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60 jaar gelukkig geboerd
Diamanten huwelijk echtpaar Schoenmaker

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week dinsdag vier-
den Jannetje van der Wind 
en Frits Schoenmaker het 
heugelijke feit dat ze el-
kaar op 25 augustus 1960 
het ja-woord gaven. Loco-
burgemeester Jan-Jaap de 
Kloet kwam het diamanten 
paar namens de gemeente 
Wijdemeren feliciteren.

De Schoenmakers zijn van 
een oud Loosdrechts boeren-
geslacht. De vader van Frits 
zocht z’n heil in Houten, maar 
zoonlief keerde terug naar de 
Oud-Loosdrechtsedijk 98 om 
daar de boerderij van z’n kin-
derloze oom over te nemen. 
“Mijn opa wilde graag dat het 
bedrijf in handen van de fami-
lie bleef. Dat was tegenover 

jachthaven ’t Anker.” Frits (90) 
was op een Boerenlanddag in 
de 50 ‘er jaren Jannetje (83) 
tegen het lijf gelopen. Zij was 
een boerendochter uit Nieu-
werbrug die goed kon melken. 
Ze heeft altijd meegeholpen. 
Zelfs op de trouwdag, weet 
Jannetje nog. “Iemand zou het 
overnemen, die werd ziek, dus 
toen heb ik het maar gedaan. 
Daar zat ik niet mee.”

Na 5 jaar verkering was het 
een mooie dag in augustus, 
met alleen een klein buitje toen 
ze uit de kerk kwamen. Het 
echtpaar kreeg twee dochters 
en drie zoons, van wie oudste 
zoon Sjaak de boerentraditie 
voortzette. Aanvankelijk ook 
in Loosdrecht, maar inmiddels 
zit hij alweer heel lang in Aar-
landerveen. Ook een dochter 
trouwde met een agrariër.

Grote familie
Frits en Jannetje hebben 
naast 5 kinderen plus schoon-
dochters en schoonzoons nog 
14 kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen. “En drie 
op komst”, voegt Jannetje er-
aan toen. Nu woont het paar 
alweer 26 jaar in hun huidige 
woning aan de Oud-Loos-
drechtsedijk, ruimschoots om-
ringd door groen en water.

Mevrouw blikt soms met wee-
moed terug naar vroeger. Toen 
haar familie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een oneindige 
stoet van mensen op honger-
tocht hielp. Op een boerderij 
waar niet alleen Duitse solda-
ten bivakkeerden, maar ook 
onderduikers. “Het was sober, 
maar wel met veel meer sa-
menhang. Gemoedelijkheid.” 
Zij en haar man kijken met ge-
mengde gevoelens naar deze 

tijd, waarin volgens hen ‘de 
boeren aan de kant worden 
gezet’.

Hard werken op de boerde-
rij hebben Frits en Jannetje 
nooit vervelend gevonden. Ze 
waren agrariërs in hart en nie-
ren. Ooit wonnen ze zelfs een 
oorkonde, omdat hun melk zo 
uitzonderlijk schoon was, hy-
giëne voor alles. Pas toen ze 
gepensioneerd waren, trok het 
echtpaar erop uit. Met de boe-
renvereniging U.L.G. reisden 
ze met de bus door heel Euro-
pa. “Gewoon respect hebben 
voor elkaar, geven en nemen, 
dan is 60 jaar huwelijk zo voor-
bij gevlogen”, sluit Jannetje af.

Met de hele familie hadden de 
Schoenmakers een grote zaal 
in Zegveld afgehuurd, waar ze 
op gepaste afstand zaterdag 
jl. het diamanten feest hebben 
gevierd.
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ONZE KANTOREN NIEUWBOUW (op afspraak)
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De kajak met de unieke trapaandrijving
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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

 Foto: Locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet, op veilige afstand.
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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, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 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.

