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Nieuwe wijk-
agent Paul Stoové
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Sinds een paar maanden 
is Paul Stoové de nieuwe 
wijkagent van Loosdrecht 
en Breukeleveen. Hoewel 
de formatie staat op twee 
wijkagenten, moet Stoové 
voorlopig in z’n eentje ver-
der, want z’n collega Ma-
nuel Kummer krijgt deze 
week een andere functie.

“Ik ben ooit politieagent ge-
worden, omdat ik het kantoor-
werk bij de Belastingdienst 
wilde verruilen om buiten te 
werken met mensen” zegt 
Manuel Kummer “maar nu 
ga ik weer naar binnen. Ik ga 
werken bij de afdeling veilig-
heid integriteit en klachten.” 
Kummer moet afhaken omdat 

zijn rugklachten hem niet in 
staat stellen om 100% te wer-
ken als wijkagent. “Jammer”, 
voegt Paul Stoové eraan toe 
“want ik had nog graag nog 
anderhalf jaar met Manuel 
willen samenwerken (tot Ma-
nuels pensioen- red.). Ge-
bruik willen maken van zijn 
ervaring. ”

‘VEEL CONTACTEN 
OP STRAAT, DAAR 

DRAAIT ’T OM’

Paul Stoové werkt bij de po-
litie sinds 2003 en was vanaf 
2016 werkzaam bij de cluster 
Wijdemeren. “Ik was al direct 
verkocht aan Loosdrecht, 
met het water, die ruimte. 
Bovendien wilde ik toen al 
heel graag wijkagent worden, 
maar dat zat er toen niet in. 
Toen hij elders als wijkagent 

kon werken, greep hij die 
kans met beide handen aan. 
Paul was een jaar werkzaam 
in Leerdam. Maar de lokroep 
van Loosdrecht per 16 mei 
jl. kon hij niet weerstaan. “Je 
hebt in een dorp minder te 
doen met meldingen, dus 
heb je volop de ruimte om de 
diepte in te gaan, om eens 
achter de slagboom te kijken. 
Alles draait om contacten met 
mensen, je oor te luisteren 
leggen.”

Volgens beide wijkagenten 

is het snelle verkeer door 
het dorp een belangrijk aan-
dachtspunt, evenals het te 
hard varen op de plassen. 
Dan is het handig dat je ook 
als politieman in een boot 
kunt springen. Voor wat be-
treft de overlast van de jeugd 
denken de heren daar genu-
anceerd over. “Het hangt er 
van af wat je gewend bent”, 
zegt Paul. “Het is geen crimi-
neel gedrag” vult Manuel aan 
“het is meer overlast gevend 
gedrag. Het gaat ook om pie-
ken. Vooral op het Lindeplein, 

schoolpleinen en bij de Porse-
leinhaven.”

Helft van de tijd
“Ik vind deze baan goud 
waard, dat je eigen baas bent, 
dat je proactief zelf stappen 
kunt ondernemen. In een dorp 
met een eigen karakter, ik pro-
beer ongeveer de helft van de 
tijd op straat te zijn. Afhanke-
lijk van het dienstrooster” sluit 
Paul Stoové af. U kunt hem, 
waakzaam en dienstbaar, op 
de voet volgen op z’n Insta-
gram account.

Foto: Paul Stoové en Manuel Kummer
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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  
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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
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www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar 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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in  
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
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

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 € 1,55 per

gedrukte regel

Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Meditatie workshop
3 x 4 uur, start 26/09 

www.egoloog.nl/simpelzen/

Zat 11-09 van 10-16 uur
Brocante fair Tolakkerweg
107, Hollandsche rading

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

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 woensdag GEHAKTDAG
Iedere donderdag BIEFSTUKDAG

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week:
kip Gyros pakket
500 gr. kipgyros/4 echte Griekse pita’s/
bakje huisgemaakte tzaziki

Echte Cordon Bleu’s
Gevuld met ham en kaas

Vleeswarentrio
Boterhamworst, kiprollade en cervelaat

Per pakket

100 gram

Samen

€ 9,95

€ 1,49

€ 4,98

Aanbiedingen geldig van donderdag 9 september t/m woensdag 15 september
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Geen nieuw gemeentehuis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Van het ambitieuze plan 
om een nieuw, modern 
gemeentehuis te bouwen, 
blijft voorlopig weinig over. 
Nadat eerder het scena-
rio van een gemeentehuis 
plus woningbouw aan de 
Kwakel te Kortenhoef werd 
afgeserveerd, blijkt nieuw-
bouw aan de Rading in 
Loosdrecht ook niet haal-
baar. Alleen renovatie van 
het ex-Knorrpand blijkt mo-
gelijk. De kosten voor sloop 
en bouwen zijn te hoog.

