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Onderhoud aan Dijk toch 
2 ton goedkoper
‘Fysiek domein slurpt heel veel op’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het werd nog even span-
nend, maar het amen-
dement van CDA en De 
Lokale Partij om het 
groot onderhoud aan de 
Oud-Loosdrechtsedi jk 
voor 210.000 euro minder 
uit te voeren, werd ge-
steund door de gemeente-
raad. De gehele raad was 
vóór uitstel tot na de jaar-
wisseling.

Wethouder Joost Boermans 

kwam met een raadsvoorstel 
om het onderhoud op het deel 
tussen de rotonde ’s-Grave-
landsevaartweg en zijstraat 
Bleekveld voor € 885.000 
openbaar aan te besteden. 
Eric Torsing (CDA) was in 
de cijfers gedoken en kwam 
tot de conclusie dat het ook 
voor € 675.000 kan. Zijn mo-
tivatie om zich hard te maken 
om minder geld uit geven, is 
een tijd van bezuinigingen die 
Wijdemeren wacht. Er is een 
fors tekort vooral voor Jeugd-
zorg en WMO. Die zorgen 
zijn er ook bij PvdA/Groen-

Links- raadslid Stan Poels die 
bij herhaling vaststelde dat 
‘het fysiek domein heel veel 
opslurpt’. Torsing was de re-
denering dat het hier gaat om 
een incidentele uitgave ook 
zat. Hij zei dat tien keer ‘in-
cidenteel’ zo langzamerhand 
ook een ‘structurele’ uitgave 
wordt. Daar verwees de titel 
van het amendement (wij-
ziging) ook naar. De Lokale 
Partij was mede-ondersteu-
ner van het amendement. 
DLP- fractievoorzitter Gert 
Zagt zei klip en klaar dat hij 
‘geen avonturen meer wilde’. 
Ook wees hij erop dat er nog 
eens 80.000 euro minder kan 
worden besteed als blijkt dat 
de post ‘instabiele verharding’ 
niet nodig is.

Ontraden
De wethouder ontraadde het 
amendement met klem. Hij 
meende dat het verlagen van 
het krediet teveel risico’s met 
zich mee droeg. Dan zou er 
mogelijk later weer geld bij 
moeten. Alles was grondig 
berekend door een ingeni-
eursbureau. Dat riep bij Stan 
Poels de vraag op of de wet-
houder ‘broddelwerk’ had 
geleverd. “Nee”, antwoordde 
Torsing, “maar bepaalde pos-
ten zijn echt te hoog.” Waar-
bij hij enkele posten noemde 
zoals een duur ingenieurs-
bureau en het afvoeren van 
freesmateriaal. Hij was abso-
luut niet bang dat het bedrag 
te laag zou zijn.

- Lees verder op pagina 3.

 Foto: Eric Torsing, het kan goedkoper. Door: Douwe van Essen
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MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT

ONZE KANTOREN

SUCCESVOLVERKOCHT

Hallincklaan 4 Loosdrecht

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum W
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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

t/m 27 september

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE 10% 

tot wel
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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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

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

Wiskunde Bijles&Examentr.
Tim Hage, MSc Econometrie
06-16530261, Loosdrecht

Klas 1-6, 30e per uur

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Haardhout te koop
06-231 88 138

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

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

Vrijdag en zaterdag:
Runder Ribeye steak
Gevulde kippendijen

100 gram
100 gram

€ 2,98
€ 1,98

Geldig van 17 t/m 23 september

Maandag en dinsdag:
Runderhamburgers of
Roomschnitzels 4 halen, 3 betalen!

Hele week:
Runder Riblappen
Heerlijk suddervlees van het
Limousin rund.

500 gram € 7,98

Filet Americain
De lekkerste van de wijde omtrek!

100 gram € 1,75
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- Vervolg van voorpagina.

Afwegen
In de verdere discussie bleek 
dat diverse fracties moeite 
hadden met de keuze. Na-
mens Dorpsbelangen had 
Ria Hennis het over ‘dubben’ 
en ‘vertrouwen in de deskun-

digheid van de ambtenaren’. 
Nanne Roosenschoon (D66) 
wilde niet dat het budget 
achteraf moest worden bijge-
steld. VVD- voorvrouw Sieta 
Vermeulen vond het ook een 
moeilijke afweging. Zij legde 
de nadruk op een andere ma-
nier van krediet aanvragen. 

Nu het bedrag open en bloot 
op tafel ligt, weten aanne-
mers wat ze kunnen vragen. 
Ze wilde zelfs een tijdelijke 
‘lockdown’ van alle bestaande 
plannen (± 10 miljoen).