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

EURO

9
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HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

MET DE SMART-APP
VOLUMEREGELING

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar

Wij verzorgen uw declaratie

INLOOSDRECHT

VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Hele week:
Ardenner varkenshaasjes
Met brie en Ardenner ham

Boeren leverworstje
Lekker grof en pittig gekruid

Super sucadelappen
Heerlijk suddervlees van het Limousin rund

100 gram

300 gram

500 gram

€ 2,25

Nu slechts
€ 2,25

€ 7,98

Geldig van 3 september t/m 9 september
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Verkeer Breukeleveen beperken
Ingezonden brief

Sinds 2019 zijn wij in Breuke-
leveen komen wonen en on-
danks deze betrekkelijk korte 
tijd heb ik mij al vele malen 
over de onveilige verkeerssi-
tuatie op de Herenweg en ’t 
Breukeleveensemeentje ver-
baasd. Zoals bekend staan er 
op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 
flitspalen en is de weg met dui-
delijke 50km- stickers bekleed. 
Maar zodra je de bocht om rijdt 
nabij De Valk, wordt een auto-
mobilist er niet meer aan her-

innerd dat de snelheid beperkt 
moet blijven. Daar komt bij dat 
we hebben vastgesteld dat er 
vracht- en landbouwverkeer 
door deze straat rijdt wat geen 
bestemmingsverkeer is. Met 
het feit dat hier nauwelijks trot-
toirs zijn, levert dit zeer onwen-
selijke en vaak gevaarlijke situ-
aties op. Naar ons idee zou er 
alleen bestemmingsvrachtver-
keer door zowel de Herenweg, 
’t Breukeleveensemeentje als 
over de Nieuw-Loosdrechtse-

dijk moeten mogen rijden. En 
de snelheid zou op zijn minst 
gehandhaafd moeten worden 
dan wel ook naar een 30km- 
zone worden aangepast. He-
laas is het gedrag van vele 
bestuurders te onverantwoord. 
Ik heb dit bij de gemeente aan-
gekaart en daar wordt gesteld 
dat er eerst handtekeningen 
moeten worden verzameld en 
dat dan in het Mobiliteitsplan 
kan worden opgenomen, wat 
meerdere jaren in beslag zal 

nemen, en wat uiteindelijk dan 
na allerlei goedkeuringen mo-
gelijk een keer uitgevoerd zou 
kunnen worden. Waarom moet 
het initiatief bij de bewoners 
liggen en waarom zo omslach-
tig? Een bord plaatsen ‘Verbo-
den voor vrachtverkeer m.u.v. 
bestemmingsverkeer’ is een 
kleine moeite en bestaat al op 
vele locaties in Nederland. Het 
laten aanpassen van naviga-
tiesystemen waarbij onbekend 
vrachtverkeer niet door deze 

straten wordt geleidt is ook 
geen enorme onderneming. 
En als Boomhoek een 30km/h 
zone gaat worden, neem onze 
straat daar dan meteen in mee. 
In Tienhoven werkt dat prima, 
zelfs zonder flitscamera’s dus 
hier zou dat zeker ook helpen. 
Of moet er eerst weer iemand 
verongelukken? Graag actie 
op korte termijn!

Casper Schwarz, Breukeleveen

   

Provincie perkt Wijdemeren in
Nauwelijks ruimte voor ontwikkeling

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Provinciale Omge-
vings Verordening van 
Noord-Holland heeft in 
februari jl. ter inzage ge-
legen. Voor de inwoners 
en ondernemers van Wij-
demeren zijn er volgens 
deze verordening nog nau-
welijks ontwikkelingsmo-
gelijkheden in welke vorm 
dan ook, schrijven B&W 
aan de raad.

Er komt een nieuw bescher-
mingsregime, het Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BPL). 
Dit BPL wordt gelegd op nage-
noeg alle ‘rest’ gronden. Door 
ook de lintbebouwing te be-
schouwen als bijzonder komt 
de vitaliteit van de dorpen in 
gevaar, aangezien verbete-
ringen in stedenbouwkundig, 
economisch en recreatief 
opzicht onmogelijk worden. 
Voorts heeft de gemeente 
geen autonomie meer om 
ruimtelijke besluiten te nemen 
over het eigen gebied. Dit is 
in strijd met de gedachte van 
de Omgevingswet die uitgaat 
van verantwoordelijkheid op 
decentraal niveau. De nieuwe 
Verordening heeft vooral ge-
volgen voor de woningbouw 
en het Gebiedsakkoord. Na 
een bezwaarschrift vanuit Wij-
demeren heeft er diverse ma-
len bestuurlijk overleg plaats-
gevonden. N.a.v. hiervan 
heeft de provincie het voorstel 
gedaan om een verkennings-
traject te starten die bepaalde 
ontwikkelingen binnen het Ge-

biedsakkoord wellicht alsnog 
mogelijk maken. Het gaat dan 
vooral om de recreatiesector. 
Maar woningbouw blijft onmo-
gelijk.