Op 2 september jl. is de ge-
meenteraad geïnformeerd over 
mogelijke locaties voor het 
toekomstige gemeentehuis. In 
februari 2020 gaf de raad op-
dracht gegeven voor een ver-
kenning naar de toekomst van 
de gemeentelijke huisvesting. 
Er was behoefte aan een nieuw 
gebouw, dat de toets der duur-
zaamheid anno 2030 zou kun-
nen doorstaan. Anders, flexibe-
ler qua inrichting, ook met het 

oog op meer thuiswerken. Plus 
dat de raad wilde dat op beide 
locaties ruimte was voor wo-
ningen. Vooral de behoefte aan 
appartementen voor starters 
en ouderen is groot in de vijf 
dorpen. Nieuwbouw op / naast 
de gemeentewerf aan de Kwa-
kel kon niet doorgaan vanwege 
meerdere redenen. Het terrein 
grenst aan Natura-2000-ge-
bied. Ook is er in de omgeving 
vervuilde grond van een voor-
malige vuilnisbelt. Waarbij het 
meest gênant is, dat het plan 
niet was aangemeld bij de pro-
vincie Noord-Holland voor de 
strengere Omgevingsvergun-
ning. Doorgaan bleek dus on-
mogelijk.

Te duur
Nu blijkt dat slopen en nieuw-
bouw aan de Rading 1 veel te 
duur is. Het zou Wijdemeren 
in diverse scenario’s jaarlijks 
1 miljoen kosten tegenover de 
630.000 euro aan kosten nu. 
Ook zou er sprake zijn van ka-
pitaalvernietiging voor een ge-
bouw dat bijna 4 miljoen waard 
is. Het uiteindelijke resultaat is 

dat financieel gezien renovatie 
de enige oplossing blijkt, vooral 
door de nog hoge boekwaarde 
van het bestaande gebouw. 
Er kan dus een streep door 
de ambities van de gemeen-
teraad. “Niets doen is geen 
optie”, zei wethouder Jos Kea. 
“Dit gebouw is niet duurzaam 
en toekomstbestendig. Daar-
naast zijn aanpassingen voor 
het hybride werken nodig. We 
moeten dus verder gaan met 

het uitwerken van de renova-
tieplannen.”

Schaamte
“Ik schaam me kapot”, zei 
CDA ‘er Eric Torsing die na 7 
jaar raadslidmaatschap zag 
dat ‘niets gelukt’ is als het gaat 
om bouwen voor jongeren. Hij 
wees op de tegenstrijdigheid 
van de provincie die enerzijds 
de gemeente ‘op slot’ zet wat 
bouwplannen betreft, maar wel 

vraagt om meer woningen voor 
statushouders. “Kunnen we het 
gebouw niet verkopen aan een 
projectontwikkelaar en dan hu-
ren?”, vroeg Barry Rooimans 
(CDA). Hetzelfde perspectief 
leek Gert Zagt van De Lokale 
Partij ook een goed alternatief. 
In ieder geval gaat wethouder 
Kea in gesprek met de provin-
ciaal gedeputeerde Loggen of 
er nog een opening is qua wo-
ningbouw, ook aan de Kwakel.

Alysha in haar nopjes met
Tiny house
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Na 6 jaar wachten op Wo-
ningNet was de 26-jarige 
Alysha van der Klis een 
van de 16 gelukkigen die 
uit 885 aanvragen een tiny 
house aan de Rading in 
Loosdrecht kreeg toege-
wezen. “De spanning was 
enorm, ik keek wel 5 à 6 
keer per dag of er al nieuws 
was. Toen het verlossen-
de mailtje eenmaal kwam, 
hebben we een flesje wijn 
open getrokken.”

WoningNet verzorgt de in-
schrijving van woningzoeken-
den, publiceert het actuele 
huizenaanbod van woningcor-
poraties en regelt de verdeling 
van huurwoningen in o.a. de 
regio Gooi en Vechtstreek. De 
gemeente Wijdemeren mocht 
bij dit project een aantal eigen 
criteria opstellen. Volgens Mie-
ke Wester, woordvoerder van 
woningcorporatie Het Gooi en 

Omstreken, variëren de leeftij-
den van de toekomstige bewo-
ners tussen de 22 en 35 jaar. 
Dat was een harde eis, verder 
waren er tal van voorrangs-
regels zoals inwoner zijn van 
Wijdemeren, economische 
gebondenheid, enz. Dan kon 
je dalen of stijgen op de lijst. 
En alle 16 woningen worden 
inderdaad bewoond door in-
woners uit de vijf dorpen van 
Wijdemeren, met lokale bin-
ding aan de gemeente. Alysha 
komt uit Loosdrecht en werkt 
in Hilversum. “Ik had er eerlijk 
gezegd weinig vertrouwen in. 
Als ik me inschreef voor an-
dere woningen eindigde ik zo 
rond de 24e plaats. Nu zal die 
lokale binding wel een belang-
rijke rol hebben gespeeld”, 
vervolgt Alysha. Die op 1 sep-
tember de sleutels kreeg van 
haar woninkje op de eerste 
verdieping. Dat helemaal niet 
zo ‘tiny’ lijkt als het woord zegt: 
een woonkamer van ruim 25 
m2, een tweepersoons slaap-
kamer, een smalle open keu-

ken en een ruime douche- en 
toiletruimte, beneden een ber-
ging. Alysha heeft een prachtig 
uitzicht op het naaldwoud van 
de kwekerij aan de overkant 
van de Rading. De woning is 
geheel energieneutraal, dank-
zij de vijf zonnepanelen en 
een individuele luchtwarmte-
pomp, plus dat alles goed is 
geïsoleerd. “Ik ben wel blij met 
deze bovenwoning, want dat 
geeft, hoop ik, meer rust voor 
de hond”, vertelt Alysha die al 
kennis heeft gemaakt met de 
bovenburen.

