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Janny en André op de Loosdrechtse plassen
Denkend aan Holland

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In het nieuwe seizoen van 
Denkend aan Holland van 
omroep MAX ontdekken 
André van Duin en Janny 
van der Heijden ons mooie 
Nederland vanaf het wa-
ter. In de eerste aflevering 
maakten Janny en André 
een tocht over de Vecht en 
de Loosdrechtse Plassen. 
Dat was te zien op maan-
dag 3 augustus rond 21.25 
uur op NPO 1. Een fraai 
stukje Loosdrecht promo-
tie.

In hun nieuwe boot de Sirius 
voeren de programmamakers 
over de Vecht en de Loos-
drechtse plassen. Niet alleen 
moeten deze bekende Neder-
landers wennen aan de 1,5 m. 
afstand, ook de grotere boot 

gaf de nodige hoofdbrekens bij 
bruggen en smalle vaarten. Ze 
praten onderweg met interes-
sante mensen, Janny, bekend 
van Heel Holland Bakt, bakt 
eens iets lekkers en intussen 
laten ze Nederland van een 
heel andere kant zien. “Ikzelf 
kan alleen niet varen”, be-
kent Janny. “Rechte stukken 
lukken me nog wel, maar om 
de boot aan wal te leggen. Ik 
begin er gewoon niet aan, dat 
laat ik lekker over aan Andre´. 
Die kan het heel goed!” Ze 
voegt eraan toe: “Het leuke 
van ‘Denkend aan Holland’ 
vind ik dat het niet ‘gescript’ is. 
We wisten waar we heen gin-
gen, maar dat is ook alles. Dat 
maakt het programma heel 
ontspannen.”

Janny kan André veel vertel-
len over zowel de culturele 
als culinaire geschiedenis van 

bepaalde plekken. Dat alle-
maal in het gezelschap van 
scheepshond Nhaan; de teckel 
van Janny. Ze varen langs in-
drukwekkende buitenplaatsen: 
grote prachtige huizen met 
enorme tuinen en veel land 

die welgestelde Amsterdam-
mers vanaf de 17e eeuw lieten 
bouwen langs de Vecht om in 
de zomer de stank, de pest en 
de drukte in de stad te mijden. 
Vanaf de Vecht komen ze op 
het Hilversums kanaal waar ze 

fort Kijkuit in een ruime bocht 
passeren. Ze meren ook aan 
in Loosdrecht, want je ziet een 
fragment dat Janny en André 
het Loosdrechts porselein be-
wonderen in kasteel-museum 
Sypesteyn. Ze gaan in stijl 
lunchen en ontbijten en slui-
ten hun tocht af als gast van 
de Polo Club in Vreeland. Ver-
der is er vanzelfsprekend ook 
deze tocht weer aandacht voor 
de prachtige natuur.

Op maandag 10 augustus 
verkennen Janny en André 
verkennen een stukje van de 
Turfroute, een netwerk van 
vaarwegen dat vanaf de 16e 
eeuw in Friesland, Drenthe en 
Overijssel werd aangelegd om 
de turf die gewonnen werd af 
te voeren.

 Foto: MAX/Roland J. Reinders ( RJRFotografie.nl )

WWW.TRAPKANO.NL
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

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 praktijkruimte met zowel 
gezamenlijke als eigen entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

NOOTWEG 37 
1231 CP LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33 

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT 

VEERMANMAKELAARS.NL 

ONZE KANTOREN NIEUWBOUW (op afspraak)
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden   088 - 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
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

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Iedere donderdag: MALSE BIEFSTUKDAG!

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Hele week t/m woensdag 15 augustus:

Vanaf woensdag 5 augustus is onze winkel weer geopend
en natuurlijk hebben wij dan weer verse GEHAKTDAG!!

Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk, nog malser

Bieftartaartjes

per stuk
per stuk
4 halen, 3 betalen

€ 2,75
€ 3,50

- 100 gr. Biologische beenham 
- 100 gr. Gebraden Rosbief 

Samen
€ 4,98
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Het achterlijke broertje
Door: Martin Vuyk

WIJDEMEREN
Martin Vuyk is een van de 
scribenten van Rading 0, 
een website met een kri-
tische blik op de lokale 
politiek (www.rading-0.nl). 
Vuyk is en was fervent te-
genstander van het schei-
den van PMD- afval bij de 
bron (de oranje bak).

