachtwagen 
de ‘trekkerboot’ die in de 
Hofvijver bij het Torentje 
te water moest worden ge-
laten. Met een groot span-
doek “In de boot genomen 
door deze regering. Wij 
verzuipen in de regels” 
werd de boot op slechts 
100 meter van de Hofvijver 
tegengehouden.
 
Aan tafel bij Edward Voshaart 
op boerderij De Horst praten 

we na met collega’s Ronald 
Wenneker en André Galesloot. 
Hoewel niet helemaal gelukt, 
kwamen ze met hun ludieke 
actie toch volop in het nieuws. 
Met medewerking van de poli-
tie kregen ze een mooie plek 
toegewezen op de Koekamp, 
tegenover het Centraal Stati-
on. Galesloot: “Bijzonder om te 
merken dat ook deze actie op 
zoveel sympathie bij de men-
sen kan rekenen.” Voshaart: 
“Het wordt tijd dat er niet over 
de boeren maar met de boe-
ren wordt gesproken. In Den 
Haag worden het beleid en 
de regels bepaald, maar men 
heeft helaas weinig verstand 
van wat er werkelijk speelt in 
de agrarische sector.”

‘GEBRUIK WEER 
EENS HET BOEREN-
VERSTAND’
 
 
Natura 2000 en PAS
De problematiek is ingewik-
keld. In de wet “Natura 2000” 
werden ruim 160 natuurgebie-
den aangewezen. Overmatige 
stikstofneerslag zorgt voor ver-
zuring van de bodem; slecht 
voor planten, dieren en men-
sen. 42% Van de uitstoot komt 

van landbouw, 20% uit het bui-
tenland en het restant uit ver-
keer en industrie. Deze RIVM 
cijfers staan bij meerdere par-
tijen ter discussie. Om de eco-
nomie te stimuleren werd in 
2015 het Plan Aanpak Stikstof 
(PAS) gelanceerd. Vergunnin-
gen werden verleend mits op 
termijn stikstof zou worden 
gereduceerd en herstel aan 
natuurgebieden worden ge-
effectueerd. Echter, de stik-
stofneerslag daalde niet. De 

Raad van State oordeelde 31 
mei jl. de PAS ongeldig. Re-
sultaat: 18.000 bouwprojecten 
stilgelegd en boeren gedreigd 
met maatregelen zoals hal-
vering veestapel en afroming 
bestaande vergunningen. Mi-
nister Schouten zal 1 decem-
ber haar reactie geven. Een 
combinatie van maatregelen 
ligt voor de hand. Ook een kri-
tische blik op Natura 2000 lijkt 
logisch. Wenneker: “Boeren 
hebben al zoveel meegewerkt 
en ingeleverd. Er moet geen 
discussie economie versus 
natuur zijn. We kunnen prima 
met elkaar leven. Uiteindelijk 
heeft de agrarische sector de-
cennialang - en nu nog steeds 
- bijgedragen aan de welvaart 
in Nederland.”

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

VEERMAN
 M

AKELAARS - TAXATEURS  
 1

97
9 

- 2
01

940jaar

ONZE KANTOREN
Lindelaan 104   
1231 CN Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

035 582 53 33  
info@veermanmakelaars.nl

VEERMANMAKELAARS.NL

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  

Zoekt u een 
makelaar die uw 
(ver)koopzorgen 

uit handen neemt? 



Woensdag 23 oktober 2019
2

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

Leven is als fietsen,
je moet altijd bewegen om vooruit te komen

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.

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,- 

WAAR REN 
JIJ MEE?

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 27 oktober:  10.30 uur:
 Regioviering in de Vituskerk 
 in Hilversum.
 Alle regiopastores.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 27 oktober:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
 Zo. 27 oktober:  15.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 27 oktober:  10.00 uur:
 Ds. H.M. Ploeger.

 Beukenhof 
 Zo. 27 oktober:  11.15 uur:
 Geen dienst.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 27 oktober:  9.30 uur:
 Ds. A. Siebenga.

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
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Griffier Debby de Heus in top 10
Verkiezing Jonge Ambtenaar
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Debby de Heus is in de 
race voor Jonge Ambte-
naar van het Jaar 2020. 
De raadsgriffier van de 
gemeente Wijdemeren is 
doorgedrongen tot de laat-
ste tien genomineerden. 
Op 23 januari wordt in de 
Ridderzaal in Den Haag de 
winnaar bekend gemaakt.
 
Jaarlijks organiseert Futur 
voor alle ambtenaren in Ne-
derland tot 35 jaar de verkie-
zing Jonge Ambtenaar van het 
Jaar. Daarbij is er elke keer 
een thema en voor 2020 is dat 
‘stoute lefhebbers’. Futur zoekt 
ambtenaren die weten hoe zij 
moeten experimenteren zon-
der echt te ver te gaan. Die 
kwetsbaar durven te zijn en 
niet bang zijn om fouten te ma-
ken. In aansluiting op dit the-
ma nomineerde raadslid Sieta 
Vermeulen Debby de Heus 

voor deze verkiezing. Debby 
heeft immers samen met een 
werkgroep de nieuwe manier 
van vergaderen vormgegeven. 
Een experiment waarmee de 
raad van Wijdemeren één jaar 
aan de slag gaat.
 
 
‘RAADSGRIFFIER IS 
EEN DROOMBAAN’
 
 
Weddingplanner
In een grappig animatiefilmpje 
licht Debby toe wat zij als grif-
fier voor de raad van Wijdeme-
ren doet. Daarin vergelijkt ze 
haar functie met een wedding-
planner van het feestje van de 
lokale democratie. Ze regelt 
alles voor dit feestje. Ze is pro-
cesmanager achter de scher-
men, de strategisch adviseur 
van de raad. Met het filmpje, 
maar ook met haar deelname 
aan de verkiezing wil Debby 
het stoffige imago van raads-
griffier afhalen. Voor haar is 

het immers een droombaan, 
die ze al ambieerde toen ze op 
haar 25e haar studie bestuurs-
kunde afrondde. Inmiddels is 

ze alweer vijf jaar werkzaam 
in de gemeente Wijdemeren 
waar ze samen met Harm 
Steijn het griffierschap invult. 

“We gaan duimen voor Debby” 
stelde burgemeester Freek 
Ossel.
 

Werkzaamheden in Wijdemeren
Welke gevolgen heeft PAS?
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Tijdens de raadsvergade-
ring op 17 oktober meldde 
wethouder Joost Boer-
mans de stand van zaken 
van de projecten Korten-
hoefsedijk, Oud-Loos-
drechtsedijk en Neder-
Vecht. Raadslid Stan Poels 
vroeg zich af welke gevol-
gen de Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) heeft voor 
Wijdemeren.
 
Joost Boermans lichtte toe 
dat de werkzaamheden aan 
de Kortenhoefsedijk zijn aan-
gehouden. Na aanvullend 
onderzoek bleek dat de voor-
gestelde constructie van de 
damwand te veel risico’s met 
zich meebrengt. Er volgt nu 
een extra onderzoek om dui-
delijk te maken wat de techni-
sche en financiële consequen-
ties zijn. Het project ‘tussen 
de rotondes’ op de Oud-Loos-

drechtsedijk gaat wel van 
start. De planning is dat vanaf 
maandag 18 november de Dijk 
minimaal vier en vermoede-
lijk zes weken in de weeken-
den wordt afgesloten voor al 
het verkeer (met uitzondering 
van de nooddiensten). Door-
deweeks zal de weg toegan-
kelijk zijn voor aanwonenden, 
bestemmingsverkeer, fiets- en 
voetgangers. Tenslotte vertel-
de de wethouder dat de laat-
ste twee kavels van de woon-
wijk NederVecht onder optie 
zijn en naar verwachting eind 
2019 door de notaris worden 
overgedragen.
 
 
‘ONZEKERHEID 
BLIJFT VOORLOPIG 
BESTAAN’
 
 
Stikstofdiscussie
Namens de fractie PvdA/
GroenLinks stelde Stan Poels 
vragen over het PAS-dossier. 

Wat is het gevolg van de uit-
spraak van de Raad van State 
voor onze gemeente? Heeft 
de stikstofdiscussie conse-
quenties voor de bouwplan-
nen van Wijdemeren, voor de 
infrastructurele projecten en 
voor het gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen? Wethou-

der Jan-Jaap de Kloet stelde 
dat dit nog moeilijk te zeggen 
valt. Voor een aantal zaken is 
dit bekend. Zo gaat de bouw 
van de Porseleinhaven ge-
woon door en is een aantal 
beschoeiingsprojecten in na-
tuurgebieden stilgelegd. Van 
veel plannen is echter nog niet 

duidelijk welke werkzaamhe-
den precies verricht moeten 
worden en hoe. Pas als dat 
helder is, kan de rekenmetho-
de worden toegepast. Voorlo-
pig blijft de onzekerheid dus 
nog bestaan.

 Foto: Debby de Heus (links) en Sieta Vermeulen. Foto:Douwe van Essen

 Wethouder Joost Boermans. Foto: Douwe van Essen
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Eikenrode moet openbaar
Geduld gemeenteraad is op

Door: Saskia Luijer
 
LOOSDRECHT  
In de afgelopen jaren 
is Landgoed Eikenrode 
prachtig opgeknapt. Maar 
de afspraken die met de 
eigenaar zijn gemaakt over 
het openstellen van het ter-
rein voor publiek worden 
niet nagekomen. Tijdens 
de vergadering op 17 okto-
ber riep de gemeenteraad 
het college op tot actie.

Namens De Lokale Partij dien-
de Gert Zagt een motie in die 
unaniem door alle partijen 
werd gesteund. In 2015 was al 
een vergelijkbare motie aan-
genomen waarin was vastge-
legd dat Eikenrode gedeeltelijk 
openbaar toegankelijk zou blij-
ven voor publiek. Sindsdien is 
het landgoed echter regelma-
tig afgesloten geweest.
 