In de week van 8/9 september 
staat de verhuizing op het pro-
gramma, waarbij Alysha wordt 
geholpen door bonusvader 
Ton, moeder, broer en schoon-
zus. Ze heeft de inrichting al 
helemaal in het hoofd zitten.

Tijdelijk
Het oorspronkelijke plan om 
24 tiny houses tussen Rading 
en Dennenlaan neer te zetten, 
werd terug gedraaid naar 16, 

om de exploitatie sluitend te 
maken. M.a.w. om het bouw-
plan te kunnen betalen komen 
er op deze voormalige ge-
meentewerf ook woningen in 
de sector middelduur en duur. 
Jongeren zoals Alysha beta-
len € 525,57 huur en voor de 
anderen is dat 545,57. Daar-
naast moet iedereen 25 euro 
per maand aan servicekosten 
betalen. Degenen t/m 27 jaar 

krijgen een contract voor 5 
jaar, maar behouden hun plek-
je op WoningNet, de overigen 
mogen blijven wonen tot dit 
tijdelijke bouwproject wordt af-
gesloten. Over andere eventu-
ele tiny house projecten zoals 
aan de Loodijk en het Hollands 
End (Ankeveen) is op dit mo-
ment geen concreet nieuws.
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Alsnog feestje voor 60- en 65-jarige 
huwelijksparen
WIJDEMEREN
Door corona waren ruim 
anderhalf jaar lang de o zo 
bekende en gewaardeerde 
huisbezoeken op de huwe-
lijksdag niet mogelijk. Maar 
nu zijn de bruidsparen als-
nog in het zonnetje gezet. 
Op woensdag 1 september 
werden ze – coronaproof 
– ontvangen door burge-
meester Crys Larson op 
het gemeentehuis van Wij-
demeren.

Deze zomer werden alle huwe-
lijksparen die het afgelopen jaar 
60, 65 of 70 jaar getrouwd wa-
ren uitgenodigd voor deze ge-
zellige bijeenkomst. Van iedere 
huwelijksdag van de aanwezi-
ge echtparen was een aantal 
nieuwsfeiten en wetenswaar-
digheden over bijvoorbeeld 
de hitlijsten en het weer ver-
zameld. Aan de hand daarvan 
ging burgemeester Larson met 
ieder bruidspaar terug naar hun 
trouwdag. Ze vroeg naar herin-
neringen aan de huwelijksdag 
en ging desgevraagd met de 
echtparen op de foto. Het was 
een middag vol verhalen van 
vroeger. En iedereen ging met 
een nieuwe mooie herinnering 
en het nieuwsoverzicht van alle 
trouwdagen naar huis.

Dit waren de aanwezige echt-
paren:
De heer en mevrouw Gelder-

blom ‘s-Graveland 14 januari 
1956.
De heer en mevrouw Schram 
Loosdrecht 23 juni 1956.
De heer en mevrouw Hoolwerf 
Kortenhoef 8 augustus 1956.
De heer en mevrouw Rozema 
Loosdrecht 23 maart 1960.
De heer en mevrouw Stekelen-
burg Kortenhoef 6 april 1960.
De heer en mevrouw Gons 
Nederhorst den Berg 20 mei 
1960.
De heer en mevrouw Smit An-
keveen 27 mei 1960.
De heer en mevrouw Olff Kor-
tenhoef 16 juli 1960.
De heer en mevrouw Storm 
Loosdrecht 18 oktober 1960.
De heer en mevrouw Kok Kor-
tenhoef 26 oktober 1960.

De heer en mevrouw Kersting 
Kortenhoef 2 november 1960.
De heer en mevrouw van Dijk 
Nederhorst den Berg 21 de-
cember 1960.
De heer en mevrouw de Ruiter 
Nederhorst den Berg 21 de-
cember 1960.
De heer en mevrouw Bergman 
Nederhorst den Berg 11 april 
1961.
De heer en mevrouw Ambagts-
heer Kortenhoef 21 april 1961.
De heer en mevrouw Snel 
Nederhorst den Berg 21 april 
1961.
De heer en mevrouw Schop-
mann Loosdrecht 29 april 1961.

   

Stoptober: stopt u ook met roken?
LOOSDRECHT
Oktober is sinds enige jaren uit-
geroepen tot de ideale maand 
om te stoppen met roken. Ook 
de huisartsen in Loosdrecht 
doen daaraan mee, door een 
stopcursus aan te bieden. Het 
is bewezen dat het stoppen 
met roken in een groep nóg 
meer resultaat geeft dan met 
individuele begeleiding. Maar 
liefst 82% van de deelnemers 

is blijvend gestopt met roken! 
De cursus bestaat uit zeven bij-
eenkomsten in het Grand Café 
van de Emtinckhof, Eikenlaan 
49 in Loosdrecht. De bedoeling 
is dat u bij alle bijeenkomsten 
aanwezig bent.