Schorsing
Patricia IJsbrandy van Dorps-

belangen vroeg om een korte 
schorsing. “Ik ben eruit’, zei 
ze monter na 3 minuten. Haar 
stem vóór en die van VVD 
‘er Michiel van Balen waren 
doorslaggevend, waardoor 
het amendement met stem-
men van CDA en DLP een 
meerderheid veroverde. De 

rest van de VVD, DB, D66 en 
PvdA/GrL was tegen, maar 
dat waren slechts 8 (van de 
18) stemmen. Het voorstel om 
vanaf 2 januari 2021 te begin-
nen met asfalteren werd door 
iedereen gesteund.

   

Comedy Capers extra gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Larson ty-
peerde de verwarring bij 
een stemming in de extra 
gemeenteraad als Come-
dy Capers. Bij de oudere 
lezers wellicht nog bekend 
als een humoristische 
tv-serie, met over elkaar 
buitelende komieken in 
zwart-wit.

Ze had met hetzelfde gemak 

de hele vertoning kunnen af-
doen als een slapstick, want 
de Wijdemeerse raadsleden 
spraken langs elkaar heen, 
waren vaag in hun bewoordin-
gen, waren wel of niet voor, 
wisten niet welk onderwerp 
aan de orde was, vervielen 
in herhalingen en spraken 
zichzelf tegen. Kortom, niet te 
volgen voor een neutrale luis-
teraar.

Er was dinsdag 8 september 
een extra gemeenteraad bij 

elkaar geroepen, omdat er 
nieuws was over het bouw-
project Porseleinhaven. In 
april van dit jaar kwam naar 
buiten dat er ruim een miljoen 
tekort is op de grondexploita-
tie van dit ambitieuze project 
dat de centrumfunctie van 
Oud Loosdrecht zou verster-
ken. Tijdens de gemeentera-
den van 23 januari en 5 maart 
dit jaar werd er over dit onder-
werp ‘geheimhouding’ afge-
sproken. De cijfers zijn te pri-
vé. Ook zou er veel geld zijn 

verspeeld door langslepende 
onderhandelingen met twee 
Oud-Loosdrechters, echter 
ook dat valt onder de privacy.

Eerst vergaderde de raad on-
der elkaar zonder publiek en 
pers. Vanaf 21.00 uur zou er 
gestemd worden over het op-
heffen van de geheimhouding. 
Welnu, dat ontaardde in een 
soort Comedy Capers die na 
een schorsing uiteindelijk wel 
duidelijkheid opleverde. Ieder-
een was nu vóór opheffen van 

de geheimhouding. Waarbij 
burgemeester Larson duide-
lijk zei dat alleen het eindgetal 
openbaar mag worden, niet 
hoe dit giga tekort tot stand 
is gekomen. Dat kan niet vol-
gens de Wet Openbaarheid 
Bestuur. De bespreking van 
de kwestie Porseleinhaven 
werd doorgeschoven naar 
een tijdstip waarop de raad 
dat wenst. Hopelijk kunnen in-
woners dan wel volgen hoe dit 
tekort tot stand is gekomen.

   

Overeenstemming over kwesties Porseleinhaven
Burgemeester biedt excuses aan

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente heeft met 
twee inwoners van Oud-
Loosdrecht overeenstem-
ming bereikt over een aan-
tal kwesties waarover zij 
lange tijd hebben gedis-
cussieerd. Het ging voor-
al om meningsverschil-
len rond de bouw van de 
Porseleinhaven. Wethou-
der De Kloet tekende op 
dinsdag 8 september deze 
overeenkomst.

Burgemeester Larson: “Het is 
heel mooi dat er na zo’n lange 
tijd van onderling twisten voor 
alle betrokkenen een accep-
tabele oplossing is gevonden. 
Ik heb namens de gemeente 
excuses aangeboden aan de 
betrokkenen voor de wijze 
waarop wij als gemeente de 
aflopen jaren in dit dossier 
hebben geacteerd.”

Mevrouw Larson vervolgt dat 
de twee Loosdrechters het ex-
cuus aanvaard hebben en het 
vertrouwen hebben uitgespro-

ken in het huidige bestuur. De 
gemeente wil lering trekken 
uit dit dossier en betrekt dit 
in een breder onderzoek naar 
het functioneren van de amb-
telijke organisatie. Het college 
heeft hiervoor een voorstel 
gedaan. Naar verwachting be-
spreekt de raad dit in oktober.