INWONERS ONEVEN-
REDIG HARD GE-

TROFFEN

Geen woningbouw
Het college maakt zich zorgen 
over de leefbaarheid in kleine 
kernen en het nagenoeg on-
mogelijk worden van wonin-
guitbreiding. De inwoners van 
Wijdemeren worden oneven-
redig hard getroffen. Alleen 
binnen de dorpskernen is er 
nog enige mogelijkheid tot 

verdere ontwikkeling. In de ge-
meente bestaat een grote wo-
ningbouwbehoefte. Uitbreiding 
van de woningbouw aanslui-
tend op de kernen en in de lin-
ten is noodzakelijk om te voor-
zien in deze urgente vraag. 
Om de kernen leefbaar te hou-
den is daarnaast ook groei van 
andere leeftijdsgroepen nodig. 
Met name het instromen van 
jonge gezinnen.

Recreatiestop
Verder houdt de POV in dat 
bestaande jachthavens, re-
creatieondernemingen etc. 
geen uitbreidingsmogelijkhe-
den meer hebben. Dit heeft 
ook consequenties voor het 

ondernemen in Wijdemeren. 
Uitbreiding en verbetering van 
werklocaties is nog maar zeer 
beperkt mogelijk. Terwijl hier 
noodzaak toe is. Het beperken 
van de groeimogelijkheden 
van de recreatie is volgens 
B&W van Wijdemeren niet 
in overeenstemming met de 
afspraken van het Gebieds-
akkoord. De gemeente levert 
geen financiële bijdrage van 3 
miljoen om slechts een beperkt 
aantal plannen vooral gericht 
op natuur en landschap door-
gang te zien vinden.
Ook wijzen B&W op een over-
haaste aanpak die de begin-
selen van behoorlijk bestuur 
raakt.

Hoe verder
Wijdemeren wil inbreken op de 
politieke besluitvorming. Wet-
houder De Kloet zal inspreken 
in de Provinciale Statenverga-
dering op 21 september. Ten 
tweede zal de noodzaak van 
een royale overgangsregeling 
worden geëist. Tot slot willen 
B&W actief sturen op alle — 
tijdig ingediende – bouwaan-
vragen. De gemeente zal zich 
inspannen om deze aanvra-
gen zo goed en spoedig mo-
gelijk te behandelen en binnen 
één jaar het benodigde besluit 
voor te leggen aan de raad in-
dien nodig.
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Ervaringen van een vrijwilliger in 
de hospice zorg
Column 4

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.”

ZE HIEF HAAR BEIDE 
ARMEN OMHOOG MET 

EEN GELUKZALIGE 
GLIMLACH OP HAAR 

GEZICHT

Onlangs liep ik de kamer bin-
nen van een nieuwe cliënt. 
Aan haar bed zat een buur-
vrouw die haar hand vasthield. 
Mevrouw was in diepe slaap 
en ademde heel onregelmatig. 
Soms stokte die voor mijn ge-
voel wel een minuut. Ik bleef 
even praten met de buurvrouw 
die aangaf dat ze dit stervens-
proces wat eng vond. Daarom 
koos ik ervoor om bij haar te 
blijven en vroeg haar of ze me 

meer kon vertellen over haar 
buurvrouw. Ze bleek een zeer 
gelovige vrouw te zijn, geen 
kinderen of partner te hebben 
en tot voor kort nog geheel 
zelfstandig te wonen. Ik ver-
telde haar dat haar buurvrouw 
haar waarschijnlijk nog goed 
kon horen omdat het gehoor 
zintuig het langst blijft functi-
oneren. Ik vroeg haar of me-
vrouw van muziek hield en of 
ze het wellicht fijn zou vinden 
als ik muziek zou opzetten 
voor mevrouw. Dat leek haar 
een goed plan en meende dat 
religieuze muziek het meest 
passend was voor haar. We 
kozen voor een voor ons on-
bekende psalm die ik vond op 
Spotify, totaal verbaasd dat er 
een rijk aanbod in dit genre 
hierop te vinden was. Ik ben 
niet zo thuis in psalmen en 
was benieuwd wat er komen 
zou. Ik hield mijn vinger bij de 
knop om weg te drukken als 
het volledig misplaatst was. 
Uit de speaker klonken echter 
de klanken van een prachtige 
psalm. Zonder verwachting 
maar wel nieuwsgierig keken 
wij of we iets van een reactie 
bij mevrouw konden waarne-
men. Wat toen gebeurde was 
zo indrukwekkend en spiri-
tueel dat het zich lastig laat 
vatten in woorden. Mevrouw 