Het gaat om de woensdagen: 
6- 13- 20-27 oktober; 3-10 
en 17 november. Steeds van 
19.00-20.30 uur. De cursus 

wordt volledig vergoed door de 
ziektekostenverzekering. Voor 
meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl of vraag 
het uw huisarts.

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 8 september:
in TV Magazine besteedt 
GooiTV onder andere aan-

dacht aan de volgende onder-
werpen: magische magneten, 
de opening van Bij Bosshardt/
Het Trefpunt in de Wilhelmina-
kerk in Bussum. Het wordt de 

nieuwe huiskamer van Bus-
sum. Ook is er aandacht voor 
atletiek bij AV Tempo en zijn 
er prachtige beelden van de 
bloeiende heide.

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

2e

HALVE
prijs

2e zak 

HALVE
prijs

2e

HALVE
prijs

6 Gesorteerde zachte broodjes

Appel-
plaatcake

6 - 11 september

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77
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Met energie weer aan de slag
WIJDEMEREN
De energiecoaches van 
ECWijdemeren, de bewo-
nerscoöperatie voor ener-
gievraagstukken, gaan 
enthousiast het najaar in. 
In elk dorp is een team be-
schikbaar voor de energie-
coachgesprekken en (in 
de wintermaanden) warm-
tescans bij u thuis. Vragen 
over isolatie, tocht, ventila-
tie, energiegebruik, stel ze 
gerust. We denken graag 
met u mee.

Dit najaar gaan we extra in-
vesteren in de straatgesprek-
ken. Uitwisseling met buren 
die dezelfde woning hebben. 
Samen onderzoeken wat de 
beste aanpak is bij vocht onder 
de vloer, een lastige gevel om 
te isoleren, een tochtig balkon. 
Of kijken naar een gezamenlijk 
legplan voor zonnepanelen. 
Daarnaast hebben we onze 
acties, zoals op dit moment 
de 1000huurdersactie, waar-
bij we huis aan huis huurders 
inspireren en stimuleren tot 
kleine bespaarmaatregelen. 
Bent u huurder en hebt u nog 
geen account voor gratis € 60 
aan bespaarproducten? Ga 
dan naar de website 1000huur-

ders.ecwijdemeren.nl en meldt 
u aan voor het gratis account. 
Uiteraard richten we ons ook 
op de toekomst. Aansluitend 
bij de transitievisie warmte 
van de gemeente gaan we in 
alle dorpen samen met bewo-
ners de alternatieven voor het 
verwarmen van de huizen on-
derzoeken. Wat past het beste 
bij uw buurt? Een gezamen-
lijk warmtenet of individuele 
warmtepompen en dan volledig 
elektrisch of met warmte uit 
de bodem of het water. Uitein-
delijk zoeken we per huis en 
per buurt naar een alternatief 
voor gas. Uitdaging is om de 
warmtebronnen uit de eigen 
omgeving te gebruiken, zoals 
warmte van de rioolwaterzuive-
ring Horstermeer, warmte uit de 
’s-Gravelandse Vaart en warm-
te uit de plassen.

Kompas op Groen
Nieuw is Kompas op Groen, 
een onderwijsprogramma over 
energie voor op de basisscho-
len met een prachtige tentoon-
stelling die ook openstaat voor 
alle bewoners van Wijdemeren. 
De energiecoaches worden ge-
traind in het geven van tentoon-
stellingslessen en juniorener-
giecoachlessen. Daarnaast 

werken de leerlingen samen 
met gastdocenten aan een cre-
atief ontwerp van het dorp van 
de toekomst. U kunt het alle-
maal zien komend schooljaar.

Kijk voor de actuele agenda op 
onze website www.ecwijdeme-
ren.nl. Via de website kunt u 
zich ook aanmelden voor een 
energiecoachgesprek, een 
warmtescan of een straatge-
sprek.

Gezocht
ECWijdemeren werkt als coö-
peratie door, voor en met be-
woners. Iedereen die vragen 
heeft, helpen we graag. Ieder-
een die mee wil werken, is van 
harte welkom. Wil je (vrijwillige) 
energiecoach worden dan krijg 
je een basistraining over isola-
tie en installatie en word je lid 
van een leuk team per dorp. Wil 
je liever wat vrijwilligerswerk 
doen achter de schermen van 
de organisatie, dan ben je ook 
van harte welkom. En tenslotte 
zoeken we regelmatig betaalde 
projectleiders voor onze tijdelij-
ke projecten. Heb je interesse 
neem dan contact op via con-
tact@ECWijdemeren.nl of bel 
naar Anne-Marie Poorthuis (06-
12395394).

   

Tijd voor verandering?
WIJDEMEREN
Sta je stil in jouw ontwikke-
ling? Wil je meer plezier en 
energie uit je werk halen? 
Ben je toe aan een volgen-
de stap in jouw loopbaan of 
zoek je ander werk? Wil je 
weten waar jouw kwalitei-
ten liggen? Meld je dan aan 
voor de Week van de Loop-
baan van 13 tot 17 septem-
ber.