‘AFSPRAAK IS
AFSPRAAK’
 
Ook in 2019. Vanaf eind au-
gustus zou ‘t weer open zijn, 
maar de tijdelijke afsluiting 
werd met twee maanden ver-
lengd tot 22 oktober. Onder 
voorwaarde dat de eigenaar 
een informatieavond ging or-
ganiseren om met de buurt in 
gesprek te gaan over de re-
gels voor vrije toegang. Met 
de naderde deadline in het 
vooruitzicht droeg de raad het 
college op om actief op te tre-

den bij het naleven van de ge-
maakte afspraken.
 
Samen oplossen
Burgemeester Freek Ossel 
begreep de mate van irritatie, 
maar noemde ook de andere 
kant van het verhaal. Op het 
landgoed was behoorlijk over-
last geweest van jongeren en 
waren veel klachten en mel-
dingen gedaan. Zijn intentie 
is nog steeds om samen een 
passende manier te zoeken 
in het gebruik van het park. 
Ossel stelde voor om de in-
formatieavond, die eind deze 
maand gaat plaatsvinden, af 
te wachten. Daarbij wil hij zich 
namens het college inzetten 
voor het vinden van een goede 
oplossing. Vanuit een positie-
ve insteek, maar uiteraard niet 
als ‘Gekke Gerritje’. De terug-
rapportage naar de raad volgt 
eind november.

   

Barry Rooimans in de raad
Afscheid CDA’er Dik van Enk

Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Sinds donderdag 18 okto-
ber is Barry Rooimans het 
nieuwe raadslid binnen de 
CDA-fractie. Zij nam de ze-
tel over van Dik van Enk.
 
De dames rukken op in de ge-
meenteraad van Wijdemeren. 
Naast Ria Hennis, Sorrel Hid-
ding, Sandra van Rijkom, Sie-
ta Vermeulen, Renée Wijnen, 
Patricia IJsbrandij en Alette 
Zandbergen trad Barry Rooi-

mans als achtste dame toe in 
de raad die uit negentien le-
den bestaat. Rooimans (1964) 
groeide op in Tilburg en woont 
sinds 2015 in Loosdrecht.
 
‘TWEEDUIZENDDA-
GEN IN DE RAAD’
 
Ze is opgeleid tot stedenbouw-
kundig Planologe, maar heeft 
het merendeel van haar pro-
fessionele leven in de financi-
ele sector gewerkt. Daarnaast 
zette zij zich als vrijwilliger in 
bij tal van organisaties.

 
 
Drijvende kracht
Haar voorganger Dik van Enk 
nam afscheid met weemoed. 
Hij had genoten van het po-
litieke speelveld, maar de 
combinatie van raadslid zijn 
en ondernemer viel steeds 
moeilijker te combineren. Uit 
handen van Freek Ossel ont-
ving hij ‘de drijvende kracht’, 
een beeldje van een zeilboot 
als blijk van waardering na-
mens de gemeente. De bur-
gemeester prees de kennis, 
deskundigheid en kwaliteiten 
van Van Enk. Dik was kritisch 
rondom een aantal dossiers, 
hield niet van breedsprakig-
heid en lange vergaderproce-
dures, maar was vooral prak-
tisch en direct. Een markant 
raadslid met een eigen gevoel 
voor humor. Fractievoorzitter 
Jan Verbruggen wees erop dat 
er niet alleen sprake was van 
een afscheid maar ook van 
een jubileum. De CDA’er was 
sinds 14 april 2014 raadslid in 
Wijdemeren geweest en dat 
was deze week precies 2000 
dagen.

✓ 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

BEEKES
STOFFEER ATELIER

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN, 

LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Herfsthoos
Broodje met Suikernibs,  

Hazelnoten, Rozijnen en Kruidnootjes

Nu € 3,75
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Voedselbank roept op
Binnenkort campagne voor wegblijvers

WIJDEMEREN  
De voedselbank bestrijdt 
armoede en voedselver-
spilling. Circa een miljoen 
mensen in Nederland leven 
onder de armoedegrens. 
In Wijdemeren gaat dat om 
rond de 1400 mensen. Via 
voedselpakketten biedt de 
organisatie steun.
 
Schaamte
Bij de Voedselbank ziet men 
dat slechts een klein deel van 
de doelgroep gebruik maakt 
van de voedselpakketten. De 
bekendste reden hiervoor is 
dat veel mensen zich scha-
men. Mensen willen niet ge-
zien worden bij het afhaalpunt 
of ontkennen hun problemen. 
“Maar,” zo geeft een woord-
voerder aan, “veel ZZP’ers 
of mensen met bezittingen 
denken dat het niet voor hen 
is. Maar dat is lang niet altijd 
terecht” Bij de voedselbank 
wordt gekeken naar het direct 
besteedbare inkomen. Belang-
rijk verschil met bijvoorbeeld 
het UWV is dat je niet geacht 

wordt je spullen eerst te ver-
kopen. Binnenkort wordt een 
campagne gestart om deze 
problematiek aandacht te ge-
ven.
 
Wat te doen?
Op www.voedselbankenneder-
land.nl kun je checken of jij in 
aanmerking komt voor voed-
selpakketten en waar je terecht 
kan. Voor Wijdemeren zie je 
dat de dichtstbijzijnde in Naar-
den is (https://voedselbankn-
aardenbussum.nl). Daar vind 
je alle informatie, kan je een 
flyer downloaden, en je op de 
hoogte laten houden van activi-
teiten. Ook voor de mensen die 
geen gebruik hoeven te maken 
van de voedselbank is dit nut-
tig omdat er bijvoorbeeld de 
zogeheten supermarktacties 
worden aangekondigd. Aan het 
winkelend publiek wordt dan 
gevraagd om producten waar 
een tekort aan is, te doneren 
ten behoeve van de pakketten. 
Zo helpen we een handje mee 
met het oog op de komende 
feestdagen!

Het donker in
Nadelige gevolgen uurwisseling
Door: Niels van der Horst
 
WIJDEMEREN  
Aanstaande zondag gaat 
de klok een uur terug. Dit 
doen we om energie te 
besparen. Alleen, gebeurt 
dat ook en hoe zit het pre-
cies met de gevolgen voor 
mens en dier?
 
Basisidee en kritiek
Als je de klok een uur voor-
uit zet, is het ‘s avonds een 
uur langer licht en hoeven 
mensen minder verlichting te 
gebruiken. Hoewel deze ge-
dachte klopt, betreft het niet 
een alleenstaand feit. Vele 
onderzoeken hebben uitgewe-
zen dat de besparingen nogal 
beperkt zijn. Een van de rede-
nen is dat er ‘s ochtends een 
uur eerder wordt geleefd. Het 
is dan kouder waardoor meer 
energie verbruikt wordt om de 
boel op te warmen. Internati-
onaal gezien is zodoende de 
overall besparing marginaal.

Mens en dier
De uitwisselingen beïnvloe-
den ook onze gezondheid. We 
hebben ‘s ochtends licht nodig 
als signaal voor de hersenen 
om onze biologische klok ge-
lijk te laten lopen. Extra licht 
in de avond verstoort die klok 
ook. Om twee keer per jaar te 
wisselen van biologisch ritme, 
vraagt vrij veel en kan leiden 
tot slaapproblemen met alle 
gevolgen van dien. Onze huis-
dieren raken ook ontregeld 
door nieuwe voermomenten 
en tijdstippen van uitlaten.
 
‘VOOR VEEL VOGELS 
IS HET EEN KWESTIE 
VAN LEVEN OF DOOD’
 
Hetzelfde geldt voor koeien. 
In de aanloop naar een aan-
komende zomer- of winter-
tijd schuiven daarom boeren 
stapsgewijs de melktijden op 
om hun beesten te laten wen-
nen. Voor veel vogels is het 
een kwestie van leven of dood. 

Zij stemmen vaak de tijdstip-
pen van het zoeken naar eten 
af op de leefpatronen van 
mensen. Na de tijdverschui-
vingen krijgen zij ineens te 

maken met al onze auto’s die 
een uur eerder op pad gaan 
of een uur later nog steeds 
op pad zijn, hetgeen tot vele 
dode vogels leidt. Niet vreemd 

dus dat regeringen en EU zich 
hierover beraden en bekijken 
of afschaffing beter zou zijn.

Duurzame dorpen in 
actie 2020
Wijdemeren in energie transitie

WIJDEMEREN  
Op 10 oktober 2019 tij-
dens de dag van de duur-
zaamheid heeft wethou-
der Joost Boermans een 
prijsvraag gelanceerd, en 
iedereen uitgenodigd om 
met een plan te komen.
 

Maak in vier maanden een 
vernieuwend, verrassend en 
uitvoerbaar plan. Met vrien-
den, buurt, school, vereniging, 
bedrijf of zelf. Om je dorp 
duurzamer en energiezuiniger 
te maken. Indienen van plan-
nen kan tot uiterlijk 28 februari 
2020. Presenteer een plan dat 

steun heeft van bewoners. 
Overtuig de jury en win één 
van de mooie prijzen.
 
Veel bewoners zijn al hard aan 
de slag en investeren om hun 
eigen huis duurzamer en ener-
giezuiniger te maken, bijvoor-
beeld de kachel een graadje 
lager, een betere isolatie van 
de woning of een inductie 
kookplaat.
 
Maar er zijn nog zoveel stap-
pen te zetten. Dus zijn we op 
zoek naar innovatieve ideeën! 
Heb jij een innovatief plan voor 
een duurzamer en energiezui-
niger dorp? Een idee hoe je 
samen aan de slag kunt gaan. 
Bijvoorbeeld een wedstrijd met 
straten, scholen of verenigin-
gen. Of een isolatieactie met 
je eigen straat.
 
Doe dan mee! Meer weten?
Kijk op www.duurzamedorpen-
inactie.nl
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MER-rapport: Vaarverbindingen  
99% klaar?
Door: Rob Warnderink Vinke
 
LOOSDRECHT  
Ruim 30 jaar geleden kwam 
ik te wonen aan de relatief 
rustige Vuntusplas. Met 
zijn prachtige natuurgebied 
van Natuurmonumenten 
aan de overzijde.
 