‘Een aantal jaren geleden (het 
zal 2017 geweest zijn) werd ik 
als Wijdemeers raadslid uitge-
nodigd door GooiTV* om eens 
uit te leggen waarom ik zo 
gekant was tegen bronschei-
ding van PMD-afval. (PMD = 
Plastic, Metaal, Drinkpakken. 
Bronscheiding = thuis schei-
den in aparte kliko). Mijn ar-
gumenten waren (en zijn nog 
steeds) helder en steekhou-
dend: Afvalscheiding bij de 
vuilverwerker (nascheiding) is 
even goed, zo niet beter dan 
bronscheiding, invoering van 
bronscheiding zal miljoenen 
euro’s extra gaan kosten (door 
de burger op te brengen), het 
zadelt elk huishouden op met 
nóg een extra kliko en het le-
vert geen enkele bijdrage tot 
het verbeteren van het milieu. 
Uitgenodigd was ook Jan Jaap 

de Kloet, (destijds kersverse) 
wethouder uit Wijdemeren. 
Hij was uitgenodigd om het 
GAD-beleid te verdedigen. 
Wist hij veel. Dat beleid was 
zonder al te veel voorstudie 
voorgesteld door de GAD 
(Daniel Walkot cs.) en even-
zo klakkeloos goedgekeurd 
door het bestuur van de Regio 
G&V (het regionale samen-
werkingsverband waaronder 
de GAD valt), bestaande uit 7 
burgemeesters met evenveel 
verstand van afvalverwerking 
als ik van hersenchirurgie. Een 
kapitale blunder.

Na-scheiding
De Kloet verdedigde het be-
leid, ach, hoe kon hij anders. 
Hij had zich niet kunnen inle-
zen, niet kunnen voorbereiden. 
Wist niet van de publicaties 
van prof. Gradus of het Cen-
traal Plan Bureau. Had geen 
weet van de alsmaar groei-
ende mogelijkheden op het 
gebied van na-scheiding. Nee, 
hij zat daar als wethouder en 
dús verdedigde hij het staande 
beleid. Want dat verwacht men 
van een wethouder.

Gelukkig zagen en zien meer 
en meer gemeentes en re-
gio’s de dwaling in die bron-

scheiding heet: Leiden, Den 
Haag, Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht. Maar ook buiten de 
Randstad, grote delen van het 
noorden en oosten van ons 
land gaan weer over op na-
scheiding of hebben zich zelfs 
nooit aan bronscheiding ge-
waagd. In de Telegraaf stond 
er weer eens een groot artikel 
over bronscheiding. Vertrouwt 
u de Telegraaf niet als bron? 
Ook andere kranten als het 
FD, NRC, Trouw en vele regi-
onale kranten hebben hier al 
over bericht. Ook op televisie 
is er al vaak aandacht aan ge-
schonken, Kassa, Nieuwlicht 
om er een paar te noemen.

De rug recht
En elke keer komt hetzelfde 
bovendrijven: Nascheiding is 
veel zinniger, effectiever en 
goedkoper dan bronscheiding. 
Feit is dat de GAD al jaren ei-
genzinnig doet waar het zin in 
heeft en dat de gemeenteraden 
in de Gooi&Vechtstreek abso-
luut geen grip hebben op deze 
uitvoerende dienst. De zelfge-
schreven evaluatierapporten 
(wij van WC-eend…) van de 
GAD zijn mij te klef en te roos-
kleurig, valt nu echt niemand 
anders dat op? Je vraagt je af 
of er andere belangen (SUEZ 

?) bij de GAD een rol spelen. 
Tijd voor onafhankelijke evalu-
aties en wellicht een financieel 
onderzoek. Hoe lang moet het 
nu nog duren voordat ook de 
politiek in Wijdemeren z’n rug 
recht en de GAD tot ander be-
leid dwingt. Momenteel ken ik 
maar één Wijdemeers raads-
lid dat zich de materie eigen 
heeft gemaakt en er aandacht 
aan schenkt, Olivier Goetheer 
(DLP). Zijn wij weer eens het 
achterlijke broertje in de regio 
dat als aller- allerlaatste ge-
meente schoorvoetend mee-
gaat met de meute? Of luiste-
ren we nu eens naar de feiten 
(die al jaren beschikbaar zijn) 
zonder politiek geharrewar.