In Wijdemeren doet Elly Smits 
coaching & consultancy, met 
haar coachpraktijk mee aan de’ 
Week van de Loopbaan’. De 
Noloc (branchevereniging voor 
loopbaanprofessionals), orga-
niseert jaarlijks de week van de 
Loopbaan. Een initiatief voor 
werkzoekenden en werkgevers 
om aandacht te geven aan het 
belang van inzetbaarheid op de 

veranderende arbeidsmarkt.

Meld je aan
Ben jij zoekende in je werk en 
heb je behoefte om eens van 
gedachten te wisselen met 
een coach bij jou in de buurt? 
Meld je dan nu aan via: www.
ellysmitscoaching.nl/week-van-
de-loopbaan-2021 of mail naar 
elly@ellysmitscoaching.nl

   

Sluijters Prijs 2020 voor Kamile Cesnaviciute
KORTENHOEF
Kamile Cesnaviciute (1996) 
heeft de Sluijters Prijs ge-
wonnen. Dit is een prijs 
voor jong talent in de schil-
derkunst. De prijs bestaat 
uit een geldbedrag van 
5.000 euro en een solo-ex-
positie op de Amsterdamse 
KunstRai van 8 tot en met 
12 september.

Kamile Cesnaviciute, afkomstig 
uit Litouwen, studeerde af aan 
de Academie Minerva in Gro-

ningen in 2019. Haar werk ken-
merkt zich door mensachtige 
cartooneske figuren, geschil-
derd in heldere, contrasteren-
de kleuren. De meeste schil-
deringen hebben een groot 
maatschappelijk engagement. 
De aanmoedigingsprijs wordt 
eens in de twee jaar toegekend 
aan een jonge schilder door de 
Stichting Kunst aan de Dijk te 
Kortenhoef. De prijs wordt voor 
de vierde keer uitgereikt. Een 
legaat, afkomstig van de er-
ven Sluijters, stelt de Stichting 

daartoe in staat. Het geldbe-
drag is bedoeld voor het huren 
van een atelierruimte, het aan-
schaffen van materialen of voor 
een extra opleiding of specia-
lisatie. De Stichting heeft alle 
Nederlandse kunstacademies 
uitgenodigd om voordrachten 
te doen van in 2019 afgestu-
deerde bachelor- en master-
studenten. De jury bestond uit 
Johan van Oord, Niek Hendrix, 
Pia van Wijnbergen en Cato 
Cramer.

Visarend op bezoek
Begin september is een 
perfecte tijd om in de Kor-
tenhoefse Plassen de 
Freek Vonk uit te hangen. 
Kano huren, verrekijker om 
en óp naar het Wijde gat of 
de Kleine Weide, want dáár 
kun je iets bijzonders bele-
ven.

Aan het eind van de zomer 
worden de Vechtplassen na-
melijk vereerd met een bezoek 
van een majestueuze roofvo-
gel. De visarend! Elke nazomer 
zijn er wel een paar (nieuwe) 
boswachters die enthousiast 
het kantoor binnenhollen met 
verhalen over hun ontmoeting 
met deze vogel. Het is dus niet 
vreemd dat de visarend een te-
rugkerend onderwerp op onze 
Facebook-pagina is.

De eerste keer dat ik onze 
jaarlijkse gast spotte, was in 
een dode boom aan het Wijde 
Gat. Zonder verrekijker en op-
lettende collega zou ik ‘m voor 
meeuw hebben uitgemaakt 
en verder zijn gevaren. Qua 
grootte is de visarend, zeker 
vergeleken met de zeearend, 
niet erg indrukwekkend. Zijn 
spanwijdte is hooguit 30-40 cm 
groter dan die van een zilver-
meeuw. Maar als je de kans 
krijgt om dit dier van dichterbij 
te bekijken, piep je wel anders.

Als hij over vliegt, zie je een 
prachtig wit-zwart patroon. Niet 
zo rommelig en veranderlijk als 
het patroon van een buizerd, 
maar een strakke tekening. 
Gele oogjes met zwarte streep 
en een snavel met een flinke 
punt naar beneden gebogen. 
Met zijn lange zwarte nagels 

plukt hij vissen uit het water. 
Het verhaal gaat dat zijn nagels 
op slot gaan als hij een prooi te 
pakken heeft en pas weer kan 
loslaten als hij op het nest is. 
Niet altijd handig: er schijnen 
snoeken aangetroffen te zijn, 
waar nog een dode visarend 
aanhing. In zo’n geval was de 
prooi toch iets te zwaar, maar 
hij kan vissen vangen van zijn 
eigen lichaamsgewicht. Ook 
best bijzonder is dat een vis-
arend alleen maar vis eet en 
niet, zoals de zeearend, ook 
wat watervogels meepikt.

Afgezien van enkele paartjes 
in de Biesbosch, broeden de 
visarenden, die we in de Vecht-
plassen tegenkomen, in Scan-
dinavië. Overwinteren doen ze 
ten zuiden van de Sahara. Pen-
delend tussen deze twee be-
stemmingen maakt een aantal 
visarenden een tussenstop van 
een aantal weken in de water-
rijke gebieden van Nederland. 
Gelukkig kiezen sommigen er-
voor om hun welverdiende rust 
in de Vechtplassen te pakken. 
Hoe lang het verblijf in onze 
natuurgebieden duurt, hangt 
deels af van de wind. Mocht de 
visarend binnenkort de wind in 
de rug hebben, dan is hij ge-
vlogen en moet je weer maan-
den wachten op de volgende 
kans om hem te spotten. Dus 
hupsakee, naar buiten!