Afspraken nakomen
Om de ontwikkeling van het 
nieuwe dorpscentrum in 
Oud-Loosdrecht (de Porse-
leinhaven) mogelijk te maken, 
zijn vanaf 2006 met meerde-

re grondeigenaren afspra-
ken gemaakt voor ruiling van 
gronden, water en overige 
eigendommen. Met een van 
die grondeigenaren bestond 
lange tijd een verschil van in-
zicht hoe bepaalde afspraken 
uitgevoerd moesten worden. 
Daarover bent u regelmatig 
op de hoogte gehouden in de 
kolommen van dit blad.
Nu is er met behulp van een 
onafhankelijk adviseur als-
nog overeenstemming be-
reikt. Uitgangspunt voor de 
gesprekken was dat de ge-

meente zoveel als mogelijk 
de afspraken uit de gesloten 
overeenkomsten nakomt. Als 
afspraken niet meer konden 
worden nagekomen, is er ge-
zocht naar compensatie. Wet-
houder De Kloet spreekt van 
een ‘positieve grondhouding’ 
en wil zich nu richten op het 
ontwikkelen van de Porselein-
haven. Een van de Oud-Loos-
drechters wilde tegenover dit 
blad niets toevoegen aan dit 
statement.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 16 sep-
tember zendt GooiTV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 
van Andreas en er is een film 
ter gelegenheid van het 100- 

jarig bestaan van de Volks-
universiteit Naarden-Bussum. 
In TV Magazine zijn diverse 
onderwerpen te zien die zich 

in deze regio afspelen, met 
onder andere aandacht voor 
de e-waste campagne voor 
basisscholen.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl. (ook op YouTube)

   

Sypesteyn ‘Tuin van de Maand’
LOOSDRECHT
Kasteel-Museum Sy-
pesteyn is door de Ne-
derlandse Tuinenstichting 
verkozen tot ‘Tuin van de 
Maand’, september 2020.

De klassiek ontworpen tuin vol 

bijzondere planten en bomen 
omringt het kasteel dat door 
jonkheer Henri van Sypesteyn 
begin 1900 is gebouwd. De 
tuin legde hij aan volgens de 
inzichten van de 17e eeuw-
se tuinkunst, waarover hij 
het boek ‘Oud-Nederland-

sche Tuinkunst’ publiceerde. 
Tot en met 29 november a.s. 
is in de historische tuin van 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
de tuintentoonstelling ’De te-
rugkeer van de verloren tuin-
kunst’ te bezoeken.
De tentoonstelling vertelt 

het verhaal door middel van 
dertien geïllustreerde ten-
toonstellingspanelen over de 
bronnen van inspiratie van 
de jonkheer, de opgravingen 
en de reconstructie van oude 
waterlopen, de verschillende 
fasen van aanplant, de beel-

den en de tuinornamenten en 
de restauratie en de persoon-
lijke touch van de botanische 
verzamelaar en bloemenlief-
hebber. Wij verwelkomen u 
graag op Kasteel-Museum 
Sypesteyn; zie: 
www.sypesteyn.nl
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Pneumokokken vaccinatie ouderen

LOOSDRECHT
Pneumokokken zijn bac-
teriën die ziekten ver-
oorzaken als ernstige 
longontsteking, hersen-
vliesontsteking, ooront-
steking en andere lucht-
weg infecties. Sinds 2006 
worden baby’s daarvoor 
ingeënt via het consulta-
tiebureau.

Nu is deze vaccinatie ook be-
schikbaar voor ouderen; de 
overheid heeft bepaald dat 
begonnen wordt met iedereen 
die geboren is tussen 1941 
en 1947. De personen krijgen 
een uitnodiging van de huis-
artsenpraktijk voor een gratis 
pneumokokkenprik. Met deze 
vaccinatie bent u 5 jaar be-
schermd tegen 10 typen van

deze bacterie. U kunt geen 
pneumokokkenziekte krijgen 
door de vaccinatie zelf. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.rivm.nl/pneumokokken.
De prik wordt gegeven op 
woensdagmiddag 23 septem-
ber in de Emtinckhof (Eiken-
laan), alleen aan mensen die 
zijn uitgenodigd. U krijgt daar-
voor een brief, waarin verde-
re informatie staat, zoals de 
plaats en de tijd die we voor 
u gereserveerd hebben. Het 
is echt belangrijk dat u alleen 
op de aangegeven tijd komt, 
omdat we rekening moeten 
houden met de maatregelen 
van het RIVM om verspreiding 
van corona te voorkomen. Als 
het u niet lukt om naar de Em-
tinckhof te komen dan kunt u 
met de assistente bellen om 
een andere afspraak te ma-
ken. De uitnodiging voor de 
griepprik komt in oktober.
  Foto: ANBO

   

Groep voor nabestaanden
REGIO
Op donderdag 8 oktober 
start er bij Viore een con-
tactgroep voor nabestaan-
den. De groep is bedoeld 
voor mensen van wie de 
partner is overleden (niet 
langer dan ongeveer drie 
jaar geleden) en die graag 
in contact komen met an-
deren die dit ook hebben 
meegemaakt.