Detail
* Aardig detail: aanwezig bij 

die uitzending van GooiTV in 
2017 was ook raadslid Hugo 
Bellaart uit Gooise Meren, voor 
een heel ander onderwerp. Hij 
heeft die middag goed opge-
let en heeft het PMD-stokje 
uitstekend van mij overgeno-
men. Op zijn voorspraak gaat 
de gemeente Gooise Meren 
binnenkort terug naar naschei-
ding, althans, dat doet het 
bericht geloven. Dat zou be-
tekenen dat de GAD overstag 
moet, niet alleen in Gooise 
Meren maar dan voor de hele 
Gooi&Vecht-streek. De vlag 
kan uit, hoewel de miljoenen 
weggegooid geld (uw geld) er 
niet meer mee terugkomen’.

Zie ook filmpje op: www.omrin.
nl

   

Baggerdepot aan de Rading
Overleg met omwonenden

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De provincie Noord-Hol-
land stuurde een Nieuws-
brief over een baggerdepot 
nabij de locatie Rading 
198, een gebied van 14 ha. 
op de weilanden schuin te-
genover de sportvelden.

De provincie werkt samen met 
20 partners aan de uitvoe-
ring van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. Een 
belangrijke pijler daaruit is het 
baggeren van de Loosdrecht-
se Plassen. In de plassen 
ligt niet 2,1 miljoen kuub slib, 
doch ‘slechts’ 750.000 m3, 
bleek uit boringen in 2018. 
Daarvan wordt 125.000 kuub 
opgeslagen op een slibbek-
ken aan de Rading, later ge-
volgd door (vervuild) slib uit 
de jachthavens. Momenteel 

is gekozen voor het volgende 
proces: baggerschepen zul-
len hun schepen legen bij een 
overslaglocatie direct naast 
het strand van De Strook, op 
de hoek van de Nieuweweg en 
de Herenweg, Breukeleveen. 
Vervolgens gaat het 6 km. 
door lange, dikke buizen naar 
het baggerdepot. De provincie 
meldt dat het vooral gaat om 
het verbeteren van de bevaar-
baarheid en waterkwaliteit van 
de plassen, in een gebied met 
waardevolle, kwetsbare natuur 
en vele omwonenden.

Overleg
Momenteel, tijdens de voorbe-
reiding van het project, vindt 
veel overleg, nader onderzoek 
en afstemming plaats. De pro-
vincie voert nu bijvoorbeeld 
stikstof- en fosfaatonderzoek 
uit, in december worden hier-
van de resultaten verwacht. 

Blijft deze plek de beste loca-
tie, dan gaat de provincie sa-
men met omwonenden en an-
dere betrokkenen aan de slag 
met verdere planvorming en 
keuzes rondom de inrichting 
van het depot. Naar verwach-
ting kan de provincie begin 
2021 de benodigde vergunnin-
gen aanvragen. De uitvoering 
start dan niet eerder dan na-
jaar 2021. Noord-Holland wil 
zoveel mogelijk rekening wor-
den gehouden met belangen 
en wensen die er zijn, staat in 
de Nieuwsbrief. De provincie is 
in het voorbereidende stadium 
al in gesprek met onder meer 
Vereniging Nationale Natuur 
Netwerk (NNN) Weersloot, 
Bewonersvereniging Westzij-
de Stille Plas (WeSP), Vereni-
ging Muyeveld-Sint Pieter en 
bewoners aan de Egelshoek, 
Noodweg, Herenweg en Ra-
ding. Die contacten gaan bij-

voorbeeld over het baggerde-
pot, de overslaglocatie en het 
transport via de pijpleidingen.

Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen 
weggebruikers en omwonen-
den contact opnemen met het 

provinciale Servicepunt, via te-
lefoonnummer 0800 0200 600 
(gratis) of per e-mail: service-
punt@noord-holland.nl. 

De werkzaamheden zijn bo-
vendien te volgen via
www.vechtplassen.nl.

     Foto: Baggerdepot Damsterdiep in Groningen (J.P. Schilder)

                                                                                    Foto: ANP
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Overlast Vuntusstrandje 
(Dl. 2)
Ingezonden brief

Zo daar ben ik weer….. 
Mijn tweede stukje in De 
Nieuwsster in hele korte 
tijd.

Aanleiding is nu dat op deze 
wederom prachtige dag (31 
juli) er weer iets is voorgeval-
len wat ons persoonlijk raakt.