Wil je ook peddelend op zoek 
naar de visarend? Download 
de kanoroute in Kortenhoefse 
Plassen op de website van 
Natuurmonumenten.

Foto: Theo Kompier

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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In Memoriam Cor Lam
Door: Herman Stuijver

Na een energiek leven en tot 
het laatst toe vol plannen over-
leed op 30 augustus jl. Corne-
lis Lam op 72-jarige leeftijd. 
Vanaf eind april dit jaar was 
hij Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.

Cor Lam was een van de laat-
ste dorpsfiguren, bij vrijwel 
iedereen bekend als inwoner 
van Oud Loosdrecht. Hij heeft 
zich op talloze manieren in-
gespannen voor de samen-
leving. Tot zijn pensionering 
werkte hij als docent op de 
agrarische school, maar al 
vanaf 1994 was hij secretaris 
van de Vereniging voor Ge-
reformeerd Basisonderwijs in 
Oud-Loosdrecht en stond hij 
aan de wieg van de complexe 
fusie tussen de lokale openba-
re en christelijke school. Ook 
was Cor 7 jaar politiek actief 
als bestuurslid en fractie-as-
sistent van Dorpsbelangen 
Loosdrecht.

Vanaf 2000 was hij vrijwilliger 
bij het zorgcentrum van Ino-
vum en beheerde hij de die-
renweide en verzorgde hij de 
geiten. Hiernaast is hij voor-
zitter geweest en vanaf 2010 
was hij nog steeds secretaris 
bij de gezelligheidsvereniging 
Fraternitas in Oud-Loosdrecht 
en als zodanig verantwoorde-
lijk voor de activiteiten op Ko-
ningsdag en de jaarlijkse fiets-
tocht vanwege bevrijdingsdag. 
Ook de jaarlijkse toneeluitvoe-

ring werd door hem gecoördi-
neerd. Cor was in de afgelo-
pen jaren tevens vrijwilliger bij 
het Kursusprojekt Loosdrecht. 
Hij bedacht de cursussen en 
begeleidde ze. Hij was docent 
bij de lezingen en workshops 
en zorgde hij voor de promotie 
van het Kursusprojekt tijdens 
o.a. de jaarmarkten.

Sinds een aantal jaren was 
Cor vrijwilliger bij de Histori-
sche Kring Loosdrecht, waar 
hij het archief bijhoudt, notu-
leert en alles registreert wat 
er binnenkomt. Hij verzorgde 
hiernaast de maandelijkse his-
torische middag voor demen-
terende bewoners in zorgcen-
trum De Beukenhof. Voor het 
verenigingsblad interviewde 
hij bewoners van Loosdrecht.

Wat zeker niet vergeten mag 
worden, is dat Cor Lam een 

vaardige pen had. Hij schreef 
diverse historische boeken, 
maar ook kinderboeken be-
horen tot zijn genre. Ook de 
lokale huis-aan-huisbladen de 
Nieuwsster en het Weekblad 
Wijdemeren werden regelma-
tig gevuld met gevarieerde 
bijdragen van Cor. Cor Lam 
speelde ontegenzeggelijk een 
heel belangrijke rol in de Loos-
drechtse samenleving. Hij ver-
vulde die rol met verve, al voor 
zo’n lange tijd.

De redactie wenst z’n kinderen 
Wietse, Baukje & Erwin, Anne 
en de kleinkinderen Nout, Ard 
en Mel sterkte met het verlies 
van hun vader, schoonvader 
en opa. Op 4 september werd 
onder grote belangstelling met 
paard en wagen uitgeleide 
gedaan van deze betrokken 
Loosdrechter.

   

Monumentendag ook op kasteel
NEDERHORST DEN BERG
Kasteel Nederhorst doet 
a.s. zaterdag, 11 septem-
ber, mee met de Open 
Monumentendag. Er zijn 
presentaties (over de ge-
schiedenis, de restauratie 
en herbestemmingsplan-
nen) in het kasteel zelf en 
de kasteeltuin is open.

Het in oorsprong middeleeuw-
se kasteel Nederhorst den 
Berg werd gesticht in de perio-
de rond 1300 als een eenvou-
dige, omgrachte woontoren 
en zou tot in het begin van de 
zeventiende eeuw uitgebreid 
worden tot een onregelmatig 
complex. In ca. 1630-35 her-
bouwde Gerard van Reede 
van Nederhorst het kasteel 

en voorzag het van vier zes-
hoekige hoektorens. In de 
achttiende eeuw kreeg het 
terrein zijn huidige opzet. In 
1971 brandde het kasteel ge-
deeltelijk af maar werd weer 
opgebouwd. Stadsherstel 
Amsterdam is samen met de 
Harmine Wolters Stichting een 
herbestemmingsplan aan het 
maken om de woonfunctie te-
rug te brengen in het kasteel. 
De projectleider van Stadsher-
stel Amsterdam (Ruth van der 
Puijl) en de projecteider van 
de architect Verlaan en Bouw-
stra (Stef Gerrits) vertellen de 
bezoekers graag over de plan-
nen.