opende bij de eerste klanken 
haar ogen en keek verrassend 
helder om zich heen. Daarna 
kwam ze met haar bovenli-
chaam overeind en hief haar 
beide armen omhoog, daarbij 
een gelukzalige lach op haar 
gezicht. Volledig beheerst liet 
ze vervolgens haar lichaam 
langzaam zakken, legde haar 
handen gevouwen op haar 
buik en sprak haar allerlaat-
ste woorden bijna geluidloos 
uit: ‘God zorgt voor ons, God 
zorgt voor ons.’ Ze sloot haar 
ogen en is vlak daarna rustig 
ingeslapen.

Met een nieuwe missie (meer 
muziek aan het bed) en een 
onbeschrijflijke ervaring rijker 
verliet ik de hospice, de helde-
re avond in vol met prachtige 
sterren aan de hemel.

   

Klaverjassen bij Klaverjasclub LOEVRE
LOENEN A/D VECHT
Van september t/m mei 
kunt u op de dinsdagavon-
den, van 20:00 tot 22:40 
uur, weer klaverjassen bij 
klaverjasclub LOEVRE.

Wij heten u van harte welkom 

in Cultureel Centrum het Web, 
Spinnerie 15, Loenen a/d 
Vecht. De kosten bedragen € 
3,00 per avond, incl. koffie of 
thee.
In verband met de corona-
regels staan er op de tafels 
plexiglazen schermen.

Nieuwe leden en oproepbare 
reservespelers zijn van harte 
welkom.

Inlichtingen: Joke de Jong, 
0615310846, of Freddy Ver-
voort 0612830511

   

Repair Café
LOOSDRECHT
Op zaterdag 5 september 
kun je van 10.00 – 13.30 
uur weer terecht bij het Re-
pair Café in de Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht

Weggooien? Mooi niet!
Heb je kapotte huishoudelijke 
apparaten of een blouse waar 

de knoop vanaf is?
En lukt het je niet zelf om het 
zelf te herstellen?
Dan kan je terecht bij het Re-
pair Café. Onze handige vrij-
willigers helpen je kosteloos 
om het te repareren.

In de bibliotheek in Loosdrecht 
is ook een verzamelpunt voor 
lege cartridges (klein formaat) 

en een Jekko. Hier kun je lege 
batterijen, spaarlampen en 
kleine elektrische apparaten 
die echt niet meer te repareren 
zijn inleveren.

Het Repair Café is iedere 1e 
zaterdag van de maand.

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

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

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

WWW.BOSMAN-BOUW.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

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Banoffee cake
Cake met banaan- en 

karamelsmaak

€ 3,95  per stuk
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Ecologische visie Kortenhoef-Oost aangepast
Vergadering BAKEN in Stalpaertkerk

Door: Herman Stuijver

‘S-GRAVELAND
Na twee keer uitstel kwam 
de vereniging BAKEN 
bijeen in de historische 
Stalpaertkerk. BAKEN is 
de belangenvereniging 
van Kortenhoefse en An-
keveense grondeigena-
ren die zich verzet tegen 
het plan van de provincie 
Noord-Holland om hun 
eigendommen om te zet-
ten naar nat schraalland. 
Waarop ‘hobbyboeren’ met 
schapen, koeien en paar-
den onmogelijk gaat wor-
den. Hoofdgast op deze 
vergadering was André 
Jansen van de St. Barger-
veen die een second opini-
on had geschreven waar-
uit duidelijk bleek dat de 
ecologische visie waarop 
het plan is gebaseerd op 
z’n minst onvolledig en te 
grof is.

Dr. André Jansen is een erva-

ren ecoloog die een gedetail-
leerd betoog hield over z’n be-
vindingen. Hij ging met name 
in op de Ecologische visie 
die Noord-Holland had laten 
opstellen. Een essentieel ver-
schil tussen zijn onderzoek en 
dat van de provinciale ecoloog 
Robert de Ridder was twee 
dagen veldonderzoek. Samen 
met ex- Ankevener emeritus 
prof. Jan Sevink (bodemdes-
kundige) had hij grondborin-
gen verricht, waterionen ge-
meten, PH- waarden bekeken, 
enz. De Ridder was uitgegaan 
van theoretische modellen 
vanachter z’n bureau. Die was 
echter de eerste om toe te ge-
ven: ‘Dit kan beter, het moet 
beter’.