Het parkeerterrein voor ons 
huis bevindt zich naast het 
Vuntusstrandje en is bij elke 
mooie dag in het jaar bomvol 
met auto’s.

Zodanig veel dat de bewoners 
hun auto niet meer kwijt kun-
nen.

Reden waarom een paar we-
ken geleden al bij de gemeen-
te een handtekeningenactie is 
ingediend. Er komt nog een 
vervolg op deze handtekenin-
genactie!

Wij zijn zo langzamerhand 
doodziek van deze hele gang 

van zaken hier in deze buurt 
omdat er niets aan wordt ge-
daan.

Reden voor dit tweede stukje 
is dat iemand het nodig vond 
om, zonder een briefje achter 
te laten, behoorlijke schade 
aan te richten aan onze auto 
met de door hem/haar be-
stuurde auto. Om zo’n schade 
aan te richten, precies op de 
hoek van de bumper, is echt 
wel wat kracht nodig en dit 
moet je merken. Onze auto 
is een zilverkleurige Merce-
des die helemaal achterin bij 
de bosjes links richting Vun-
tusstrand stond geparkeerd. 
Schade: minimaal 3000 euro

Dit is meer dan te triest voor 
woorden.

Mocht iemand getuige zijn 
geweest van het veroorzaken 
van deze schade, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn dit te melden op 
onze email 

ellenbb14@gmail.com ?

Hoe ver moet dit nog gaan en 
nogmaals, waar is de gemeen-
te in deze? Heeft de gemeente 
een fonds voor dit soort cala-
miteiten?

U zult als dit zo doorgaat vast 
meer van mij horen.

Ellen Blankers
   

Nieuws van De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 30 augustus 
vindt de officiële opening 
plaats van het nieuwe the-
ater seizoen. In aanloop 
daar naartoe hebben wij 2 
voorstellingen geprogram-
meerd.

Een jeugdvoorstelling van Me-
vrouw Groen op 15 augustus, 
en de film “Sorry we Missed 
you” van Ken Loach op 19 au-
gustus.

15 augustus, de laatste dag 
van de zomervakantie is er in 
De Dillewijn de kindervoorstel-
ling “Mevrouw Groen en de 
plastic soep” te zien.

Wist je dat er een grote dob-
berende brei van plastic in de 
zee is??? Dit heet de Plastic 
Soep. Die Plastic Soep troep 
is inmiddels al 34 x zo groot als 
Nederland. Wij kunnen daar 
iets aan doen! Kom mee oprui-
men met Mevrouw Groen!

Mevrouw Groen gaat over het 
genieten van de natuur, het ho-
ren van de vogels, kleuren en 
bellen blazen. Mevrouw Groen 
neemt je mee op reis over land 
en door zee. Jij mag meehel-
pen om samen de troep van 
de Plastic soep op te ruimen.

Aanvang 15.30 uur. Toegang 
€ 8,-. Kaarten via www.dedil-
lewijn.nl

Sorry We Missed You
Op woensdag 19 augustus 
kunt u in De Dillewijn genie-
ten van de aangrijpende film 

Sorry we missed you uit 2019 
van Ken Loach. Deze film ver-
telt het eerlijke en ontroerende 
verhaal van een gezin dat zich 
staande probeert te houden 
tijdens de economische crisis 
in het hedendaagse Engeland.

Deze aangrijpende film geeft 
ons een onthutsende blik op 
de wereld van nulurencontrac-
ten, flexwerkers en franchi-
sers.

Aanvang 20.15 uur. Toegang 
€ 8,50 (inclusief consumptie). 
Kaarten via www.dedillewijn.nl

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

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

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Appel 
flappen

€ 1,25  per stuk
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Op naar een bétere nieuwe school in 
Loosdrecht
LOOSDRECHT
Voor D66 is goed onder-
wijs een kerntaak, ook bin-
nen onze gemeente. Goed 
onderwijs hangt niet alleen 
af van een leerprogramma 
of van de kwaliteit van de 
leerkrachten, maar ook 
van de organisatie, en de 
kwaliteit van de huisves-
ting en leeromgeving.