Open
Open: zaterdag 11 sept van 

11.00 tot 16.00 uur; Presenta-
tie: 12.00 en 14.30 uur (zaaltje 
voor 20 pers.) Inschrijven via 
r.vd.puijl@stadsherstelamster-
dam.nl . Wees er snel bij, want 
er zijn maar een paar stoeltjes. 
Mochten er plaatsen over zijn 
dan kennen we die toe in volg-
orde van aankomst op de dag 
zelf; Adres: Slotlaan 4, Neder-
horst Den Berg; Meer informa-
tie: www.stadsherstel.nl

Met verslagenheid hebben wij afscheid moeten 
nemen van ons werkgroeplid

Cor Lam

Vele jaren heeft hij zich met grote
toewijding ingezet voor onze kring.

Wij zullen hem zeer missen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en
verdere familie veel sterkte met de

verwerking van dit grote verlies. 

Bestuur en werkgroepen 
Historische Kring Loosdrecht

FAMILIEBERICHTEN

  
Na een energiek leven en tot het laatst toe vol plannen  
is van ons heengegaan onze vader, schoonvader en opa 

Cornelis Lam 
Cor 

Loosdrecht    Loosdrecht 
20 april 1949        30 augustus 2021 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
                                                        Wietse 

                                                        Baukje en Erwin 
                                                            Nout, Ard 

                                                        Anne 
                                                            Mel 
 
Correspondentieadres: 
Oud-Loosdrechtsedijk 46 A 
1231 NB Loosdrecht 
 
Het afscheid in de Hervormde kerk en de begrafenis  
op het kerkhof te Oud-Loosdrecht hebben op zaterdag 
4 september jl. in besloten kring plaatsgevonden.

 Raadsvergadering 16 september

Op 16 september vergadert de gemeenteraad digitaal. De agenda wordt 

samengesteld naar aanleiding van de agendapunten die de commissies 

op 8 en 9 september behandelen.

De  officiële raadsagenda wordt volgende week, na de commissie-

vergaderingen, gepubliceerd op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl en 

later ook in deze krant.
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Wijdemeren lustoord voor kanoërs
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Met de aanleg van een 
nieuwe kanosteiger aan 
de Kwakel te Kortenhoef 
wordt het netwerk van op-
stapplekken in Wijdeme-
ren op een prettige wijze 
verruimd. Vanaf deze plek 
nabij scouting Toxopeus 
kun je makkelijk aansluiten 
op bestaande routes. Wet-
houder Joost Boermans 
mocht namens zijn colle-
ga-wethouder Recreatie 
Jan-Jaap de Kloet de eer-
ste slagen peddelen.

Bijkomend voordeel van deze 
locatie is dat er ruime par-
keergelegenheid is voor hen 
die hier willen opstappen. Met 
een paar slagen vaar je via de 
Dwarsvaart naar de Korten-
hoefse Plassenroute van Na-
tuurmonumenten die je langs 
rustige en fraaie plekken voert 
als het Wijde Gat naar o.a. de 
Zuwe. Een tocht van ± 10 km 
langs de blauwe palen met 
gele nummers die je in 3 uur 
kunt afleggen. Er zijn meer-
dere kano- en supsteigers 
bij de watersportbedrijven en 
ook aan de Vreelandseweg. 
De aanleg van deze steiger, 
die ook bij ijswinters kan wor-

den gebruikt om de schaatsen 
onder te binden, kostte 2.000 
euro, uit het potje Impuls Re-
creatie en Toerisme.

Dorpscoördinator Saskia Hil-
le, stuwende kracht achter de 
schermen, vertelde dat er nog 
meer steigers in de pijplijn zit-
ten, allemaal om de stille re-
creatie, zonder motorboten, 
te stimuleren. Volgens Martin 
Wolters van de Toeristische 
Kanobond Nederland zijn de 
kanoroutes op de wateren van 
Wijdemeren populair in heel 
Nederland. Zo heb je ook nog 
de Oud Loosdrechtroute, de 
Vuntus- vaarroute, het Rond-

je Stille Plas en de Muyveldse 
Wetering. Met overstapplaat-
sen kun je alle routes met 
elkaar verbinden, soms met 
een stukje ‘klunen’. Een pitti-
ge tocht voor de meer ervaren 
kanoërs die gemiddeld tussen 
4 en 7 km per uur peddelen. 
“Er is nog wel behoefte aan 

meer pauzeplekken”, zei Wol-
ters. Op de site: tkbn.nl vindt 
u de flyer ‘Kanoën in Gooi en 
Vechtstreek’ met meer infor-
matie.

Foto: Wethouder Boermans in 
de kano, gesecondeerd door 
liefhebbers

   

Concert met Sonny’s Inc.
Verplaatst naar 25 september

LOOSDRECHT
Na maanden van passione-
le voorbereiding voor het 
unieke concert van Son-
ny’s Inc. op Sypesteyn zijn 
wij helaas genoodzaakt om 
dit nagenoeg uitverkochte 
concert op 10 september 
a.s. te verplaatsen.