Viore biedt acht bijeenkomsten 
aan, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor de groep worden diver-
se activiteiten georganiseerd 
over verlies/rouw. Zo wordt 
er gewandeld, gekookt en ge-

praat. Thema’s als afscheid, 
verdriet, hoe zorg ik goed voor 
mezelf, herinneren, hoe ga ik 
verder komen aan de orde. 
Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Van tevoren hou-
den we een kennismakingsge-
sprek. Voor meer informatie 
of aanmelding kunt u mailen 
naar vrijwilligers@viore.org of 
bellen naar 035-6853532. De 
kosten voor deelname aan de 
acht bijeenkomsten bedragen 
in totaal € 40,-.

Viore
Bij Viore staan de deuren op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur open. Zonder 

afspraak of verwijzing kunnen 
bezoekers dan terecht voor 
een luisterend oor en voor 
informatie over het uitgebrei-
de aanbod aan activiteiten en 
lezingen. Bezoekers kunnen 
ook een (telefonische) af-
spraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld 
levensvragen, omgaan met 
verlies, de impact op naasten 
en financiële en erfrechtelijke 
zaken. Zie voor meer infor-
matie ook de website: www.
viore.org. Oosterengweg 44, 
1212 CN Hilversum; Tel. 035-
6853532;
Mail: info@viore.org

   

OERRR SamenSpeelSpel
’S- GRAVELAND
Kinderen met en zonder 
handicap spelen samen 
en ontdekken met de bos-
wachter dat iedereen kan 
spelen in de natuur. Sa-
men spelen is avontuurlijk 
én leuk voor iedereen. Op 
zaterdag 26 september van 
14 tot 16 uur.

Bij het SamenSpeelSpel gaan 
kinderen met en zonder han-
dicap samen in Speelnatuur 
van OERRR aan de slag. In 
verschillende opdrachten er-

varen ze hoe het is om niet te 
kunnen zien of horen. En hoe 
kan je toch spelen als je in een 
rolstoel zit? Samen gaan de 
kinderen de uitdaging aan en 
worden zo echte samenspeel-
kampioenen! De Speelnatuur 
is rolstoeltoegankelijk; Invalide 
toilet is aanwezig; Er zijn ex-
tra invalidenparkeerplaatsen 
beschikbaar voor de deelne-
mers; Er is een restaurant aan-
wezig; Het spel wordt in kleine 
groepjes gespeeld; Koop van 
tevoren je tickets online; Hon-
den kunnen niet mee. Bezoe-

kerscentrum ’s-Graveland; 
Normaal € 6,00; Ledenprijs € 
4,20, Oerrrlid € 4,20.

Foto: Janko van Beek

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Bewegende beelden op 
de Zanderij
Windsculptures 2 weken verlengd

Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Wind die zichtbaar wordt 
door bewegende beelden, 
dat is de gedachte achter 
de kunstwerken van de 
Amerikaan Lyman Whita-
ker. Afgelopen weekend 
waren de beelden te be-
zichtigen in Beeldentuin 
De Zanderij. Vanwege de 
grote belangstelling wordt 
deze gratis buitententoon-
stelling twee weken ver-
lengd.

In Nederland waar de wind 
een bepalende factor is, ko-
men deze beelden volledig 
tot hun recht. Het is een lust 
voor het oog om de ruim 25 
bewegende Windsculptures 
te zien, variërend in hoogte 
van 1.50 tot 4 meter. De klei-
nere modellen Tulip passen 
uiteraard mooi in het Hol-
landse landschap, maar ook 
de Mirinda en Meredian laten 
steeds wisselende vormen 
zien. Ze staan nooit stil, draai-
en in hoogte en breedte, een 
rustgevend beeld, afhanke-
lijk van de windkracht. Bij de 
Double Helix Vertical lijken de 
patronen in elkaar te vloeien. 
Nieuw op deze expositie zijn 
beelden van roestvrij staal.

Utah
De bekende beeldhouwer 
Lyman Whitaker uit Utah is 
de laatste 20 jaar voorname-
lijk bezig met deze koperen 
beelden. Op de uitgestrekte 
vlaktes van Utah worden zijn 
beelden op de proef gesteld. 
Uit een windtunneltest bleek 

dat ze een kracht tot 200 km. 
kunnen weerstaan. Het werk 
van Lyman Whitaker vind je 
niet alleen in kunstgaleries, 
maar ook bij openbare ge-
bouwen. Bij universiteiten, 
musea, winkelcentra, zieken-
huizen, gemeentehuizen. De 
Amerikaan hoopt dat zijn werk 
onze liefde voor de dunne, 
bewegende laag lucht om de 
aarde vergroot – het geeft ons 
adem, verwarmt ons, en we 
hebben het nodig om te leven.