TWEE DAGEN 
VELDONDERZOEK 

BIEDEN VEEL INZICHT

Jansen beschreef uitgebreid 
het landschap van Korten-
hoef-Oost tussen Emmaweg 
en Kortenhoefsedijk, waar 

veenmossen, elzenbossen 
en toemaak leidend zijn. Zijn 
eerste conclusie was dat de 
bodemkaart veel te grofma-
zig is, er is meer variatie dan 
verondersteld. Veel natuurlij-
ke aanpassingen binnen het 
wettelijk kader van Natuurnet-
werk Nederland zijn mogelijk, 
maar je mag er niet veel van 
verwachten en het kost veel 
meer tijd dan gepland. Een an-
dere fout in het eerste rapport 
ging over een kleilaag. Die is 
er nauwelijks. De polder is be-
zaaid met toemaak: een mix 
van huisvuil, modder, stalmest 
en zand die weinig natuurlijke 
waarde heeft. De kwaliteit van 
het slootwater is ronduit slecht.

Belangrijkste bezwaren
Jansen vond het idee om de 
voormalige vuilstort om te zet-
ten naar moeras ‘niet onder-
bouwd’. Hij pleitte voor wan-
del- en fietspaden. Afdekken 
in plaats van afgraven vond hij 
wel realistisch. Nog scherper 
was hij tegen de aanleg van de 

waterwoningen van Groene-
woud, die hebben ‘een enorm 
negatief ecologisch effect’. Het 
zou wat je enerzijds qua na-
tuur opbouwt weer afbreken. 
Ook constateerde dat hij dat er 
aan de kant van de Emmaweg 
minder natuurlijke variatie mo-
gelijk is dan vanuit het midden 
richting de dijk (westkant).

Samenwerken, sceptisch
Verheugend is dat de project-
groep Kortenhoef- Oost, waar 
BAKEN nu toehoorder is, de 
second opinion van Jansen tot 
zich heeft genomen. Er komt 

dus nu een nieuwe Ecologi-
sche Visie die moet uitmonden 
in een Plan van Aanpak. Een 
soortgelijk nieuw traject komt 
er ook voor Ankeveen en Kor-
tenhoef- West.

Enkele leden merkten op dat 
een kritische houding noodza-
kelijk blijft. Weliswaar omarmt 
Noord-Holland een nieuwe vi-
sie, maar het nadelig verschra-
len van de gronden is nog niet 
weg. Voorzitter Van den Adel 
verzekerde z’n gehoor dat 
waakzaamheid geboden blijft.

Woonboerderij toegestaan
LOOSDRECHT
De Raad van State ziet 
geen enkel probleem in 
een plan voor een woon-
boerderij in monumentaal 
pand aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk, zo blijkt uit 
het Noord-Hollands Dag-
blad.

De rechter veegt alle bezwa-
ren van twee buren van ta-
fel. Zij vrezen dat dit plan de 
komst van nog veel meer wo-
ningen zal betekenen, naast 
en achter de boerderij. Wat 
de woonboerderij zelf betreft 
concludeert het bestuurs-
rechtscollege dat er in de 
voormalige boerderij annex 
bedrijfswoning slechts één 
en niet twee of meer wonin-
gen mogelijk zijn. Volgens 
de buren is daarnaast nog 
ruimte opengelaten voor één 
vrijstaande woning op het per-
ceel. De Raad is het daar niet 
mee eens. Weliswaar was er 
in het plan van aanpak een 
vrijstaande woning naast de 
boerderij ingetekend, maar 
dat plan maakt geen deel uit 
van dit vastgestelde bestem-

mingsplan. Ook de kritiek van 
de buren dat het uiteindelijke 
plan flink afwijkt van het oor-
spronkelijke concept, deelt 
de Raad niet. Wel moet de 
gemeente nog een fout rond 
de parkeerregeling in het be-
stemmingsplan herstellen. 
Wijdemeren krijgt daarvoor 
twintig weken de tijd. Daar 
zullen de buurfamilies Molen-

kamp en Richel van der Sar 
het mee moeten doen.