Vol enthousiasme zijn wij met 
de directie van Sypesteyn en 
de gemeente begonnen aan 
een mooi avontuur. Na het ver-
krijgen van de vergunning is er 
door de omwonenden helaas 
een negatief draagvlak ont-
staan dat te maken heeft met 
allerlei factoren. Dit draagvlak 
heeft de gemeente doen be-
sluiten nieuwe uitgangspunten 

te formuleren zoals het eerder 
stoppen van het concert op 
Sypesteyn. Daarom is er ge-
kozen voor een andere locatie.

Wij gaan toch door
Op zaterdag 25 september 
organiseren wij, ook in Loos-
drecht, een maritiem concert 
op een werkelijk spectaculaire 
plek; De haven van restaurant 
Porto. Adres: Oud-Loosdrecht-
sedijk 167a, 1231 LV Loos-
drecht. Onze gasten die reeds 
tickets voor het concert op Sy-
pesteyn hebben gekocht hoe-
ven niets te doen, de tickets 
blijven gewoon geldig voor 
het concert bij De Haven van 
Porto. Uiteraard is het ook mo-
gelijk uw geld terug te krijgen 

maar nog leuker zou zijn als 
u het feest met ons mee blijft 
vieren de 25ste aanstaande. 
Mocht u liever uw geld terug 
ontvangen dan vernemen wij 
het graag via de mail en zullen 
wij zorgdragen voor restitutie 
van het volledige bedrag.

Voor vragen kunt u contact 
opnemen via info@libertycon-
certs.nl of even bellen met ons 
kantoor +31 6 30 19 91 22, 
excuus voor het ontstane on-
gemak.

Programma
Om 18.30 uur ontvangen wij u, 
in een mooie entourage op een 
witte loper, met een heerlijk 
glas bubbels. U begeeft zich in 

een mediterraanse sfeer aan 
de prachtige haven van Porto. 
Geniet van het schitterende 
uitzicht over de Loosdrechtse 
plassen met een uitgelichte 
haven waar het prachtige po-
dium van de 15-koppige Big-
band Sonny’s Inc. zich bevindt 
en ready for the show is. Het 
terrein is sfeervol overdekt 
met een open grote hoge be-
doeinentent, bovendien is 
het verwarmd en uitgelicht. 
Het concert start swingend 
met heerlijke songs van het 
Americain songbook van o.a. 
Frank Sinatra, Michael Bublé 
en andere helden. Eenmaal 
opgewarmd knalt het feest los 
in One Big Party met de bes-
te ‘80/’90 hits van o.a. Lionel 

Richie, Earth Wind & Fire, Mi-
chael Jackson, Kool and the 
Gang, Miami Sound Machine, 
etc. Geniet van spraakma-
kende gerechten, exclusieve 
wijnen en een feel-good live 
concert in een onvergetelij-
ke maritieme ambiance! Ons 
event is veilig te bezoeken vol-
gens de RIVM richtlijnen.

Diverse arrangementen
Er zijn verschillende ticketprij-
zen, van VIP Ticketprijs à € 
145,00 tot Liberty Tickets van 
35 euro. Tickets zijn te bestel-
len via: https://libertyconcerts.
eventgoose.com/

   

Walking Football voor heel Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op vrijdagavond was het 
eerste samenkomen van 
oudere heren om het Wal-
king Football te introduce-
ren. Cees Oudshoorn en 
Lex Bakker van SV Loos-
drecht willen uitdrukkelijk 
het ‘wandelvoetbal’ voor 
heel Wijdemeren en omge-
ving mogelijk maken.

“Als andere clubs in de dorpen 
dit ook zouden doen, dan heb 
je al gauw versnippering”, zegt 
Lex Bakker “liever samenwer-
ken met meer clubs.” Het was 

Cees Oudshoorn die op het 
idee kwam om deze voetbal-
tak in opkomst een kick off 
te geven. Walking Football is 
voor spelers vanaf 55 jaar, het 
past in het streven om men-
sen in beweging te brengen 
en daarnaast is het ook een 
fijne ontspanning. De hoofd-
regel is dat je beslist niet mag 
rennen. En dat blijkt nog een 
behoorlijke hindernis voor de 
aanwezige heren. Want zelfs 
als 55-plusser wil je bij een 
dieptepass de vrije ruimte in 
rennen, maar nee, dat mag 
niet. Het is vooral een tactisch 
spelletje met constant wisse-
lende driehoekjes. Lichamelijk 

contact is uitgesloten en harde 
knallen vanaf de eigen helft is 
ook niet volgens de regels. Je 
speelt 6 tegen 6 op een veld 
van 25 bij 40 meter.

Er waren 26 belangstellenden 
bij SVL, die niet allemaal kwa-
men opdagen op de eerste 
bijeenkomst. Maar dat moet 
groeien, menen Cees en Lex. 
Huisartsen, fysiotherapeuten 
en de gemeente Wijdeme-
ren ondersteunen dit initiatief. 
Voorlopig op de vrijdagavond 
alleen maar trainen. SV Loos-
drecht ziet het als een ver-
kenning om meer senioren te 
betrekken bij Walking Football. 

Een nadere invulling volgt nog. 
Er ligt een fraaie flyer klaar 

voor de promotie. Info: wal-
kingfootball@svloosdrecht.nl
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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