Windsculptures Nederland
In Nederland wordt het werk 
van Whitaker gepresenteerd 
door Frederik en Belinda Bae-
rveldt en Marnix en Noortje 
Aarts. Zij vormen WindS-
culptures Nederland (www.
windsculptures.nl). Ze zijn 
ook afgereisd naar het verre 
Utah om de kunstenaar in zijn 
habitat te ontmoeten. Eerder 
waren er tentoonstellingen in 
de kasteeltuin van Sypesteyn, 
op Art Laren en in de Keuken-
hof. “Mensen moeten er nog 
aan wennen, maar over het 
algemeen waarderen de be-
zoekers die beweging in de 
beelden. Ze passen natuur-
lijk perfect in deze prachtige 
beeldentuin”, vertelt Frederik 
van Baerveldt. “En om bezoe-
kers iets meer tijd te geven of 
ze zo’n mooi beeld in hun tuin 
vinden passen, gaan we nog 
twee weken door’, voegt Mar-
nix Aarts eraan toe.

Tot en met zondag 27 sep-
tember; van 11.00 tot 17.00 
u bij Beeldentuin de Zanderij, 
Oude Meentweg 2, 1243 JD 
’s-Graveland.

Sinterklaas bezoekt de vier dorpen
Maar op een andere manier

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinterklaas komt naar 
Loosdrecht, Kortenhoef, 
Ankeveen en Nederhorst 
den Berg. Maar van een 
massale intocht met hon-
derden kinderen en ouders 
kan geen sprake zijn. Al 
begin augustus, toen de 
Goedheiligman nog ge-
noot van het Spaanse zon-
netje, heeft burgemeester 
Crys Larson gesproken 
met organisatoren uit de 
vier dorpen. Deze week 
was er weer overleg.

Het is een lastige tijd. Er zijn 
beperkingen in het kader van 
de noodverordening, onzeker-
heden waar we nog mee te 
maken kunnen krijgen. Het ka-
der voor het organiseren van 
een evenement is de nood-
verordening. De grootste uit-
dagingen liggen bij het borgen 
van 1,5 meter afstand, het pla-
ceren van bezoekers bij een 

samenkomst vanaf 250 per-
sonen in de buitenlucht en het 
verbod op zingen en schreeu-
wen. Er is geen grens voor het 
aantal bezoekers opgenomen 
in de noodverordening. Het 
moge wel duidelijk zijn dat er 
geen grootschalige intocht met 
duizenden bezoekers mogelijk 
is. In dat geval zijn de overige 
regels uit de noodverordening 
niet te handhaven.

Geen massa’s
Wijdemeren wil medewerking 
verlenen aan vier verschillen-
de intochten, zolang dit bin-
nen de kaders van de nood-
verordening valt. Wel zal ook 
worden gekeken of de intocht 
geen aanzuigende werking 
heeft en hoe de comités hier 
regie op houden. Een traditio-
nele intocht zoals we gewend 
zijn, met een Pakjesboot op 
de plassen of via de Vecht, de 
’s-Gravelandse Vaart of langs 
de Ankeveense IJsbaan, is 
onmogelijk. Er wordt een be-
roep gedaan op de creativiteit 

van organisatoren om er toch 
een mooi feest van te maken. 
Hierin willen burgemeester 
en ambtenaren graag mee-
denken. Het is aan de bur-
gemeester om een besluit te 
nemen op een aanvraag van 
een evenementenvergunning. 
Wel moet ze hier in deze tijd, 
meer dan normaal, regionaal 
over afstemmen. We moeten 
niet willen dat er in Gooi- en 
Vechtstreek straks één intocht 
is waar duizenden mensen op 
af komen. Hier hebben de re-
gioburgemeesters onderling 
contact over. Of mevrouw Lar-
son een of meer Sinterklazen 
welkom zal heten, is nog te 
vroeg om te zeggen. Hier zijn 
nog geen afspraken over ge-
maakt met de organisatoren.
Wel maakte SLOEP bekend 
dat St.-Nicolaas op 14 novem-
ber ‘On Tour’ zal gaan in Loos-
drecht. In Ankeveen is er op 
21 november een Rondtocht 
door het dorp, verklapte Karel 
Spoor.

   

Waterpoloschool De Otters

REGIO
Na de zomervakantie zijn 
alle sporten weer begon-
nen. Ook bij de Waterpo-
loschool van Zwem-en po-
loclub de Otters het Gooi 
stonden ze te trappelen om 
het water weer in te kun-
nen. De start van het sei-
zoen was alvast een groot 
succes.