Wantrouwen
De rechtszaak kwam voort 
uit het wantrouwen tegen de 
gemeente en ontwikkelaar 
JeeGee Vastgoed. De buren 
vrezen dat het niet bij dit ene 
woningplan blijft. Aanvankelijk 
was het de bedoeling om een 

oude monumentale boerderij-
locatie op nummer 87 en 89 te 
verbouwen tot een woonboer-
derij met bed & breakfast. Op 
de plek van de oude varkens-
stallen zouden nieuwbouw-
woningen komen. Maar daar-
tegen kwam vanuit de buurt 
veel verzet. Dat deel was al 
uit het bestemmingsplan ge-
schrapt, waarna de gemeen-

teraad alleen het plan voor de 
woonboerderij goedkeurde.

De Raad van State merkt op 
dat hij alleen dit plan heeft 
beoordeeld en niet kan in-
gaan op allerlei plannen die 
nog in het vat zitten. Dat komt 
dan wel in latere procedures 
aan bod, meent het bestuurs-
rechtscollege.

 Foto: Dr. André Jansen

 Foto:
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Johnny & Willy openen  
seizoen Dillewijn

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Gezeten op strobalen op 
het IJsbaanterrein, af en 
toe geteisterd door regen-
buien en windvlagen, was 
het zondagmiddag toch 
optimaal genieten van de 
seizoenopening van de 
Dillewijn met ‘Johnny & 
Willy’, een hommage aan 
de Amsterdamse volks-
zangers Johnny Jordaan 
en Willy Alberti.

De organisatie had het goed 
voor elkaar met coronacoa-
ches die je een strobaal aan-
wezen op ruime afstand van 
elkaar en het verbod op heen 
en weer lopen. De service 
was optimaal, waarbij iedere 
bezoeker naast een drankje 
ook een goed voorziene good-
iebag ontving, met dank aan 
diverse lokale sponsors. Zelfs 
het Ankeveense ijswater ont-
brak niet. Voorzitter Godewijn 
Aldershoff wees op de histori-
sche ijsbaanlocatie waar ooit 
Dolle Dries de Driedaagse 

won. Cultuurwethouder Rosa-
lie van Rijn zag een overeen-
komst tussen de gezellige Jor-
daan van Johnny en Willy en 
het dorp Ankeveen, waar je je 
ook snel thuis voelt.

Onvervalst Amsterdams
Met een geluidsfragment 
wordt Johnny Jordaan geïn-
troduceerd, overtuigend neer-
gezet door bariton Willem de 
Vries. Johnny is zakelijk en pri-
vé op een dieptepunt beland. 
Hij heeft weinig vrienden over, 
alleen z’n hond blaft af en toe 
vanaf een geluidsband mee-
levend mee. Willy Alberti arri-
veert als een showman in een 
wit pak per boot. Hem gaat het 
voor de wind, deze rol wordt 
gespeeld door de tenor Jeroen 
de Vaal. De mannen raken in 
gesprek over de tijd van vroe-
ger, over de Mokumse gezel-
ligheid en de teloorgang van 
Amsterdam, dat doen ze met 
een onvervalst Amsterdams 
accent. Overigens zijn de dia-
logen tussen de twee niet bijs-
ter sterk, maar dat is dan ook 
het enige minpuntje. Zingen 

kunnen ze als de beste. Met 
die prachtige snik in de stem 
en lange zuivere uithalen. 
Willy bezingt het romantisch 
Rome als een aria uit de opera 
en schittert met het bekende 
‘Glimlach van een Kind. En 
Johnny op zijn beurt zingt ook 
over ‘Mijn Kind’ naast mee-
zingers als Pikketanussie en 
Bij ons in de Jordaan. Helaas 
mochten de ongeveer 70 be-
zoekers alleen mee neuriën, 
waar je het liefst ongegeneerd 
mee wilde brullen. Het mooist 
zijn de duetten als Aan de voet 
van die ouwe Wester en Oh, 
zwarte zigeunerin, de stem-
men passen perfect bij elkaar. 
Met de goede begeleiding van 
pianist Jeroen Sarphati en de 
nostalgische klanken van een 
harmonium komt de sfeer van 
weleer goed over. Ook sociale 
componenten als ‘drank hal-
veert je leven’ en de woning-
nood komen aan de orde. Het 
slotduet Nou Tabé Dan was 
een emotionele afsluiting van 
een veelbelovende opening 
van het seizoen.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 2 september 
zendt GooiV het volgende pro-
gramma uit:

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

Daarnaast zendt GooiTV op 

zondag vanaf 10.30 uur een 
compilatie uit van de muziek 
tijdens de kerkdiensten in het 
afgelopen half jaar.