Kort daarop: Een waanzinnig 
plan van Ingenieurs Bureau 
Haskoning. Ingehuurd door 
toenmalig B&W. Haskoning: 
Die drukke Loosdrechtse Dijk 
moest éénrichtingsverkeer 
worden. Oplossing: een dijk 
midden door de Vuntusplas 
over de volle lengte, evenwijdig 
aan de Oud-Loosdrechtse Dijk. 
Daarover een autoweg voor 
het verkeer de andere kant op.

Bewoners Oud-Loosdrecht 
aan de Vuntus, en elders 
gingen steigeren. We richt-
ten de Bewoners Vereniging 
Oud-Loosdrecht op, en kregen 
vele tientallen leden. Uiteinde-
lijk hebben we dit idiote plan 
van tafel gekregen.
 
Nieuwe initiatieven
De superrijke provincie 
Noord-Holland heeft zich nu op 
‘ons’ gebied gestort: Stimule-
ring recreatievaart door meer 
doorgangen voor sloepen. De 
MER (Milieu Effect Reporta-
ge) is al héél ver met nog één 
haalbare optie: Doorgang van-
af Wijde Blik naar de Loender-
veense plas. Via een kanaal in 
die plas halverwege doorsteek 
naar de Vuntus. De provincie 
heeft er stilletjes al grond voor 
verworven aan Horndijk no. 
13! Zie De NieuwsSter van 2 
oktober jl. Dus toch weer door 
de Loenderveense plas. Na-

tuurmonumenten beraadt zich 
nog, maar openbaarde in De 
NieuwsSter d.d. 9 oktober wel 
een ‘Bezoekerstevredenheids-
onderzoek’ over de Vuntus. Die 
bezoekers roemen de mooie 
natuur en vooral de rust. Maar 
straks gaan al die sloepen wel 
door de Vuntus. Weg met die 
rust. Opstoppingen, mede door 
beide uiterst smalle doorgan-
gen van Vuntus naar de Grote 
Plas via De Heul (heen) res-
pectievelijk Horregat (terug). 
Die opstoppingen zijn er nu al 
op drukke dagen. De doorgang 
naar de Heul loopt vlak langs 
zwemstrand Vuntus, waar nu 
op warme dagen al gevaarlijke 
situaties ontstaan voor de vele 
zwemmers, vooral kinderen.
Watersportbedrijven met hun 
vele verhuursloepen willen wel. 
Omwonenden en andere re-
creanten wordt niets gevraagd.
 
Rob Warnderink Vinke

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

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

Lestijden 
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SOUP TO GO! 
ONZE HEERLIJKE HUISGEMAAKTE SOEP VAN HET SEIZOEN, AF TE HALEN OP DE 

LANDGOEDWINKEL IN BIO CONTAINER 

3,50 PER CONTAINER 

DE LANDGOEDWINKEL   

RADING 1B, HILVERSUM, JULIEN, 06-28360786 LANDGOEDWINKEL@XS4AL.NL 

alleen bij 
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€ 3,50
per container

alleen bij
DE LANDGOEDWINKEL

 

 

 

SOUP TO GO! 
ONZE HEERLIJKE HUISGEMAAKTE SOEP VAN HET SEIZOEN, AF TE HALEN OP DE 

LANDGOEDWINKEL IN BIO CONTAINER 

3,50 PER CONTAINER 

DE LANDGOEDWINKEL   

RADING 1B, HILVERSUM, JULIEN, 06-28360786 LANDGOEDWINKEL@XS4AL.NL 

alleen bij 

RADING 1B, HILVERSUM | JULIEN, 06-28360786
LANDGOEDWINKEL@XS4AL.NL

‘ Ik wil de natuur aan 
mijn kinderen
doorgeven.’

Kijk op
toegift .nl en ontdek

hoe uw idealen
kunnen voortleven.
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Dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 9 november 2019 is het de Dag van de 

Mantelzorg in Wijdemeren. Tussen 10.00 en 16.30 

uur zijn er weer verschillende gratis activiteiten om 

u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet. 

Komt u ook?

Kijk voor informatie over de activiteiten en

aanmelden op www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

 De toekomst van uw  
 dorp bepaalt u! 

>   Burgemeesterswissel 
Crys Larson (52)  is de nieuwe burgemees-

ter van Wijdemeren. Ze volgt op dinsdag 19 

november burgemeester Freek Ossel op. Haar 

beëdiging vindt plaats om 19.30 uur in de raad-

zaal van het gemeentehuis. U bent hierbij van 

harte welkom. Het afscheid van burgemeester 

Freek Ossel is een week eerder op dinsdag 

12 november vanaf 21.30 uur op de avond van 

de begrotingsraad.

 

>   Ondernemersverkiezing
Wie wordt hét familiebedrijf van Wijdemeren? 

Nog tot en met donderdag 31 oktober kunt u 

stemmen op een van de drie finalisten voor de 

ondernemersverkiezing 2019. 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.

Op deze website vindt u ook meer informatie 

over de kandidaten.

>   Sluiting Drecht
Waternet voert onderhoud uit aan de dijken 

langs het Waterleidingkanaal. Hiervoor is het 

noodzakelijk de Westelijke Drecht ter hoogte 

van de Muyeveldse Wetering in Loosdrecht af 

te sluiten van 1 november t/m 31 december 

2019. In geval van vorst duurt de afsluiting 

langer:  tot uiterlijk 14 januari 2020. In overleg 

met belanghebbenden is besloten de Drecht 

op vier zondagen wel open te stellen, namelijk 

op 10 november 2019, 24 november 2019, 8 

december 2019 en 22 december 2019. Vragen 

kunt u stellen via het e-mailadres: 

waterleidingkanaal@waternet.nl. 

>   Brexit Impact Scan
Bent u ondernemer? De Brexit kan gevolgen 

hebben voor de positie van medewerkers uit 

het Verenigd Koninkrijk of voor de handelsaf-

spraken die u, of uw partners, hebben gemaakt 

met leveranciers. Door de Brexit Impact Scan 

in te vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze 

gevolgen in beeld brengen. 

Officiële
bekendmakingen

Misschien heeft u er al iets over ge-
hoord: komende weken organiseren 
we dorpenavonden voor ieder dorp 
in Wijdemeren. Volgende week dins-
dag 29 oktober starten we met de 
avond voor Kortenhoef/’s-Graveland 
in Cultureel Centrum De Blinker. 
Tijdens de bijeenkomsten horen wij 
graag wat u belangrijk vindt voor de 
toekomst van uw dorp! 

Tijdens de dorpenavonden willen we met u in 

gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor 

u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Denk 

bijvoorbeeld aan duurzaamheid, leefklimaat, 

gezondheid en het levendig houden van de 

dorpen. Maar ook: hoe gaan we dat bereiken, 

wat kunt u zelf doen, wat verwacht u van de 

gemeente en hoe kunnen we hier samen in 

optrekken?

Dorpsontwikkelplan
De dorpenavonden zijn onderdeel van het 

dorpenbeleid. Ieder dorp in Wijdemeren krijgt 

vanaf volgend jaar een eigen dorpsbudget en 

een dorpencoördinator. Samen met u gaan 

we in een dorpsontwikkelplan (DOP) vastleg-

gen wat er voor uw dorp nodig is. Uw toe-

komstwensen staan hierbij dus centraal. 

Invloed op uw omgeving
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik vind het be-

langrijk dat u als inwoner invloed hebt op uw 

eigen omgeving. Hoe zou uw dorp er over vijf 

tot tien jaar uit moeten zien? Hoe houden we 

de verenigingen levendig, hoe ziet de fysie-

ke omgeving van het dorp eruit? Tijdens de 

dorpenavonden kunt u hierover meedenken. 

Wat vindt u belangrijk en hoe krijgen we dit 

samen van de grond? Ik ben benieuwd naar 

uw ideeën!” 

Aanmelden
We hopen u te zien en vooral te spreken 

tijdens de avond in uw dorp! Aanmelden of 

meer informatie:

www.wijdemeren.nl/dorpenavond.

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

23 oktober 2019

Kort

Op maandag 18 november  worden 
de werkzaamheden aan de Oud-
Loosdrechtsedijk in Loosdrecht 
hervat. In ongeveer vier maan-
den richten we de weg tussen de 
rotonde met de ’s-Gravelandse-
vaartweg en de rotonde met de 
Molenmeent helemaal opnieuw in.

Kort na de start van de werkzaamheden in 2018 

moesten we het werk stoppen vanwege een 

kwetsbare waterleiding onder de weg. De afge-

lopen periode hebben we dit nader onderzocht 

en, samen met inwoners, het inrichtingsplan nog 

eens goed bekeken. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de

Oud-Loosdrechtsedijk alleen toegankelijk voor 

bestemmingsverkeer. Om overlast zo veel moge-

lijk te beperken is de dijk alleen in de weekenden 

in zijn geheel afgesloten. Dit gaat om maximaal 

zes weekenden. De bedrijven die aan de dijk 

zitten, zijn tijdens het werk gewoon bereikbaar.

Inloopmoment
Hoe de planning eruitziet en wat de gevolgen 

zijn voor de bereikbaarheid lichten we graag 

toe tijdens een inloopmiddag en -avond op 

donderdag 31 oktober tussen 16:30 en 18:30 uur 

in het gemeentehuis. U bent van harte welkom 

om te planning te komen bekijken en uw vragen 

te stellen. 

Data ‘toekomst van uw dorp’ 
19.30 – 22.00 uur.