Waterpolo is een leuke com-
binatie van spel en conditie, 
zwemmen en ballen. Bij de 
Waterpoloschool in Bussum 

maken kinderen tussen 6 
en 10 jaar met A/B diploma 
spelenderwijs kennis met de 
waterpolosport. Ze leren ver-
schillende zwemtechnieken, 
gooien en schieten met een 
bal. Ook ervaren ze hoe leuk 
het is om met leeftijdsgenoten 
in teamverband te sporten. Ze 
spelen partijtjes om alles wat 
ze hebben geleerd toe te pas-
sen, en als ze wat verder ko-
men kunnen ze ook meedoen 
aan toernooitjes. De leiding is 
in de enthousiaste handen van 
zeer ervaren trainers Yolanda 

Smits en Ad Burgers. Jeugd-
spelers assisteren bij de trai-
ning en doen daarmee trainer-
servaring op.

Vind jij het leuk om te zwem-
men en houd je van een bal-
spel? Ga dan meedoen met 
een proeftraining bij de Wa-
terpoloschool in zwembad de 
Zandzee in Bussum. De trai-
ningen zijn op vrijdagavond 
van 18.00 uur tot19.00 uur. 
(17.45 aanwezig voor de war-
ming-up). Instroom elke week 
mogelijk!
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Kunst aan de Dijk voorbereid op  
afwisselend cultuurjaar
Opening met Marcel Worms Bach recital

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Wat hebben ze het gemist, 
de artiesten, het contact 
met publiek. Maar ook 
Kunst aan de Dijk snakt 
naar mooie optredens en 
voorstellingen. Voorzitter 
Caroline van Gelderen en 
Annemiek Kale, de nieuwe 
communicatiemedewer-
ker, zijn zeer gemotiveerd 
om hun passie voor mu-
ziek, beeldende kunst, li-
teratuur en toneel te delen 
met veel bezoekers. An-
ders dan voorheen, maar 
de kwaliteit blijft onver-
minderd hoog.

De stichting die vanaf 1981 
gesetteld is in Kortenhoef, in 
het Oude Kerkje en de Oude 
School, kijkt terug op een bij-
zonder half jaar als gevolg 
van de coronacrisis die ons 
allen trof. “Voor de culturele 
sector was het dramatisch”, 
zegt Caroline van Gelderen, 
“er was een hele tijd niets.” 
Ze weet dat de uitvoerende 
artiesten bijna letterlijk staan 
te springen om weer op te 
treden.

Aangepast
Om tegemoet te komen aan 
de gezondheidsvoorschrif-
ten heeft het bestuur diverse 
maatregelen genomen. Dit 
seizoen zijn er steeds twee 
voorstellingen van ongeveer 
één uur. Om 17.00 en 20.00 
uur. In het sfeervolle kerkje is 
er plaats voor 60 personen die 
op gepaste afstand zitten en 
uiteraard vinden de optredens 
plaats met de gebruikelijke 

hygiënische maatregelen. Het 
kostte enige hoofdbrekens 
om de organisatie met de vrij-
willigers op poten te zetten, 
maar uiteindelijk zijn ze tevre-
den over de oplossingen. Er is 
een duidelijk protocol en het 
programma is uitnodigend.

CULTUUR NAAST
DE DEUR

Pianorecital Marcel Worms
De opening op donderdag 
1 oktober is zeer de moeite 
waard. Begenadigd pianist 
Marcel Worms zal Bachs ge-
hele Wohltemperierte Klavier 
Boek 2 spelen. Worms kan 
als geen ander de stukken 
die hij speelt op informatieve 
en geestige wijze toelichten. 
Zijn wervelende spel, dat 
met ogenschijnlijk gemak ten 
gehore wordt gebracht, zal 
in de intimiteit van het Oude 
Kerkje nog beter tot zijn recht 
komen. Het recital bestaat 
uit twee verschillende delen. 
Marcel speelt het eerste deel 
van het WTK II (Preludes en 
Fuga’s 1-12) tijdens het con-
cert van 17:00 uur. Het twee-
de deel (Preludes en Fuga’s 
13-24) komt aan bod tijdens 
het concert van 20:00 uur.