In TV Magazine is er aandacht 
voor diverse onderwerpen die 
zich in deze regio afspelen, 
waaronder de monumenten-

status van de begraafplaats in 
Muiderberg en aandacht voor 
de Zonnebloem.

✓ 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

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Online vioolles 
10 weken startcursus

www.vioolpro.nl

Haardhout te koop
06-231 88 138

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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



Woensdag 2 september 2020
7CULTUUR

Theater&Zo gaat 
2e seizoen in
LOOSDRECHT
Vanaf donderdag 1 oktober 
(gratis proefles) gaan wij 
weer door met theaterles 
voor volwassenen!

Vorig jaar ons eerste seizoen, 
allemaal vonden we het span-
nend, maar de sfeer was on-
gedwongen en veilig, dus ie-
dereen kwam uit zijn schulp 
en kon op zijn of haar manier 
schitteren. Mijn overtuiging is 
dat iedereen kan spelen, dus 
ook al vind je het eng en denk 
je dat je het niet kan, bij ons is 
het ontspannen en raak je snel 
vertrouwd, dus kom erbij!!!

Quotes van de spelers: “ Uit-
dagend in een ongedwongen 
sfeer.” “Ik word me nog veel 
bewuster van wat houdingen/
manieren van communiceren 
doen” “Jouw lessen zijn laag-
drempelig en speels, ik heb 

veel gelachen, maar ook de 
zware emoties en serieuzer 
spel kwam aan bod.” “Ik hou 
van eindeloos improviseren 
en dat hebben we lekker veel 
gedaan”

Nieuw: Toneelles voor kinde-
ren. De lessen zijn elke dins-
dag om de week van 16.00 tot 
17.00 in ons Atelier aan de dijk 
op de Oud-Loosdrechtsedijk 
112. We gaan improviseren en 
werken met rollen en emoties. 
Zelf scènes maken en mis-
schien wel een voorstelling.

Di 6 en Do 8 oktober gratis 
proeflessen om 16.00 Neem 
een vriendje mee en meld je 
aan!

Rafaéla app/bel: 0642 129 041 
bikkerrafaela@gmail.com
www.theaterenzo.nl

   

Kasteel-Museum  
Sypesteyn
Oud-Hollandse zomerspelletjes

LOOSDRECHT
Zaterdag 5 september a.s. 
van 11.00- 17.00 uur staat 
in het teken van Oud Hol-
landse spelletjes.

Je kunt ringwerpen en zaklo-
pen, er zijn poppenkast voor-
stellingen, een speurtocht en 
kinderrondleidingen in de kas-
teeltuin.

Natuurlijk gaan we niet alles 
vertellen wat jullie op deze 
‘vermaak dag’ kunnen doen.

Toegangsprijs: € 2,50 per kind 
en € 4,50 voor volwassenen.
Samen met Fratz en Twwo 
Kinderfeestjes garanderen wij 
jullie een hele gezellige dag in 
de kasteeltuin.

Wat wij helaas niet kunnen ga-
randeren is mooi weer.

Jullie en onze veiligheid staat 
voorop; wij houden ons aan de 
maatregelen van het RIVM.

Fototentoonstelling  
Marjolijn Lamme geopend
In the Name of the Father

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Afgelopen vrijdagmiddag 
opende Els Schuurman 
samen met haar dochter 
Marjolijn Lamme op kas-
teel-museum Sypesteyn 
de foto-expositie ‘In the 
Name of the Father’.

Die opening was een uniek 
moment, omdat de Loos-
drechtse topfotografe Marjo-
lijn Lamme nooit eerder ex-
poseerde in haar eigen dorp. 
Vorig jaar maakte Marjolijn 
een serie portretten van men-
sen met allerlei verschillende 
etnische achtergronden. Met 
dat portfolio ontving ze als 
eerste vrouwelijk fotograaf 
de Gold Master Kwalificatie, 
de hoogste onderscheiding 
in Nederland op fotografiege-
bied. Vooraf vertelde Marjolijn 
dat de voorbereiding bijna an-
derhalf jaar had gekost, om-
dat ze naast haar ‘gewone’ fo-
towerk veel tijd moest steken 
in de selectie van de model-
len, de kleding en props die 
noodzakelijk zijn voor de per-
fecte compositie. “Voor mij is 
de expressie het belangrijkst”, 
vertelt Marjolijn. Waarbij ze 
kiest voor het uiterst sfeervol-

le ‘Rembrandt-licht’. Veel hulp 
kreeg ze daarbij van Renée 
Beekmans, de visagiste die 
met geduld en vakmanschap, 
de modellen realistisch deed 
lijken. Ook Harm Huizinga 
droeg z’n steentje bij door in 
de donkere kamers van het 
kasteel de portretten te voor-
zien van passende belichting.