29 oktober – Kortenhoef/’ s-Graveland

De Blinker, Parklaan 4

4 november – Nederhorst den Berg 

VV Nederhorst, Platanenlaan 1

13 november – Ankeveen

Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41

14 november – Nieuw-Loosdrecht, 

Muyeveld, Boomhoek, Breukeleveen

Gemeentehuis, Rading 1

18 november – Oud-Loosdrecht 

Gemeentehuis, Rading 1 

#mooiwijdemeren

Werkzaamheden Oud-Loosdrechtsedijk hervat



  

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichts End nabij 98: vernieuwen brug (04.10.2019)

Breukeleveen
- Herenweg 20a: plaatsen nieuwe brug en verwijderen 

   oude brug (14.10.2019)

Kortenhoef
- Meenthof 24: wijzigen gebruik van detailhandel naar 

   horeca (16.10.2019)

Loosdrecht
- Golfslag 25: realiseren overkapping (15.10.2019) 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: plaatsen tijdelijke woning 

   (08.10.2019)

- ’t Breukeleveense Meentje 3: realiseren garage (11.10.2019)

- Veendijk 11a: vernieuwen steigers (14.10.2019)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (04.10.2019)

Meer informatie: afdeling fysiek domein, telefoonnum-

mer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken 

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 20b: bouwen woning (15.10.2019)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: vervangen brug (15.10.2019)

Kortenhoef
- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (14.10.2019)

- Piramide 44: plaatsen dakkapel (04.10.2019)

- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (09.10.2019)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijziging raamopening voorgevel 

(04.10.2019)

- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen zijgevel 

(07.10.2019)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning

   (15.10.2019)

>  Omgevingsvergunning ver-
vangen twee recreatiewoningen 
perceel Oud-Loosdrechtsedijk 
270 Oud-Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-

meren maken bekend dat zij voornemens zijn om een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen 

van twee bestaande recreatiewoningen door twee 

nieuwe op het perceel grond Oud-Loosdrechtsedijk 270 

in Oud-Loosdrecht. De nieuwe recreatiewoningen wijken 

qua hoogte af van wat ter plaatse is toegestaan. 

De omgevingsvergunning bestaat uit het onderdeel:

   1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo)

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeen-

teraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In 

de raadsvergadering van 22 september 2016 heeft de 

gemeenteraad besloten om een algemene verklaring van 

geen bedenkingen af te geven voor een aantal met name 

genoemde categorieën. De thans aan de orde zijnde 

aanvraag valt hieronder.

Ter inzage
Het voornemen tot verlening van de omgevingsvergun-

ning ligt met ingang van 24 oktober 2019 gedurende zes 

weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, 

Rading 1 in Loosdrecht. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een 

schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze 

indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het 

secretariaat fysiek domein op telefoonnummer (035) 65 

59 557.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 

ingediend tegen het voornemen om vergunning te 

verlenen.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Hinderdam 5 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 Hinderdam 5 te Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan betreft een partiële herziening van het Be-

stemmingsplan Nederhorst den Berg en voorziet in een 

kleinschalige functiewijziging voor het realiseren van een 

kattenhotel in een bestaand gebouw.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

liggen per 24 oktober 2019 gedurende een termijn 

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

het gemeentehuis, afdeling fysiek domein, Rading 1 

in Loosdrecht (geopend van 8.30 tot 12.30 uur). Het 

ontwerpbestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijke-

plannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7000Hidam52019-on00). U 

kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.

nl/terinzage. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan 

eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over 

het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loos-

drecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een 

zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens 

contact op worden genomen met de administratie van 

het fysiek domein via telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan 

beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State dient over het ontwerpbe-

stemmingsplan eerst een zienswijze te zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  APV/Verleende vergunning

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Nederhorst On Ice van 

22 november 2019 t/m 5 januari 2020. Opbouw van 30 

oktober 2019 tot 22 november 2019, afbouw van 5 janu-

ari 2020 tot 21 januari 2020. Evenementenvergunning 

verleend op 1 oktober 2019. 

>  Vergunningvrije boomkap
Kortenhoef
- t.h.v. Zuidsingel 50, terrein tussen de St. Antoniusschool 

- De Fuik: Twee bomenrijen van 26 berken worden 

uitgedund met 12 berken, zodat de overgebleven 14 

bomen de ruimte hebben om verder te groeien. Dit is 

noodzakelijk boombeheer waar geen kapvergunning 

voor nodig is. 

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen 23 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

De smalle groenstrook tussen 
voetbalveld en voetpad bij de 
Meester J.C. Bürhmannlaan en 
de Joseph Lokinlaan in Ankeveen 
wordt al sinds 2015 onderhouden 
door de buurt. Het is een fraai stuk 
groen én daarom de ‘appel van de 
maand’!

Bij de start van dit Appelboom-project hebben 

de buren in samenwerking met de buitendienst 

van de gemeente de strook goed onder handen 

genomen. Roel van Schaik, initiatiefnemer: 

“Nu maken wij het regelmatig vrij van onkruid, 

zwerfafval en hondenpoep. Daarnaast zorgen we 

ervoor dat de grond goed geharkt blijft en zetten 

we er af en toe nieuwe planten in.”

Extra hulp
“De afgelopen jaren zijn er veel verhuizingen 

geweest en is de betrokkenheid wat minder.

Gelukkig zijn er een aantal buren die hun 

schouders eronder zetten, maar het project kan 

wel wat extra handjes gebruiken. Woont u in de 

buurt, houdt u van tuinieren en wilt u de buurt 

beter leren kennen? Kom dan helpen!” 

Contact via www.deappelboom.nl/groenstrook. 

Pareltje
Het project loopt al een poosje en mag echt één 

van de pareltjes van De Appelboom genoemd 

worden. Het is te hopen dat de bezoekende 

voetbalploegen van ASV65 hier ook door worden 

afgeleid, zodat er in Ankeveen nog meer te 

juichen valt!

Groenstrook Bührmannlaan en Lokinlaan Ankeveen 

Festiviteiten
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SailWise uit Loosdrecht wint 
25.000 euro 
Stichting investeert in toe-
komst watersporteiland   
‘Robinson Crusoe’
LOOSDRECHT  
SailWise heeft in het te-
levisieprogramma Echt 
Waar?!, dat 12 oktober 
jl. werd uitgezonden op 
SBS6, 25.000 euro in de 
wacht gesleept voor haar 
stichting.
 
Na een spannende strijd wist 
de stichting, die watersportac-
tiviteiten toegankelijk maakt 
voor mensen met een han-
dicap, de helft van de totale 
prijzenpot van 50.000 euro te 
claimen om de toekomst van 
watersporteiland ‘Robinson 
Crusoe’ veilig te stellen. Het ei-
land is lange tijd geleden gere-
aliseerd en is aan onderhoud 
toe om activiteiten te kunnen 

blijven bieden.

Helma van Heerikhuize, alge-
meen directeur bij SailWise, 
vertelt: “Bij SailWise helpen 
we mensen met een handicap 
hun mogelijkheden te ervaren 
en vergroten. Door verschil-
lende watersportactiviteiten 
aan te bieden, leren we men-
sen met een handicap wat er 
allemaal mogelijk is. Dit moet 
natuurlijk wel in een ontspan-
nen en bovenal veilige om-
geving gebeuren. Deze prijs 
helpt ons om de toekomst van 
ons watersporteiland ‘Robin-
son Crusoe’ veilig te stellen. 
Eind 2020 starten we met een 
grootschalig renovatietraject, 
zodat we ook de komende 25 

jaar nog activiteiten aan kun-
nen blijven bieden.
 
‘DEZE PRIJS HELPT 
ONS OM DE TOE-
KOMST VAN ONS 
WATERSPORTEILAND 
ROBINSON CRUSOE 
VEILIG TE STELLEN’

Echt Waar?!
In Echt Waar?! leggen acteur 
Leo Alkemade en comedian 
Soundos el Ahmadi steeds 
twee verhalen of stellingen 
voor. Het is aan de kandidaten 
om in te schatten wie de waar-
heid spreekt en wie niet, om 
daarmee zoveel mogelijk geld 

te verdienen voor de club, ver-
eniging of stichting waarvoor 
ze spelen. Het programma 
wordt gepresenteerd door Jan 
Versteegh. Het programma 
wordt wekelijks op zaterdag 
om 21.30 uur uitgezonden bij 
SBS6.

Bloemen voor Daan & Aartje
Wederom 60-jarig huwelijk
Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Burgemeester Freek Os-
sel kon een week na zijn 
felicitatiebezoek aan het 
diamanten bruidspaar Aart 
en Neeltje Wendt-Lam-
me wederom naar Loos-
drecht om een boeket te 
brengen aan hun broer en 
schoonzus Daan & Aartje 
Wendt-Schipper.
 
“Mijn broer was eerder met 
bijna alles: eerder geboren, 
eerder verkering, getrouwd, 
kinderen en kleinkinderen, 
maar wij hebben wel lekker als 
eerste een heerlijke achter-
kleindochter” aldus een glun-
derende Daan Wendt. De eer-
ste ontmoeting was op het ijs. 
Daan: “Met vrienden gingen 
we op de fiets naar de ijsbaan 
De Lange Akker. We gingen 
door naar Breukeleveen. Over 
het ijs, voorzichtig, want niet 
echt betrouwbaar en over het 

kanaal. Een vriend met zak-
lantaarn voorop. Daar viel zijn 
oog op Aartje, en zo kwam het 
aan. “Van de kerk mochten we 
niet op zondag fietsen, maar 
ik ging stiekem achterom. Na-
dat de verkering serieus bleek 
vonden de ouders het goed.” 
Een verkering die vijfenhalf 
jaar duurde. Eerst in militaire 
dienst, dus ze zagen elkaar 2 
jaar lang maar om de 2 weken. 
Ze trokken in het ouderlijk huis 
aan de Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 82 waar vader in 1894 
geboren was. Met broer Aart 
werd een carrosseriebedrijf ge-
start. Een fijne tijd volgde. Na 
11 jaar werd dochter Daniëlle 
geboren. ‘s Zomers 6 maan-
den in het chalet achteraan bij 
de Stille Plas en ‘s winters op 
de dijk. Aartje: “We deden mee 
aan de sloepentocht, hadden 
een mooie boog tijdens Konin-
ginnedag voor de deur. Daan 
was altijd bezig met oldtimers.” 
Ze reden autorally’s, maar een 
ernstig auto-ongeluk in Fries-

land veranderde alles. Aartje 
moest lange tijd revalideren. 
Autorijden kan ze helaas niet 
meer. Een verhuizing naar de 

Emtinckflat was noodzakelijk. 
Aartje: “Gelukkig kan ik nog 
de tuin bijhouden en kunnen 
Aart en ik met de auto weg.” In 

hun prachtige rode Volvo Du-
ett uit 1968 zijn ze zeker een 
bezienswaardigheid!