Om deze reden heeft de ge-
meente ingezet op de stichting 
van zg. integrale kindcentra 
(IKC) in alle kernen, met de 
eerste twee in Nieuw-Loos-
drecht. Een IKC is een plek 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar 

om te leren, spelen, ontwikke-
len en ontmoeten; het is één 
doorgaande pedagogisch-di-
dactische lijn van voorschool-
se opvang tot en met groep 
8. Het eerste IKC Wereldwijs 
(de Terpstra en Rehoboth) is 
inmiddels bijna gerealiseerd; 
voor het tweede IKC waarin 
de Linde, de Sterrenwachter 
en ook Eigen&Wijzer zouden 
opgaan, stapelen de proble-
men zich op. Het gaat dan 
met name om de ruimtelijke 
inpassing op huidige locatie 
van de Sterrenwachter en de 
Pinkenstal en de eisen van 
de schoolbesturen aan de 
accommodatie. In feite is het 

terrein te klein van omvang en 
de planologische beperkingen 
te groot om een efficiënt ge-
bouw te plaatsen. Bovendien 
is een IKC méér dan alleen 
een school: cultuur, sport en 
spel maken er een belangrijk 
onderdeel van uit.

Dat leidt bij D66 tot de gedach-
te om de huidige locatie los te 
laten en te zoeken naar een 
alternatieve locatie. De meest 
voor de hand liggende locatie 
is Ter Sype waar woningbouw 
steeds minder mogelijkheden 
heeft. D66 heeft daarom wet-
houder Jan Klink voorgesteld 
om, in overleg met de beide 

schoolbesturen en Eigen&Wij-
zer, deze alternatieve locatie 
voor het tweede IKC nader te 
onderzoeken.

De voordelen van Ter Sype 
zijn onder meer de vrijheid om 
– zonder ruimtelijke beperkin-
gen – een optimaal gebouw te 
realiseren dat volledig aansluit 
aan de eisen die beide scho-
len stellen. Een verbinding met 
de sportvelden is gemakkelijk 
aan te leggen evenals met 
de bibliotheek, die wellicht in 
hetzelfde gebouw kan worden 
gehuisvest. Een “vrije” locatie 
betekent bovendien lagere 
bouwkosten.

Bijkomende voordelen zijn 
het vrijkomen van 2 centraal 
gelegen locaties voor sociale 
woningbouw, 3 zelfs als de bi-
bliotheek mee zou verhuizen, 
en, zeer belangrijk, dat er in dit 
geval geen tijdelijke huisves-
ting voor de scholen noodza-
kelijk is!

Kortom, naar de mening van 
D66 een win-win-situatie die 
volledig ten goede komt aan 
een nieuwe kwaliteitsimpuls 
voor het basisonderwijs in 
Nieuw-Loosdrecht én voorziet 
in ideale inbreilocaties voor 
woningbouw.

   

Lancering online platform    
Loosdrechts Plassengebied
LOOSDRECHT
Ruim 50 lokale onderne-
mers hebben hun krach-
ten gebundeld om het 
Loosdrechts Plassenge-
bied op de kaart te zetten. 
Een unieke samenwerking 
waar ze bezoekers met de 
site www.loosdrechtsplas-
sengebied.nl meenemen 
op ontdekkingstocht door 
het gebied. Gecombineerd 
met de slogan ‘Het leukste 
recreatiegebied van Hol-
land’ geven ze aan dat dit 
dé plek is om naartoe te 
komen.

De ondernemers, op het ge-
bied van horeca, watersport, 
recreatie en verblijf, hebben 
van de crisis een kans ge-
maakt. Elkaar opgezocht om 
samen de concurrentie met 
andere gebieden aan te gaan. 
Een idee voor een platform lag 
er al langer maar nu kregen ze 
het werkend als één van de 
grond.

De nieuw ontwikkelde website 
heeft een moderne uitstraling 
en bevat praktische informa-
tie over dit veelzijdige gebied. 
Waar moet je zijn, wat kan je 
doen, waar ga je eten en sla-
pen? 

Er wordt hard aan gewerkt de 
site nog verder te ontwikke-
len en zal regelmatig worden 
bijgewerkt. Maar de site is nu 
al interessant voor zowel dag-
jesmensen als voor wie langer 
blijft, voor wie bekend of onbe-

kend is in het gebied.

Het online platform is een ini-
tiatief van Ondernemend Wij-
demeren met financiële steun 
van de Gemeente Wijdeme-
ren, Koninklijke Horeca Neder-

land afdeling Hilversum e.o. 
en ondernemers uit Ankeveen, 
’s-Graveland, Loosdrecht, Ne-
derhorst den Berg, Kortenhoef 
en een aantal dorpen aan de 
Vecht.