Mooie woorden
Kasteeldirecteur Rimmert 
Sluiter zag een overeenkomst 
tussen jonker Henri van Sy-
pesteyn, de founder van het 
gerecyclede kasteel en de fo-
tografe. “Beide beschouwen 
hun werk als niet af. Hier ont-
breekt de grote zaal en Mar-
jolijn heeft de professionele 
instelling dat je altijd weer be-
ter wilt zijn.” Wethouder Jan-
Jaap de Kloet prees Marjolijn 
als een kunstenares die het 
‘schrijven met licht’ (= Grieks 
voor fotografie-red.) tot in 
perfectie beheerst. Marjolijn 
Lamme zei dat met deze ten-
toonstelling haar voorliefde 
voor mensen, andere culturen 
en reizen samenkomt. “It’s 
my way of life”, zei ze. Haar 
portfolio draagt de titel ‘In the 
name of the Father’ en is een 
eerbetoon aan haar vader, die 
veel te jong is overleden. Hij 

was een fanatieke amateurfo-
tograaf, die de basis heeft ge-
legd voor wat later haar grote 
passie zou worden. En net 
toen Marjolijn deze woorden 
uitsprak, vloog er een witte 
vlinder langs haar hoofd. “Dat 
kan geen toeval zijn”, meende 
de fotografe.

Drie portretten
Met een uitleg van vier portret-
ten maakte Marjolijn duidelijk 
hoe nauwgezet haar voorbe-
reiding was. Model Sara had 
ze voorzien van een bijzon-
dere hoofdtooi. Bij Arjan die 
Willem van Oranje uitbeeld-
de, was er plotseling een 
baard die was verdwenen. 
Aad, van de jachthaven, die 
model stond voor een krach-
tige Mongoolse valkenier had 
te maken met een arend op 
z´n arm die hij nauwlettend in 
de gaten hield. De boeddhis-
tische monnik van de tempel 
aan de Middenweg maakte er 
een gezellig dagje uit van met 
z´n collega´s.

Na een vrolijke toast in de 
stralende zon opende me-
vrouw Schuurman met haar 
dochter de expositie die t/m 
13 september duurt. Kaartver-
koop: www.sypesteyn.nl

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.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Theaterles op school
Muziektheater Spotlight
LOOSDRECHT /
KORTENHOEF
Muziektheater Spotlight 
bestaat alweer 5 jaar en 
heeft inmiddels veel leu-
ke (kinder)producties op 
haar naam staan.

Vanaf dit seizoen worden er 
na schooltijd ook lessen ge-
geven op IKC Wereldwijs en 
Eigen & Wijzer in Loosdrecht. 
In Kortenhoef worden de les-
sen na schooltijd in het prach-

tige theater De Blinker gege-
ven.

Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
zijn van harte welkom om een 
gratis proefles te volgen.

Tijdens de lessen wordt er 
gewerkt aan acteren, inleven, 
emotiespelen, stemvorming, 
zang en beweging. Maar het 
allerbelangrijkste is dat er met 
veel (speel)plezier wordt ge-
werkt.

Theaterles kan ook helpen 
van faalangst af te komen 
en draagt bij aan de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van 
het kind. Mede daarom sluit 
het goed aan bij het reguliere 
onderwijs.

De lessen worden gegeven 
door een ervaren docent, de 
groepen zijn bewust klein om 

iedereen de juiste aandacht 
te geven (maximaal 12 kinde-
ren per groep).

Het seizoen wordt afgesloten 
met een spetterende musical, 
speciaal door de docent ge-
schreven, waarin elke speler 
voor 100% kan stralen op het 
toneel.

De gratis proefles voor IKC 
Wereldwijs is op woensdag 
16 september 12.45 – 13.45 
uur.

De gratis proefles in De Blin-
ker is op donderdag 10 sep-
tember 15.30 -16.30 uur.

Meld je aan voor een gratis 
proefles op

www.muziektheaterspotlight.
nl Daar vind je ook alle overi-
ge informatie.

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