 SailWise wint 25.000 euro in televisieprogramma Echt Waar?! / Fotograaf: Jurgen Jacob 
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25 Jaar Bar Bistro ‘t Bruggetje

LOOSDRECHT  
Paul Teunissen en Yvon-
ne van der Monde zijn al 
34 jaar partners, en beide 
afkomstig uit de horeca. 
Paul heeft altijd gewerkt 
met zijn zwager op een 
groot partyschip en daar-
na 10 jaar bij Bar/Restau-
rant Piet Hein. Yvonne haar 
ouders hadden Hotel/Bar/
Restaurant ABINA in Am-
stelveen, waar zij haar hele 
leven al werkzaam was.
 
Toen Paul 25 jaar geleden van 
de buurman hoorde over Res-
taurant de Nieuwe Brug dat 

deze ter overname werd aan-
geboden, zijn Paul en Yvonne 
samen in het diepe gespron-
gen, en voor hun zelf begon-
nen.
 
‘HEEL SPANNEND, 
MAAR NOOIT SPIJT 
VAN GEHAD!’
 
De nieuwe Brug werd in 1994 
omgedoopt tot Bar Bistro ‘t 
Bruggetje en er moest een 
hoop gebeuren in de zaak. 
Paul en Yvonne organiseer-
de speciale feesten waarbij 
er een enorme partytent over 
de hele parkeerplaats van de 

Bar Bistro werd geplaatst. Van 
Spaanse tot Amsterdamse 
avonden en van Caribische 
avonden tot de levensgrote 
band the Brotherhood, alles is 
voorbijgekomen. Nog steeds 
staat ‘t Bruggetje bekend om 
de leuke thema-feesten zoals 
Valentijnsdag en de Aziatische 
avond met Live-Music, of de 
drukste dag van het jaar: de 
Sloepentocht.
 
Zij hebben in de jaren al velen 
bedrijven zien komen en gaan, 
maar ze zijn er met ups en 
downs toch in geslaagd om al 
25 jaar een zaak te runnen in 
het mooie Loosdrecht. Paul en 
Yvonne danken dan ook al hun 
gasten en medewerk(st)ers in 
het jarenlange vertrouwen in 
hen.
 
Afgelopen woensdag was er 
een geweldig feest waar vele 
trouwe gasten op af kwamen, 
vanaf 17.00 uur waren er vol-
op hapjes, drankjes en optre-
dens van diverse artiesten. 
“Het was een geweldig Jubi-
leumfeest met allemaal lieve 
mensen, wij zijn zo verwend 
met een bloemenzee en leuke 
cadeaus, echt super bedankt 
allemaal!”
 

   

Op weg naar lekker lopen bij de  
Beterlopenwinkels
GROENEKAN  
Onze missie mensen be-
ter te laten lopen. Er kwam 
een mevrouw in de winkel 
die een jaar geleden na een 
lelijke val haar enkel com-
plex gebroken had.
 
Na een vervelende operatie 
hebben ze de enkel helaas 
vast moeten zetten, zeer ver-
velend. Deze dame doet 2x 
per week oefeningen om haar 
banden en spieren sterker te 
maken rondom de enkel. Haar 
vraag aan mij was of ik schoe-
nen voor haar had om deze 
oefeningen beter uit te kun-
nen voeren en ik kan je ver-
tellen dat dat gelukt is. Ik heb 
met deze mevrouw de nieuwe 
sport(wandel) schoenen van 
het merk Mizuno gepast en dat 
was een schot in de roos. De 
Mizuno sport(wandel) schoe-
nen die wij in huis hebben zijn 

allemaal gemaakt met een wa-
veplaat in de loopzool, deze 
hebben verschillende lengtes, 
korte waveplaten voor het 
sporten de langere zijn voor 
het wandelen. Deze mevrouw 
kocht dan ook twee paar, om 
te wandelen en te sporten. 
Dit is een voorbeeld waarmee 
wij dagelijks te maken krijgen. 

Ook voor mensen met onder 
andere reuma, neuropathie, 
diabetische voet en vele ande-
re voet- en houdingsklachten 
zijn er volop goed passende 
schoenen te koop bij de Beter-
lopenwinkels.
 
www.indermaur-beterlopen-
winkel.nl
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Nu voor bodem prijzen

Alles moet weg!!

Glaswerk
Serviezen
Brocante

Laatste 2 weken | Prive verzameling

Nootweg 51 Loosdrecht (Naast de Bruna)

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl

BEWEEG JE FIT!
in het najaar 2019/2020
Mizuno sportschoenen voorlichtingsdag

houd je van bewegen, wandelen of fitness, maar 
wordt je snel moe of krijg je last van je enkels 
of knieën? Kom dan naar de Mizuno voorlich-
tingsdag op vrijdag 25 oktober bij de George in 
der Maur Beterlopenwinkel in Groenekan. Onze 
beweegspecialisten staan klaar om voor jouw 
gangbeeld de juiste schoen te adviseren.

Op deze dag is er ook een registerpodoloog aanwe-
zig. En maken we een gangbeeldanalyse om te
zien of er ergens een foutje in de afwikkeling sluipt 
. Wat je alsnog allerlei pijntjes oplevert. De lichtge-
wicht Mizuno schoenen ondersteunen het lopen 
door middel van een Wave plaat, die geeft torsie 
stijfheid aan de schoen, de verschillende versies 
hebben een ander afwikkelpunt. Het zorgt ervoor 
dat je ook met (kleine) voetklachten een duurloop 
of wandeling kan maken. Het stevige contrefort en 

de hieldrop van 1,5 cm staan er borg voor dat de 
enkel niet naar binnen knikt. Beweeg je fit in het 
najaar van 2019 en begin met een goed advies bij 
de George In der Maur Beterlopenwinkel van 
8.30 – 17.00 uur.

We zien je graag op vrijdag 25 oktober tussen 
8.30 en 17.00 uur.

voor ieder bezoeker
gezonde Yoghurt met vruchten

gratis mizuno kadoo bij aankoop

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

8,9 
599 recensies

gediplomeerd 
voetkundig team

voetklachten? 
gratis 3d voetenscan. Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 
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Pieter van den Dolder
Pieter van den Dolder begon 
op zijn 7e jaar met pianoles-
sen. “Een ietwat eenzaam be-
staan, dus zocht ik een alter-
natief om samen te spelen, dat 
was bij fanfare Nieuw Leven.” 
Hij speelde de trombone en na 
het conservatorium werd Pie-
ter professioneel blazer in di-
verse orkesten. Bij Jan Stulen 
leerde hij efficiënt te dirigeren.
 
“Het dirigeren is mij in het 
bloed gaan zitten, het is een 
prachtig vak om mensen te 
kunnen inspireren om zo goed 
mogelijk muziek te maken.” 
Als er iets mis gaat, dan vindt 
Van den Dolder de beste stra-
tegie om alles in het honderd 

te laten lopen. Iedereen kijkt 
elkaar verbaasd aan en vraagt 
zich af van ‘Hoe kan dat nou?’. 
Zijn antwoord luidt steevast: 
één oog op je muziek, met één 
oog naar de dirigent en je oren 
in het koor of orkest. Dan zal 
het wellicht beter gaan.
 
Zes jaar geleden richtte hij 
samen met Lia Snoeren het 
koor Fun4all uit Loosdrecht 
op. Vaste dirigent was weer 
een nieuwe uitdaging. Het re-
pertoire van het koor is zeer 
divers, het wordt ook voor een 
groot deel door de leden be-
paald van klassiek naar pop, 
van musical naar jazz. Pieter 
heeft geen voorkeur voor een 

bepaalde stijl, als het maar 
zo goed mogelijk wordt uitge-
voerd. “Ik ben hierin veelei-
send en vraag veel inzet van 
de musici en vocalisten, want 
je kunt muziek maken maar op 
een manier doen: goed!” In de 
toekomst hoopt hij met Fun4all 
en alle andere orkesten die 
Van den Dolder dirigeert nog 
heel veel mooie concerten te 
kunnen geven.
 
fotograaf: Hans Snoeren.

Hans van Ingen
Hans van Ingen was ongeveer 
25 jaar geleden al dirigent van 
het toen nog Ankeveense Jon-
gerenkoor. “16 jaar geleden 
ben ik dirigent geworden van 
het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor.” Hij heeft geen 
speciale muziekopleiding ge-
had, behalve pianoles in een 
grijs verleden. “Ik heb mezelf 
door ontwikkeld”, zegt de au-
todidact.
 
Naast het shantykoor neemt 
Van Ingen af en toe het stok-
je over bij All Directions. “Ja, 
het is weleens eenzaam op 
de bok, maar als je ziet dat 
je samen met het koor een 
prestatie neer zet, geeft dat 

voldoening”, vervolgt de Kor-
tenhoever. Hij kiest voor zowel 
het zingen als het dirigeren. “Ik 
zing veel mee met de groepen 
die het wat moeilijk hebben 
en probeer interactie met het 
publiek te krijgen, maar mis-
schien zing ik wel liever dan 
dat ik dirigeer.” Deze dirigent 
vindt het kijken lastiger dan 
het luisteren. “Vandaar dat ik 
alle partijen voorzing, omdat 
veel koorleden niet zo goed 
zijn in het noten lezen, dan 
is het gehoor belangrijk.” Hij 
weet zeker dat alle koorleden 
bij lastige passages goed op 
hem letten.
Hans van Ingen dirigeert niet 
binnen bestaande lijntjes. Het 

enthousiasme overbrengen 
op de koorleden is zijn mis-
sie. “Muziek moet toch voor-
al gezelligheid en positiviteit 
uitstralen”, vindt hij. Uiteraard 
hebben zeemansliederen zijn 
voorkeur, maar ook popsongs 
(met All Directions) en heel 
af en toe Gregoriaans vindt 
hij prachtig. De toekomst ligt 
open voor Hans van Ingen: 
“Geen idee, ik laat het vooral 
over me heen komen. Wan-
neer de gezelligheid wegvalt, 
is het voor mij ook klaar.”