Cultuur naast de deur
“Kunst aan de Dijk heeft echt 
een gevarieerd programma, 
met veelal artiesten in op-
komst die hier graag willen 
spelen. Naast uiteraard ge-
vestigde namen”, vervolgt 
Caroline. “Het is uniek dat je 
in een dorp zulke mooie cul-
turele keuzes kunt maken. Ik 

zou alleen willen dat er meer 
jongere mensen komen.” De 
voorzitter wil zich de komen-
de jaren inzetten om de kunst 
en cultuur laagdrempeliger te 
maken. “Tenslotte is klassie-
ke muziek de basis van alles. 
Dat zouden meer inwoners 
zelf moeten ervaren, het is 
helemaal niet saai of hoog-
dravend.” Annemiek voegt 
toe: “Bij ons is er juist een 
open sfeer. En vergeet ook 
niet ons swingende nieuw-
jaarsconcert met topmusici uit 
de jazzwereld. “

Dit seizoen
Na Marcel Worms speelt op 5 
november het Chimaera Trio 
met gastvioliste Ruña ’t Hart, 
op 3 december gevolgd door 
saxofoniste Deborah Witte-
veen die recent de Kunst aan 
de Dijk Prijs voor Jong Talent 
won. Enzovoort, een aan-
trekkelijke serie optredens. 
Weliswaar in een iets andere 
setting, maar uitnodigend en 
verrassend. In het voorjaar 
2021 is er een Literaire Avond 
met Joris Luyendijk. En Jan 
Roëde is de kunstschilder 
over wie vanaf eind mei in 
de Oude School een exposi-
tie wordt opgezet. Voor meer 
info: www.kunstaandedijk.nl

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

  

Je mag uit je comfort zone.  
Je leert emoties te uiten.  

Je speelt de slechterik, de clown,  
de overspelige huisvrouw…. 

Je ontdekt de vele verborgen 
kanten van jezelf.  

  

Neem contact op met Rafaéla  
app/bel: 0642129041 mail: bikkerrafaela@gmail.com   

www.theaterenzo.nl 
  

  
Toneelles   

Hoe leuk kan het zijn?

Durf je het aan? 

Gratis proeflessen:  

 Volwassenen:  
do1okt 19-20.30  

Kinderen (9-12):   
 di 6 en do 8 okt 16-17.00

Geef de tuin weer kleur met
onze winterharde violen!
Hangviolen, wandhangers, schalen en
perkplanten

Zorgwekerij Kostelijk, Ma t/m za 9u-18u 
Middenweg 13, Ned. den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com

✓ 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

#samenvoordieren
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Ontdek de  
buitenplaatsen

’S- GRAVELAND
Wandel op zondag 27 
september mee met de 
boswachter over de bui-
tenplaatsen Boekesteyn, 
Schaep en Burgh en Ban-
tam in ‘s-Graveland. Deze 
activiteit, speciaal voor 
volwassenen, duurt onge-
veer 2 uur (10.30 tot 12.30 
uur).

De buitenplaatsen kennen 
een boeiende geschiedenis. 
Wat in de 17e eeuw begon 
als investering van rijke Am-
sterdamse kooplieden in ont-
gonnen heidegebied, groeide 
door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
De huidige landhuizen zijn 
gebouwd aan het einde van 
de 18e eeuw. Vanaf het be-
gin van de 19e eeuw zijn de 
tuinen van deze landgoede-
ren aangelegd in de Engelse 
landschapsstijl. De belangrijk-
ste kenmerken zoals slinge-
rende paden, waterpartijen, 

kronkelende beekjes en glooi-
ende heuvels, zijn nog volop 
in het landschap aanwezig. 
Tot op de dag van vandaag is 
het dan ook nog steeds een 
geliefd en gekoesterd land-
schap met een overdaad aan 
flora. De excursie staat in het 
teken van de cultuurhistorie 
van de drie buitenplaatsen, 
de bewoners, het bijzondere 
landschap en de rijke historie 
van de tuinen.

Koop van tevoren je tickets 
online; Honden kunnen niet 
mee; Zorg dat je een kwartier 
van tevoren aanwezig bent.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ; Lid € 7,00; niet 
lid € 10,00;

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Veel interesse rondleidingen  
 kasteel Nederhorst

Door: Anja Lodder

NEDERHORST DEN BERG
Met het prachtige toe-
gangshek in de rug, zie je 
de imposante, door grote 
eikenbomen omzoomde 
oprijlaan van Kasteel Ne-
derhorst. Met enige fanta-
sie waan je je hier in een 
aflevering van het Britse 
kostuumdrama Downton 
Abbey en zie je in gedach-
ten de eigenaren de trap-
pen afdalen om de koetsen 
met bezoekers welkom 
te heten. In het kader van 
de Open Monumentendag 
gaven de ‘Oude Meesters’ 
Cees Stalenhoef en Her-
man van der Molen met 
veel enthousiasme een in-
teressante rondleiding op 
het landgoed.