Ondernemers die mee willen 
doen kunnen een mail sturen 
naar Ondernemend Wijdeme-
ren:

info@ondernemendwijdeme-
ren.nl.
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Face It van William Rutten 
afgesloten
Avontuur met 75 indringende portretten

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Zondag jl. was de afsluiting 
van de zeer succesvolle fo-
totentoonstelling Face It in 
Museum Hilversum aan de 
Kerkbrink. Voor de ’s-Gra-
velandse fotograaf William 
Rutten eindigde hiermee 
een avontuur om nooit 
meer te vergeten.

Over drie verdiepingen ver-
spreid zie je 75 grote portret-
ten van bekende Nederland-
se mannen die je indringend 
aankijken. Die koppen roepen 
verschillende gevoelens op, 
soms medeleven, een enkele 
keer walging. Het draait voor-
al om de blik, de rest doet er 
niet toe. Je kunt ze ongege-
neerd diep in de ogen aankij-
ken. Alle mannen hebben een 
zwarte coltrui aan, zodat je 
alleen maar met een ‘masker’ 
te zien krijgt: de ziel zit in de 
ogen. William Rutten, van de 
fotostudio nabij de Smidsbrug, 
vertelt dat hij bij de foto’s ge-
bruik heeft gemaakt van een 
speciale Phase One- camera 
met 150 megapixel om het zo 
levend mogelijk te krijgen.

Aanstaren
Hij vervolgt: “Qua thema wist 
ik wel meteen wat ik wilde, 
namelijk de mensen eens 

confronteren met het rare fe-
nomeen ‘ongegeneerd staren 
naar iemand die bekend is in 
de media’. Nu ik zelf vaak op 
tv ben, heb ik ook een beetje 
te maken met dit vreemde ver-
schijnsel. Waarom reageren 
mensen anders op iemand 
die we uit de media kennen? 
Waarom is er de behoefte die 
persoon aan te staren, het niet 
kunnen stoppen met kijken?”

William vertelt dat het hem 
ongeveer anderhalf jaar heeft 
gekost om deze tentoonstel-
ling op te zetten. “De meeste 
tijd was ik kwijt met de opbouw 
van de set, dat deed ik bij de 
mannen thuis. Het fotogra-
feren zelf was in 10 minuten 
gebeurd. Door een zgn. katte-
noog- effect kijken de model-
len altijd in de camera.” Het 
leidt ertoe dat je lijnen in het 
gezicht van Joop Zoetemelk, 
Tygo Gernandt, Ronald Koe-
man, Jesse Klaver, Matthijs 
van Nieuwkerk en 70 andere 
bekende hoofden uit de kunst, 
politiek, sport en tv zeer ge-
detailleerd kunt bekijken. De 
ogen bepalen iemands karak-
ter.

Volhouden
Hoewel William Rutten vrijwel 
alle BN ‘ers persoonlijk kende, 
kostte het in sommige gevallen 
overredingskracht en geduld 

om hen voor de lens te krijgen. 
“Ik kreeg de tip om te beginnen 
met een top-5. De eerste was 
Louis van Gaal die na een kor-
te aarzeling toe hapte. Daar-
mee had ik een fantastische 
start. Toen kwam het sneeuw-
baleffect, bijna iedereen wilde 
meewerken.” Rutten reisde 
het hele land door, hij kwam 
in bezemkasten, op het podi-
um, kleedkamers, gangpad, 
buiten in een steegje en zelfs 
op een toilet. Soms stond de 
’s-Gravelander op het punt om 
het op te geven, maar thuis 
herinnerde de strenge blik van 
Louis van Gaal hem eraan om 
vooral door te gaan. De be-
kende mannen zagen hun por-
tret pas in het museum. “De 
reacties waren zeer positief. 
John Williams zei me dat z’n 
hart bonsde van opwinding.”

Vrouwen
Na de grote belangstelling 
voor deze eerste expositie zou 
William verder willen gaan op 
deze weg. “Het moet echt iets 
nieuws worden. Ik wil graag 
een serie maken op dezelfde 
leest geschoeid, maar dan met 
vrouwen.” Of dat zal lukken, 
zal de toekomst uitwijzen.

www.instagram.com/william-
rutten

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

✓ 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                                                                    Foto: William tussen Humberto Tan en Waylon (rechts)
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Vakantiekiekjes? 
Graag opsturen!
Hoe was / is uw vakantie?