Rob van Surksum
Na zijn studie klassieke zang 
aan het conservatorium zong 
Van Surksum jarenlang bij de 
Nederlandse Opera en als 
solist bij vele uitvoeringen en 
oratoria. Ook zong hij diverse 
hoofdrollen in opera’s, ope-
rettes en musicals zoals “The 
Phantom of the Opera” in Ant-
werpen.
 
In 2007 startte Rob van Surk-
sum als dirigent. Het eerste 
koor was in Duiven, maar in-
middels is dat uitgegroeid tot 
het Gemengd Koor in Wijde-
meren, het Puttense interker-
kelijk gospelkoor “Born Again” 
en de “Melody Singers” in Em-
meloord. “Het leuke van dirige-

ren is om te merken dat men-
sen door simpele aanwijzingen 
stap voor stap hun stem beter 
gaan gebruiken en de klank 
daarmee ook verbeteren. Die 
juiste klank is bepalend en als 
dirigent moet je alles tot één 
mooi geheel smeden.” Vol-
gens Van Surksum is er niet 
echt een geheim om een goe-
de dirigent te zijn. “Ik heb in de 
loop der jaren naar veel diri-
genten gekeken. Een perfecte 
slagtechniek bij het koordirige-
ren is niet voldoende. Met een 
interessant verhaal en goed te 
begrijpen aanwijzingen over 
het optimaal gebruiken van 
de stem houd je de aandacht 
vast van de koorleden. Zo 

kun je beter doordringen tot 
de essentie van het zingen, 
meer dan alleen maar een al-
gemeen verhaal over muziek 
vertellen.” Verder merkt hij op 
dat hij vooral klassiek georiën-
teerd is maar als het muzikaal 
interessant is zeker open staat 
voor andere stijlen.
 
Op de vraag of hij het solo zin-
gen niet erg mist: “Ik heb altijd 
met heel veel plezier concer-
ten gegeven, maar vond en 
vindt het nog steeds heel leuk 
om anderen te leren zingen.”
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Bianca de Graaf-Spierings verlaat 
Loosdrecht
25 oktober afscheidsreceptie

LOOSDRECHT  
Per 1 november zal Bianca 
de Graaf-Spierings stop-
pen als oefentherapeut 
Cesar in Loosdrecht.
 
Na haar start met de praktijk in 
1987, eerst in het Fysioprak-
tikum en vanaf 2001 in de 
Loosdrechtse huisartsen prak-
tijk komt er een einde aan een 
mooie periode van 32 jaar. In 
deze periode is de zorg enorm 

veranderd, maar het behande-
len van mensen is altijd haar 
passie gebleven. Ze denkt dan 
terug aan de vele fijne contac-
ten en mooie gesprekken, de 
prettige samenwerking met 
andere disciplines, als ook 
de mooie resultaten die vaak 
samen met de mensen die zij 
heeft behandeld bereikt wer-
den.
Een verhuizing naar Zeeland, 
de liefde achterna, maakt dat 

de afstand te groot wordt om 
de praktijk in Loosdrecht voort 
te zetten. In Zeeland zal zij ook 
weer verder gaan als oefenthe-
rapeute en ze zal daar naast 
individuele behandelingen 
ook meer groepslessen geven 
zoals moeder in balans voor 
vrouwen die zo na de zwan-
gerschap weer een mooie op-
stap krijgen naar het sporten. 
Ideeën om nieuwe activiteiten 
in haar nieuwe werkomgeving 
op te zetten op het gebied van 
chronische pijn, valpreventie 
en osteoporose zullen na de 
verhuizing naar Koudekerke 
meer vorm krijgen.
Het gaat haar aan het hart 
Loosdrecht te verlaten. Met de 
wetenschap dat haar collega, 
die nu al twee dagen per week 
voor haar werkt, de praktijk 
vanaf 1 november zal voort-
zetten voelt goed. Jolanda 
Okhuijzen is een allround oe-
fentherapeute, ook met meer 
dan 30 jaar ervaring, met als 
extra specialisatie slaapoefen-
therapie.
 
Op vrijdag 25 oktober zal er 
een informele afscheidsrecep-
tie zijn in de Huisartsenpraktijk 
op de Eikenlaan 49a in Loos-
drecht, van 17 tot 18 uur.

   

Atelier a/d Dijk
Beelden toneel dans en meer

LOOSDRECHT  
Rafaela Bikker en Renée 
Beekmans zijn beide werk-
zaam in de wereld van the-
ater, dans, TV, fotografie 
en beeldende kunst en wa-
ren op zoek naar een geza-
menlijke creatieve ruimte 
waar zij lekker kunnen wer-
ken. Die hebben ze gevon-
den in Atelier a/d Dijk op de 
Oud-Loosdrechtsedijk 112.
 
U kunt bij Theater&Zo terecht 
voor toneel les. Wilt u graag 
acteren, maar weet u niet goed 
waar te beginnen? Donderdag 
31 oktober om 19.00 is er een 
gratis open les! Elke donder-
dag om 10.00 geeft Renée 
Yogadance, eenvoudige jaz-
zdance met een muzikaal en 
mindfull karakter. Probeer een 

gratis proefles!
Het beelden atelier van Life-
casting By Renée maakt met 
ziel en zaligheid bijzondere 
persoonlijke kunstwerken van 
een speciaal moment in uw 
leven. Een professionele Ma-

ke-up (les) is ook te boeken.
 
Atelier a/d Dijk is eventueel 
ook per dagdeel te huur.
0626122790 of 0642129041
www.theaterenzo.nl
www.lifecastingbyrenee.nl

              
 
Waar krijg je lekkere ‘WAAR’ voor je  €URO 
               en letten ze op de kleintjes ?!?.... 
 
 
BIJ ….        NATUURLIJK !!!! 
 

                                     
 
 
 

 
                              *JUBILEUM~ACTIE * 
    
              

   

           Verse >> ZEETONG << voor maar € 25.= 
Met uitgebreid garnituur, niet te geloven toch ?!?... 

 
 
    ’t Bruggetje gewoon doen, al 25 jaar uw vertrouwde adres !! 
 
   Oud Loosdrechtsedijk 52        Op dinsdag gesloten. 
1231 NB  LOOSDRECHT          GROTE PARKEERPLAATS  
      Tel. 035 – 582 44 33          info@bruggetje.nl 
FB : Yvonne van der Monde         www.bruggetje.nl      

 

Vacature: Assistent
Teamleider (24/32 uur)
bij Spelekids. Meer info:
spelekids.nl/vacatures

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

PEDICURE JANET 
lid provoet

Als gediplomeerd pedicure
kan ik u vakkundig helpen
met de verzorging van uw 

voeten en met behandeling
van voetproblemen.

Ik kom ook bij u thuis.
telefoon 06-29060003

GRATIS OPEN LES do 31 okt
ACTEERLES v. volwassenen

19.00-20.30 O.L.Dijk 112
Kom en neem vrienden mee!
theaterenzo.nl/0642129041

Te Huur Appartement aan 
de LoosdrechtsePlassen
Huur hoger dan 1.400 p.m.
InfoM:06 5050 0062 evt. +

Bootligpl. + parkeerplek
3 mnd borg, max. 18 mnd

Klusteam Loosdrecht
Voor alle werkzaamheden in

en om uw huis, tuin en 
bedrijf. Voor informatie/
offerte: 06-46762572

Voorkom burn-out. Of her-
stel er sneller van met

de methode Stressologie.
Lynn Hogendoorn,

gripopgezondheid.nl
info 06-16774628

Gezellige collega’s 
gezocht bij de Avontuur-
fabriek voor 8-32 uur per
week. Beschikbaarheid op

zaterdag is een must. 
Meer informatie: avontuur

fabriek.nl/vacatures

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Eén dag aan de slag voor bijen, vlin-
ders en vogels
2 november      
Landelijke Natuurwerkdag
REGIO   
Steeds minder bijen, in-
secten en vogels overle-
ven in onze provincie.
 
Op de Landelijke Natuurwerk-
dag zaterdag 2 november 
2019, in Noord-Holland ge-
coördineerd door Landschap 
Noord-Holland, kun je daar 
zelf iets tegen doen! Doe je 
mee? Op allerlei plekken kun 
je zagen, harken, aanplan-
ten en nog veel meer. Ook je 
vrienden en familie zijn van 
harte welkom. Kijk op www.
natuurwerkdag.nl en reserveer 
op tijd een plekje. Een dag 
van je tijd. Dit is dé kans om je 
steentje bij te dragen aan een 
rijke natuur in Noord-Holland. 
Dat kunnen we alleen samen.
 

Meer soortenrijkdom
Op 2 november kun jij je inzet-
ten voor meer soortenrijkdom 
in de natuur tijdens dé groot-
ste groene vrijwilligersactie 
van Nederland. Coördinator 
voor de Natuurwerkdag, Peter 
Mol: “Landschap Noord-Hol-
land vindt het belangrijk dat 
er meer leefruimte komt voor 
kwetsbare planten en dieren. 
Daar werken boswachters in 
onze natuurgebieden dage-
lijks aan. En we krijgen daarbij 
hulp! Heel veel Noord-Hollan-
ders steken als lid van een 
vrijwilligersgroep regelmatig 
de handen uit de mouwen, zo-
wel in onze natuurterreinen als 
daarbuiten. Wij ondersteunen 
ze daarbij door het uitlenen 
van gereedschap en machi-
nes, cursussen en advies. Zij 

knotten bomen, leggen ijsvo-
gelwanden aan, beschermen 
en tellen vogels of andere 
dieren en onderhouden bij-
zondere natuurgebiedjes. Het 
enthousiasme op een van de 
55 werklocaties werkt aanste-
kelijk.”
 