Beide mannen worden oude 
meesters genoemd, omdat ze 
jaarlijks basisschoolleerlingen 
van Nederhorst een rondlei-
ding geven. Alleen voor deze 
leerlingen gaat dan het prach-
tig gesmede, monumentale 
toegangshek open dat in cir-
ca 1830 in Lodewijk XIV-stijl 
werd vervaardigd. Het impo-
nerende effect hiervan op de 
leerlingen laat zich raden.

Bewogen geschiedenis
De buitenplaats kent een lan-
ge en bewogen geschiedenis. 
De eerste vermelding dateert 
al uit 1301 toen het ridderge-
slacht Van Wulven (later Van 

der Horst) er een donjon, een 
vestingwerk, liet bouwen. Het 
kasteel ligt aan een zijtak van 
de Vecht. Door de strategi-
sche positie tussen Holland 
en Het Sticht had men goed 
zicht op eventuele aanko-
mende vijanden. Het kasteel 
wisselde regelmatig van ei-
genaar. In 1672 is het door 
de Franse troepen in brand 
gestoken en begin 18e eeuw 
is het in de huidige vorm, 
vierkant en met zeskantige 
hoektorens, herbouwd. In die 
periode gaf kasteelheer Go-
dard Willem Tuyll van Seroos-
kerken de hovenier van paleis 
Soestdijk, Jan van Staden, 
opdracht de tuinen in geome-
trische stijl te ontwerpen. Aan 
de voorkant in Franse stijl 
en de achterkant, richting de 
Vecht, in een meer Engelse 
romantische stijl.

Grote brand
Veel huidige inwoners van 
Nederhorst den Berg zijn 
vast komen kijken naar de 
grote brand in 1971 toen he-
laas een groot deel van de 
inrichting van het kasteel en 
de klokkenverzameling van 
de eigenaar Jan Jonker, ver-
loren ging. Huurder Toonder 
Studio’s spande zich in voor 
restauratie en herstel van de 
verzameling. Na de brand 
werd het beheer en eigendom 
van het landgoed overgedra-

gen aan de Harmine Wolters 
Stichting, genoemd naar de 
echtgenote van Jonker en in 
1973 werd het kasteel weer 
opengesteld.

Onbekend terrein
Het landgoed is vrij groot en 
beslaat inclusief koetshuis en 
hofjes wel vijf ha. Wat veel 
mensen in de regio, en ook 
enkele deelnemers aan de 
rondleiding, niet weten is dat 
de prachtige tuinen elke dag 
van 09.00 tot 18.00 uur vrij 
toegankelijk zijn ( ingang via 
het zijhek, verboden voor hon-
den). Ruim een jaar geleden 
is Stadsherstel Amsterdam 
eigenaar geworden van het 
kasteel. Ruth van der Puijl, 
projectleider Stadsherstel: 
“Een kasteel moet gebruikt 
worden en onderhoud kost 
veel geld. Bij de gemeente 
ligt een vergunningsaanvraag 
om enkele appartementen 
bovenin te mogen maken. 
Met de opbrengst kunnen 
dan weer veel plannen voor 
restauratie en onderhoud van 
het landgoed worden uitge-
voerd.” Meer weten over deze 
parel in uw regio? Bezoek de 
kasteeltuinen, kijk voor meer 
informatie op www.kasteelne-
derhorst.nl of word vrijwilliger/
vriend van
www.stadsherstel.nl/vrienden

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.

 Foto: © Natuurmonumenten – 
Pauline Joosten

 Foto: Jong en oud genoot van het verhaal van de ‘oude meester’ 
(rechts)
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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

Dat ik weer zo goeD kon lopen...
Verbaast was de dame die van de 
week bij ons in de winkel was, en 
ik zal je vertellen waarom. Deze 
dame had last van voorvoet- 
klachten. na het meten van haar 
voeten en de 3D voetscan hebben 
we haar voetstand goed in kaart 
kunnen brengen en zo zijn we 
schoenen gaan passen. Het eerste 

paar was van Finnamic (FinnComfort) met een afwik-
kelzool. Deze zorgt ervoor dat de druk van de voorvoet 
afgehaald wordt en haar eerste reactie was dan ook 
verbaasd dat ze gelijk al zoveel verschil merkte!  
zo krijgen wij dagelijks mensen in de winkel die met 
bepaalde voet- of houdingsklachten lopen die heel 
goed op te lossen zijn met de juiste schoenen. loop 
niet langer door met pijn, wij lossen jouw klachten op 
met de juiste schoenen!

george in Der Maur Beterlopenwinkel
koningin wilheminaweg 497
groenekan utrecht, 030 - 2040612

openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08:30 - 17:00 uur

www.Beterlopenwinkel.nl 
www.BeterlopenweBwinkel.nl

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

Wij helpen u via
preventieschermen,

veilig via
voorschriften rivm!