Dat wil de redactie graag we-
ten. Stuur een vakantiefoto 
op naar: redactie@dunnebier.
nl Dan kunnen we daar een 
mooie pagina van maken. Een 
paar regels tekst over de plek 
en de afbeelding kan uiteraard 
geen kwaad. Hoe vieren de 

Wijdemeerders hun vakantie? 
In de achtertuin, in de bergen, 
aan het strand of op een verre 
plek op deze aarde? Op een 
luchtbed, in een luxe chalet, 
op de fiets of op de camping? 

We zijn benieuwd.
   

Prachtige tuin 
Smeerdijkgaarde

KORTENHOEF
Wie een kijkje neemt in de 
wijk rond de Anton Smeer-
dijkgaarde in Kortenhoef 
staat versteld van de tui-
nen.

De senioren die hier wonen 
doen hun uiterste best om het 
groen tiptop te onderhouden. 
De ene tuin is nog mooier dan 
de ander. Maar de absolu-
te toptuin ligt bij nummer 13, 

Hageman. Een zee van geva-
rieerde bloemen, sierlijke ro-
zenstruiken voor de deur. Zelfs 
langs de parkeerplaats wordt 
het Appelboomproject door de 
vrijwilliger in stand gehouden. 
Hier wordt zorg en aandacht 
aan besteed. Dat vond ook 
buurman Smit aan de overkant 
die de redactie in fraai proza 
op de hoogte stelde van zijn 
mooie uitzicht.

Scouting Toxopeus
Door: Vincent Nieboer

KORTENHOEF
Zeeverkenners houden van 
water! Van 4 tot en met 11 
juli zijn de zeeverkenners 
van de Klaas Toxopeus 
groep op zomerkamp ge-
weest.

De verkenners hebben daarbij 
hun kamp opgeslagen op het 
mooie Scouting Landgoed bij 
Zeewolde.

Bij de verkenners was het 
thema voor het kamp “Wie is 
de mol?”. Gedurende de hele 
week werd er iedere dag een 
andere mol aangewezen, dit 
gebeurde per team. De taak 
van de Mol was om zijn team 
zo slecht mogelijk te laten 
scoren tijdens de teamspelen. 
Iedere avond konden de ver-
kenners raden welk persoon 
uit hun team de mol was. Aan 
het eind van de week waren 
er 2 prijzen te verdienen, één 
voor het winnende team en 
één voor de mol die het spel 
het beste had gespeeld.

Naast het spelen van spellen 
in het kampthema was het 
ook de bedoeling dat de ver-
kenners gingen zeilen. Helaas 
gooide de eerste paar dagen 

het slechte weer roet in het 
eten; de regen kwam met bak-
ken uit de hemel en de water-
dichtheid van de tenten werd 
flink op de proef gesteld. Ge-
lukkig konden er van allerlei 
spellen gespeeld worden, zo-
als bingo, in de hoofdtent.

Naarmate de week verstreek 
werd de wind beter en kon er 
gelukkig gezeild worden. Ook 
hebben de verkenners spellen 
op het water gespeeld zoals 
“bal in het zeil’, een soort bas-
ketbal maar dan met het groot-
zeil als basket.

Door het slechte weer leek het 
kamp een beetje in het water te 
vallen; voor stoere verkenners 
is dat echter geen probleem, 
ze houden namelijk enorm van 

water! Om het feestelijk af te 
sluiten hebben de verkenners 
hun laatste dag gespendeerd 
in het bosbad Putten.

Al met al hebben de verken-
ners een heerlijk kamp gehad 
als afsluiting van een gek jaar. 
Volgende week kun je meer le-
zen over het zomerkamp van 
de wilde vaart. Is na het lezen 
van dit verslag je interesse 
voor scouting gewekt?

Kijk eens op onze site www.
klaastoxopeus.nl of onze 
instagram @scouting-
klaastoxopeus en laat een be-
richtje achter om een keer te 
komen proefdraaien.