‘TIJDENS DE NA-
TUURWERKDAG KAN 
IEDEREEN KOMEN 
HELPEN’
 
Vrijwilligers leveren een be-
langrijke bijdrage aan het on-
derhoud van (natuur)gebieden 
en de vergroting van de bio-

diversiteit in heel Noord-Hol-
land. Met het programma 
Betrekken bij Groen steunt de 
provincie duizenden vrijwilli-
gers. Wil je ook meehelpen 
jouw groene omgeving mooier 
te maken? Ga snel naar www.
natuurwerkdag.nl en kies een 
leuke plek uit.

Ondernemer van het jaar?
Generaties op het dak
Door: Willem van Ettekoven
 
WIJDEMEREN  
Bijna 300 jaar geschiede-
nis in dezelfde omgeving. 
Van Ettekoven Rietdekkers 
werkt al 9 generaties op 
het rietendak. Een oer-Hol-
lands ambacht wordt al 
vele generaties overgedra-
gen.

De geschiedenis van Van 
Ettekoven Rietdekkers gaat 
terug tot 1720, toen is Johan-
nes van Ettekoven gedoopt in 
De Bilt. De 3e generatie is in 
1787 geboren in Maartendijk, 
de 8e (huidige) generatie is 
geboren in Blauwkapel (toen 
nog gemeente Maartendijk) 
en de 9e en jongste genera-
tie is geboren in Hilversum. 
De laatste 4 generaties, bijna 
100 jaar, zijn actief werkzaam 
in de gemeente Wijdemeren. 
Van Ettekoven Rietdekkers is 
alweer 16 jaar gevestigd in de 
gemeente Wijdemeren.

De huidige generaties riet-
dekkers zijn de broers Willem 
en Evert-Jan en 2 zoons van 
Willem, Marien en Jan-Willem. 
Voor velen is Van Ettekoven 
Rietdekkers een begrip, waar 
wij ook trots op zijn. Omdat wij 
nog steeds rietendaken van 
ons voorgeslacht onderhou-
den, voelen wij ons ook sterk 
verbonden met onze relaties 
en hun rietendaken. Deze 
verbondenheid zit ons in de 
genen.
 
‘OER-HOLLANDSE 
AMBACHT’
 
Ons bedrijf is sterk lokaal ge-
richt, 90% van onze relaties 
bevindt zich binnen een straal 
van 12 km rond Loosdrecht. 
Onze bijdrage aan een circu-
laire economie blijkt doordat 
gesloopt riet van oude daken 
ook binnen diezelfde straal 
verwerkt wordt als ‘stro’ voor 
hun koeien. Het riet dat wij 
verwerken komt voor 95% 

uit Nederland en sinds 2 jaar 
ook weer uit Loosdrecht. Het 
riet uit Loosdrecht blijkt van 
uitzonderlijke kwaliteit zodat 
wij uitbreiding van dit project 
graag promoten.

Wij zijn finalist in de verkiezing; 
‘Ondernemer van Wijdemeren’ 
en hebben uw stem hierbij no-
dig. Bekijk onze video en stem: 
https://ondernemervanwijde-
meren.nl/de-finalisten/#riet of 

VanEttekovenRietdekkers.nl

Wij willen mede finalist Dun-
nebier Print & Marketing be-
danken voor het beschikbaar 
stellen van deze ruimte.

 Foto: Seth Carnill

 Foto: Team Van Ettekoven
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Volleybal toernooi Lovoc
Thema Halloween

LOOSDRECHT  
Op zaterdag 26 oktober or-
ganiseert de Loosdrechtse 
volleybalclub Lovoc een 
jeugd volleybal toernooi.
 
Lovoc bestaat inmiddels al 
weer 50 jaar en menig senior 
lid is ooit begonnen als jeugd-
lid. Op het moment bestaat de 
jeugd afdeling uit 3 teams in 
de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 
Er speelt ook een grote groep 
mini’s in de leeftijd van 6 tot 12 
jaar. Er is altijd plek voor meer 
kinderen. Om kinderen kennis 
te laten maken met een gezel-
lige teamsport die niet weers 
afhankelijk is, organiseert Lo-
voc een jeugd volleybal toer-
nooi. Het toernooi staat in het 

thema van Haloween. Kinde-
ren die interesse hebben om 
te gaan volleyballen zijn van 
harte welkom om met onze 
bestaande jeugdleden mee te 
spelen. Het maakt niet uit of je 
het al een beetje kan of niet. 
Opgeven is voor de organisa-
tie erg prettig en doe je via een 
mail aan kac@lovoc.nl.
 
Vanaf 13 uur kun je ook vrij bin-
nen lopen. Als je het heel erg 
leuk hebt gehad kun je daarna 
kosteloos 3 keer meetrainen 
zonder verdere verplichtingen. 
Aan het toernooi zijn ook geen 
kosten verbonden. Denken 
jullie wel even aan het meene-
men van zaalschoenen.

   

Workshops    
Aanstaande ouders
REGIO   
Het is één van de grootste 
veranderingen in je leven: 
moeder of vader worden. 
Hoe bereid je je voor op 
het ouderschap? En hoe 
maak je tijdens de zwan-
gerschap al contact met je 
baby? Om hierover in ge-
sprek te gaan met andere 
aanstaande ouders organi-
seert Jeugd en Gezin twee 
leuke workshops.
 
De band met je kind begint 
al in de buik. In de workshop 
‘Contact met je baby’ laten we 
allerlei manieren zien om met 
je baby te communiceren: in 
de buik en net na de geboor-
te. Je krijgt informatie over de 
taal- en hersenontwikkeling 
van kinderen en waarom een 
goede band al vanaf de zwan-
gerschap zo belangrijk is.
Wanneer je voor het eerst 
vader of moeder wordt, is het 
moeilijk om je voor te stel-
len hoe dit zal zijn. Omdat er 
veel verandert, is het fijn om je 
goed voor te bereiden. Tijdens 
deze workshop ‘Klaar voor het 
ouderschap’ denk je vast na 
over wat de komst van een 
kind met je doet. 
 
De workshops zijn gratis en 
bestemd voor aanstaande 
moeders én vaders, tussen de 

5e en 9e maand van de zwan-
gerschap. Heb je geen partner, 
vraag dan iemand mee die be-
langrijk voor je is. Tijdens de 
bijeenkomsten van ongeveer 2 
uur krijg je informatie, doen we 
oefeningen en kijken we naar 
korte films.
 
Dit najaar kun je op meerdere 
data en locaties de workshops 
volgen, maandag 4 en 11 no-
vember in Huizen (Regentes-
se 102), 18 en 25 november 
in Hilversum (Frederik van 
Eedenlaan 13b), woensdag 
27 november en 4 decem-
ber in Bussum (Lambertus 
Hortensiuslaan 86) dinsdag 
3 en 10 december in Huizen 
(Eemlandweg 8). Alle keren 
‘s avonds van 19.30 tot 21.30 
uur. Aanmelden kan via het 
aanmeldformulier op de web-
site van Jeugd en Gezin www.
jggv.nl/cursussen of door een 
mail te sturen naar
cursussen@jggv.nl.

Fort Nieuwersluis in teken 
van koude oorlog
Open Monumentendag Special

REGIO   
Jarenlang is Europa in de 
greep geweest van een 
oorlog die nooit uitbrak: 
de Koude Oorlog. Een tijd 
van Oost tegen West, spio-
nage en de dreiging van de 
atoombom.
 
In de provincie Utrecht herin-
neren nog allerlei plekken aan 
deze fascinerende periode. 
Op 26 oktober vindt de Open 
Monumentendag Special 
plaats met als thema ‘Monu-
menten uit de Koude Oorlog’. 

Een aantal monumenten die 
meestal niet toegankelijk zijn 
voor het publiek, opent dan de 
deuren. Eén van deze monu-
menten is de commandopost 
van Bescherming Bevolking 
op Fort Nieuwersluis.
 
Gratis rondleiding
Op zaterdag 26 oktober is de 
commandopost op Fort Nieu-
wersluis open voor publiek. 
Van 11:00 tot 16:00 uur kunnen 
bezoekers gratis een rondlei-
ding krijgen door dit bijzondere 
deel van het fort. Tijdens de 

Koude Oorlog is de bomvrije 
kazerne ingrijpend veranderd, 
zodat het kon worden gebruikt 
als commandopost. Zo kwam 
er een sluizenstelsel van gas-
dichte deuren en een luchtver-
versingsinstallatie om mede-
werkers te beschermen tegen 
een atoomaanval. Tijdens de 
rondleiding ontdek je hoe de 
medewerkers van de Bescher-
ming Bevolking hier destijds 
werkten, aten en slapen.
 
Meer monumenten uit de 
Koude Oorlog
Naast de BB-commandopost 
op Fort Nieuwersluis zijn er 
in de provincie Utrecht nog 
drie andere monumenten uit 
de Koude Oorlog toegankelijk 
voor het publiek: Mobilisatie-
complex Zwijnsbergen, Vlieg-
basis Soesterberg en Lunet I. 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.openmonumen-
tendag.nl/special-monumen-
ten-uit-de-koude-oorlog/

   

Wintermarkt Loosdrecht
LOOSDRECHT  
Voor de tweede keer zal 
een kleinschalige Win-
termarkt georganiseerd 
worden in het Wijdehuis/
Drieluik. Hierbij nodigen 
wij iedereen uit Wijdeme-
ren uit die het leuk vindt 
om zijn/haar zelfgemaakte 
spullen te verkopen.

