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 Het Lichtbaken, plek van
 ontmoeting voor Loosdrecht

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De voormalige NH- kerk 
met het karakteristieke to-
rentje te Oud- Loosdrecht 
is een herkenbare plek 
vanaf de plassen. Het be-
stuur van de stichting Het 
Lichtbaken wil dit icoon 

aankopen om het Rijks-
monument in te richten 
als een sociaal-cultureel 
centrum, met een aanbouw 
met horecafunctie. Het be-
stuur wil hiervoor graag 
200.000 euro inzamelen.

Al vanaf ± 1330 kerken hier 
Loosdrechters, het huidige ge-

bouw stamt vanaf 1843. Met 
een korte rondleiding laten 
voorzitter Peter Op de Beek en 
bestuurslid Anne Blauw zien 
dat het interieur van het so-
bere protestantse kerkje met 
respect naar het verleden blijft 
gehandhaafd. 

-Lees verder op pagina 4-
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Uw Hobie kayak dealer 

De kayak 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

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

waardebepaling en verkoopadvies

t/m 3 oktober

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

10% 
tot wel
60%
korting

HILVERSUM ZONDAG 26 SEPT & 3 OKT OPEN!
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL
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Collectanten gezocht
LOOSDRECHT
In de week van 22 t/m 27 
november is er een landelij-
ke collecte voor vluchtelin-
genkinderen in Griekenland. 
Deze kinderen groeien op in 
onveilige tentenkampen met 
gebrek aan schoon drinkwa-
ter, medicijnen en sanitaire 
voorzieningen. De opbrengst 
van de collecte is voor voed-
sel, kleding en onderwijs 

voor deze kinderen. De col-
lecte wordt georganiseerd 
door Kerk in Actie. Wie wil 
er een paar straten meelo-
pen in Loosdrecht voor deze 
huis-aan-huiscollecte? Laat 
het weten aan Josje Erkelens, 
als het kan vóór 4 oktober. 
Tel: 06-49810561 of per mail: 
johanna.erkelens@gmail.com

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

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

Klusteam Loosdrecht
Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om uw
woning. Bel: 0646762576

Lunch, koffi e, 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

Klusteam Loosdrecht
Voor al uw voorkomende 

werkzaamheden in en om uw
woning. Bel: 0646762576

Gezocht Hulphuishouding
nw Loosdrecht(Boomhoek)
3: contact tel.0355826601

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

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

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week:
Runder Riblappen
Oma’s Runderstoofpot
Met een bakje aardappelpuree GRATIS!

Mexicaanse Tortilla’s
Gevuld met rundergehakt, kaas
en Mexicaanse saus.

Sappige Boerenham

500 gram
400 gram

Nu 3 stuks

100 gram

€ 7,45
€ 7,98

€ 10,-

€ 2,49

Maandag en dinsdag
Runder Hamburgers of
Gelderse schijven

4 halen, 3 betalen

Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!
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Gemeenteraad in het kort
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Los van lange uitweidin-
gen, vinnige woordenwis-
selingen, openbare excu-
ses, boze reacties vanuit 
sociale media, stemver-
klaringen en uiteraard ook 
zinvol debatteren over di-
verse onderwerpen nam 
de gemeenteraad vorige 
week donderdag in drie 
uur en 20 minuten verga-
deren een aantal besluiten.

1. Naar aanleiding van een 
rapport van bureau Necker 
van Naem over de gebrekkige 
organisatie op het gemeen-
tehuis steunde de gemeen-
teraad unaniem een amen-
dement met als belangrijkste 
punten: Zo spoedig mogelijk 
een concern- controller aan te 
stellen voor € 80.000 per jaar. 
Het gemeentebestuur moet 
een verandermanager aan-
nemen met de opdracht een 
verbeterplan voor de bedrijfs-
voering op te stellen. Voorts 
komt er 130.000 euro inciden-

teel en 65.800 euro structureel 
beschikbaar om een en ander 
financieel te ondersteunen. 
De raad wil ook tempo, in 
december wil men de stand 
van zaken horen. Tot slot wil 
de raadsleden ook elke drie 
maanden een rapportage over 
de voortgang.