Foto: Vincent Nieboer

   

Werken in de zorg met   
mensen met dementie?
REGIO
Een bijeenkomst die is be-
doeld voor intrinsiek ge-
motiveerde kandidaten die 
iets willen betekenen voor 
mensen met dementie

Deze ochtend is georgani-
seerd op vrijdag 7 augustus 
a.s. in Bilthoven, aan de pro-

fessor Bronkhorstlaan 10 (ge-
bouw 104) van 10 tot 12 uur. 
Na een introductie over onze 
organisatie en dienstverlening 
én het bieden van “Individuele 
begeleiding in de thuissituatie” 
in het bijzonder, bieden wij je 
de gelegenheid te speeddaten 
om te kijken of het klikt. King 
Arthur Groep is op zoek naar 

kandidaten met een VIG diplo-
ma, MBO 3 diploma zorg en 
welzijn of de bereidheid die te 
halen. Werkgebied: ‘t Midden 
van het land (Gooi- en Vecht-
streek, regio Utrecht en regio 
Amersfoort). 
Interesse? 
Mail info@kingarthurgroep.nl 
of bel 06-46457344

   

GooiTV
Vanaf woensdag 5 augustus 
zendt GooiV het volgende 
programma uit:

Door de Corona-crisis was 
het programma van GooiTV al 
aangepast, nu breekt de kom-
kommertijd aan.

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 
van Andreas.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een protes-
tante kerkdienst uit vanuit de 
Wilhelminakerk in Bussum 

vanaf 10.30 uur

In TV Magazine is er onder an-
dere aandacht voor de eiken-
processierups en de zomerac-
tiviteiten bij HCAW in Bussum.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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 Ervaringen van een vrijwilliger in de
 hospice zorg
  Column

WIJDEMEREN
Ingrid Bergstein werkt als 
vrijwilliger bij Inovum op 
palliatieve afdeling de Ster 
in verpleeghuis de Beu-
kenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken, in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Waarom is er geen compli-
menten functionaris?
Een verpleegkundige uit ons 
team kwam opgewonden naar 
me toe, Met twee geprinte 

mailtjes. Persoonlijk afgele-
verd door de bestuurder. Van 
de inhoud kreeg ze naar ei-
gen zeggen vleugels. Het be-
trof een brief gericht aan de 
klachtenfunctionaris, omdat 
een complimentenfunctiona-
ris eenvoudigweg ontbreekt! 
Terwijl we toch allemaal best 
weten dat focus op het goede, 
het positieve een enorme im-
puls geeft. De inhoud van één 
mailbericht deel ik graag om-
dat dit een lofzang is naar het 
team dat iedere dag het bes-
te uit zichzelf en de cliënten 
probeert te halen. Ik hoop dat 
dit leiders in de zorg bewust 
maakt van het belang van aan-
dacht, complimenten en focus 
op het positieve.

Brief van een verwant
De afgelopen tijd ben ik ver-
schillende keren op bezoek 

geweest bij een vriendin die 
haar laatste tijd op de afdeling 
de Ster heeft mogen door-
brengen. Iedere keer dat ik de 
afdeling opliep werd ik aan-
genaam verrast door de rust, 
betrokkenheid en liefdevolle 
uitstraling en gedrag van de 
mensen die daar werken. Ik 
als bezoeker werd welkom ge-
heten en ondersteund. Maar 
wat mij vooral raakte was dat, 
ondanks dat de medewerk-
sters zich uit de naad liepen, 
dit nooit te merken was. Voor 
iedere cliënt werd de tijd en de 
rust genomen en vooral met 
liefde en vertrouwen omge-
gaan. Ik vind het onvoorstel-
baar knap dat je met zoveel 
zorg ieder mens de aandacht 
en zorg kan geven die hij/zij 
nodig heeft terwijl de werkdruk 
enorm is en dit geestelijk en li-
chamelijk heel veel vergt.

Ik weet niet of de directie/
management dit ooit zo heeft 
kunnen zien, maar ik zou zeg-
gen neem het vooral ter harte 
dat op die afdeling De Ster bij-
zondere en capabele mensen 
werken met passie. Ik hoop 
dat deze mensen en deze af-
deling met deze uitstraling de 
kans krijgen nog lang te blijven 
wie zij zijn en wat zij uitstralen.

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

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

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Opgave van een Sterretje kunt u 
on-line doen via www.denieuwsster.nl, 

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 10.00 uur 
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 

per gedrukte regel

               Foto: Ingrid Bergstein

#samenvoordieren