Het betreft kleine tafels, maar 
het is gratis. Het enige wat 
wij van u vragen is een van 
uw producten beschikbaar te 
stellen voor de loterij, waar de 
opbrengst ten goede komt aan 
het Wijdehuis. Graag aanmel-
den voor 1 november!
Bij deze nodigen wij iedereen 
van harte uit om te komen 

kijken/kopen of gezellig wat 
te drinken. 23 november van 
12.00 - 16.00 uur (vanaf 11.00 
inrichten). Locatie: Wijdehuis, 
Acacialaan 2, Loosdrecht.
 
Voor meer info: Herma Kleve, 
hkleve@versawelzijn.nl of 035 
6231100.

   

Concert Carezza kwartet in 
kunstgalerie
27 oktober 15.00 uur

 
LOOSDRECHT  
Het kwartet bestaat uit 4 
strijkers van het Radio Fil-
harmonisch Orkest.
 
Zij spelen van Haydn strijk-
kwartet in d op.42, van Rach-
maninov strijkkwartet nr.1 en 
van Schubert strijkkwartet 
nr.14. Kijk voor meer informa-

 
tie op www.vermeulenart.nl 
onder klassieke concerten.
Er is plaats voor 50 luisteraars, 
van te voren reserveren op 
info@vermeulenart.nl of tele-
fonisch op 035 5821730.
 
Entree € 15,- inclusief hapjes 
en drankjes, tot 18 jaar gratis. 
Zodde 20, Loosdrecht. Foto: Alexander van den Tol

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
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MUSIC IN COLOR, EXPERI-
ENCE OF ART, VIDEO AND 
MUSIC
19 en 20 oktober
Music in Color is ontstaan door de 
samenwerking van componist/percus-
sionist Angelo van den Burg en kun-
stenares Ingrid Jansen. Vorig jaar ont-
stond heel spontaan het idee dat het 
een mooie combinatie zou zijn om te 
gaan schilderen op de muziekcompo-
sities Van Angelo. Zijn melancholische 
muziek gaf zoveel inspiratie en prach-
tige beelden dat dit voor Ingrid een uit-
daging werd deze om te zetten in acht 
schilderijen. In atelier Art to Join is in 
het weekend van 19 en 20 oktober het 
gezamenlijke werk te zien van Gaetan 
Dirven videokunstenaar en Ingrid Jan-
sen Kunstenaar. In een video- instal-
latie wordt er gewerkt met beelden 
die geïnspireerd zijn op de muziek en 

de schilderijen van Ingrid Jansen. Hij combineert beelden uit de werkelijkheid met schilderijen, 
kleuren en verfstreken in lagen over elkaar, waardoor de muziek versterkt wordt door het beeld. 
Soms vervreemdend, vaak ontroerend.
In de oude school in Kortenhoef exposeert de kunstenaar Johan van Vilsteren. Vanaf zijn af-
studeren aan de kunstacademie st. Joost in Breda heeft hij vele exposities gehad o.a. in het 
Stedelijk museum Amsterdam, Groninger Museum, Art Directors Club New York en Beurs van 
Berlage. Hij heeft verschillende nationale en internationale prijzen ontvangen. Het thema van 
zijn schilderijen is slijtage (huid /onttakeling/ dood / noodzaak / natuur / mens). Het leidde tot de 
vraag waarheen de vitaliteit van de dingen verdwijnt, waar blijft leven? Het positieve van slijtage 
is dat het laag na laag laat zien.
De exposities zijn gratis toegankelijk van 11.00 uur tot 17.00 uur

EXPOSITIE ROBÈRT DE 
GRAAF - LOOSDRECHT
Tot 31 oktober
Van 7 september tot 31 oktober exposeert 
Robèrt de Graaf in Bibliotheek Gooi en 
meer vestiging Loosdrecht. 
De in Amersfoort geboren kunstenaar 
Robèrt de Graaf is een gepassioneerd 
schilder. Hij schildert al vanaf jonge leef-
tijd. De kunstenaar heeft de periode van 
spontaniteit en impulsiviteit achter zich 
gelaten en is nu aangekomen op een punt 
waarbij hij composities op doek schept 
die neigen naar surrealisme, maar tevens 
een weergave zijn van deze huidige tijd. 
Robèrt gaat hierbij onderwerpen als poli-
tiek, wetenschap, vervreemding en religie 
niet uit de weg. 
Als het enigszins kan werkt hij met alle materialen die voorhanden zijn, de basis blijft echter al-
tijd olie- en acrylverf. Het kleurgebruik van Robèrt is op dit moment in balans maar zo af en toe 
komen er werken tot stand met spontaan en explosief kleurgebruik. 
De kunstenaar haalt zijn inspiratie uit diverse bronnen, alles wat boeit kan leiden tot een goed 
werk!

KLAAR VOOR DE WINTER! GRATIS WEBINAR VOOR ALLE 
BEWONERS VAN WIJDEMEREN.
31 oktober
Tijdens dit webinar leggen Ulrike de Jong (coördinator Loosdrecht energiecoöperatie) en Eric 
Paardekooper (energiecoach Ankeveen) uit wat voor energiebesparingsmaatregelen je in je ei-
gen thuis kunt nemen. Ook vertellen we alles over de huidige subsidies en financieringsmogelijk-
heden. Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Zo bespaar je energie en ervaar je meer 
comfort. Maar weet jij welke isolatie maatregelen het beste zijn? Waar zou je aan moeten begin-
nen en hoeveel bespaar je? We delen ook een aantal snelle bespaartips zodat je je energiereke-
ning verlaagt zonder dat het je iets kost. Sinds kort zijn er nieuwe subsidies en energiebespaar-
leningen beschikbaar. Wil jij stappen nemen om je huis te isoleren? Maak gebruik van de nieuwe 
landelijke subsidie voor isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. De subsidie energiebesparing 
eigen huis (SEEH) is onderdeel van het klimaatakkoord. Als je twee of meer isolatiemaatregelen 
laat uitvoeren, bedraagt de subsidie ongeveer 20% van de gemaakte kosten. Hoor de details 
tijdens het Webinar. Ben je nieuwsgierig? Schrijf je dan in voor het Webinar van donderdagavond 
31 oktober om 20 uur. Je ontvangt een link per e-mail zodat je het Webinar thuis vanaf je com-
puter kunt volgen.  https://energiecooperatiewijdemeren.webinargeek.com/klaar-voor-de-winter

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

27 oktober
Dansen op een viool 
met Pieter van Loenen  
- Nederhorst den Berg
Concert Pieter van Loenen en 
Tobias Borsboom: zondag 27 
oktober 2019, aanvang 15.30 
uur, entree 18,50 euro (tot 25 
jaar 10 euro). Reserveren via 
de website www.jagthuis.nl, 
per email via stal@jagthuis.nl 
of telefonisch 0294-252609. 
De locatie van het concert 
is Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg 
(Horstermeer).

30 oktober
Leesclub Stalpaertkerk - 
‘s-Graveland
‘Zeg het tegen God’ is het 
prachtige boek van de Itali-
aanse monnik Luigi Gioia. Mis-
schien is gebed een onderdeel 
van je leven, of ben je wel be-
nieuwd naar wat gebed nu is. 
Lees mee! Vanaf 30 oktober 
om 20.00 in de Stalpaertkerk, 
Noordereinde 14 te ‘s-Grave-
land. Info:dominee@hervorm-
degemeentesgraveland.nl

t/m 1 november
Expositie ‘Beestenboel’ 
in Galerie Wijdemeren 
- Breukeleveen
Een fraaie collectie kunst met 
dieren in de hoofdrol. U bent ie-
dere vrijdag – en op andere da-
gen wanneer de vlag uithangt – 
welkom tussen 11.00-17.00 uur. 
www.galeriewijdemeren.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?

9 november
Bijzonder concert 
- Ankeveen
Op zaterdag 9 november viert 
muziekvereniging BMOL uit 
’s-Graveland  haar 120 jarige 
bestaan. Om deze bijzondere 
mijlpaal te vieren zal zij op-
treden in ‘De Drie Dorpen’ in 
Ankeveen. Zowel slagwerk, 
orkest en veel jeugd zullen 
hun muzikale kunsten verto-
nen. Tussen 16:30 en 19:30 
zal dit bijzondere concert 
plaatsvinden. Er is een grote 
pauze waar iedereen voor 
een klein bedrag (€ 5-10)  lek-
ker kan mee-eten en contact 
kan leggen met de muzikan-
ten. Entreeprijs € 10, en kin-
deren voor de helft.

Iedere zaterdag en zon-
dag 12-18 uur
Herfst expositie open 
Gallery McSorley
- s-Graveland 
Het is de enige Gooise Gal-
lery, die meer dan 63 he-
dendaagse Nederlandse en 
internationale kunstenaars 
brengt, die professioneel 
creaties maken in allerlei 
materialen, van schilder- tot 
grafiekkunst, van brons tot 
glas en hout en textielkunst. 
Galerie bezoekers kunnen 
nu gratis kaarten krijgen voor 
de aankomende Amsterdam 
Afforable Art Fair 30 okt. - 3 
nov. in de Kromhouthal, Ge-
dempte Hamerkanaal 231, 
1021 KP Amsterdam.  www.
gallerymcsorley.com of kom 
langs in de galerie: Zuider-
einde 124, ’s-Graveland.

18 november
Energiebesparing 
- Nederhorst den Berg
Weet u wat uw apparaten 
gebruiken? Wil u minder ver-
bruiken of efficiënter? Welke 
energiebesparende maatre-
gelen spreken u aan? Welke 
energiebesparing is mogelijk 
in uw huis? Met welke be-
spaartips kunt u verder?
Locatie VVNederhorst maan-
dagavond 18 november 
19.30-22.00 uur
Voor informatie
http://ECWijdemeren.nl

Let op!

Gewijzigd aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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Maak een herfstwandeling!
Paddenstoelen zoeken in het bos...