2. Met CDA, VVD en Dorpsbe-
langen vóór (11 tegen 8) steun-
de de raad een wijzigingsvoor-
stel van de VVD om akkoord 
te gaan met de verkoop van 
4.800 m2 gemeentegrond aan 
de Molenmeent in Loosdrecht 
om op die plek woningbouw te 
realiseren. Met dien verstande 
dat op het rechtergedeelte van 
het bouwvlak (richting rotonde- 
red.) gestapelde appartemen-
ten worden gebouwd en op het 
linker gedeelte grondgebon-
den. Het voorbereiden mag 
€ 64.000 kosten. Het andere 
amendement van D66 om he-
lemaal geen appartementen te 
bouwen werd verworpen. Op-
positiepartijen De Lokale Partij 
en PvdA/GroenLinks stemden 
tegen beide amendementen.

3. Behalve de VVD ging de 
totale gemeenteraad akkoord 
met de kaders die B&W willen 
stellen aan projectontwikke-
laar Dutchen dat jachthaven 
De Otter aan de Oud-Loos-
drechtsedijk wil herinrichten 
als vakantiepark. Een greep 
uit die regels: de bestemming 
en functie van de jachthaven 
blijven behouden. Ligplaatsen 

met aanlegsteigers blijven. 
Het woningaanbod blijft het-
zelfde of wordt gelijkwaardig 
teruggebracht. Karakteristieke 
elementen, zoals ophaalbrug 
en restaurant blijven in ge-
bruik. De ontwikkeling dient bij 
te dragen aan het vergroten 
van de zichtbaarheid, de be-
leefbaarheid en de toeganke-
lijkheid van het water.

De burgemeester ging ervan 
uit dat de volgende raads-
vergadering weer zal plaats-
vinden in de raadszaal met 
fysieke aanwezigheid van 
raadsleden, B&W, ambtena-
ren, pers en belangstellenden 
op de publieke tribune.

Hoofdlijnen voor ontwikkeling Ter Sype    
bekend
WIJDEMEREN
Op dinsdag 14 september 
heeft het college van bur-
gemeesters en wethouders 
in een brief aan de raad de 
kaders voor de bouw van 
de nieuwe wijk Ter Sype op 
hoofdlijnen beschreven. Na 
reactie van de raad worden 
deze hoofdlijnen verder uit-
gewerkt en aangescherpt 
en in december ter vast-
stelling aangeboden.

Woningbouw in combinatie 
met bedrijven
In Wijdemeren is behoefte 
aan woningen en ruimte voor 
bedrijven. Daarom is gekozen 
voor een combinatie. Over de 
verhouding bedrijven en wo-
ningen kan het college nog 
geen duidelijkheid geven. Er 
wordt eerst meer onderzoek 
gedaan naar de geluidsbelas-
ting ter plekke en de invloed 
hiervan op de gezondheid van 
de toekomstige bewoners en 
ondernemers. Vanwege de hui-
dige wetgeving moeten gebou-

wen al bijna energieneutraal 
en gasloos worden. Boven-
dien moet de stikstofuitstoot 
laag zijn omdat de nieuwe wijk 
dichtbij Natura 2000 ligt.

Financiën
Voor Ter Sype is geen extra 
geld nodig. De bestaande fi-
nanciële voorzieningen bieden 
nog genoeg ruimte. Zo is er 
bijvoorbeeld bij de bouw van 
de nieuwe IKC’s al rekening 
gehouden met de bouw van 
woningen in Ter Sype. Een 
verkeersonderzoek naar de 
wegen in Ter Sype en de we-
gen eromheen zal deel gaan 
uitmaken van de ontwerp op-
gave voor Ter Sype. In het 
Mobiliteitsplan wordt een di-
recte autoverbinding tussen 
de Nieuw-Loosdrechtsedijk en 
de Rading over Ter Sype voor-
gesteld. De Tjalk wordt daar-
door een rustigere woonstraat. 
Wethouder verkeer Boermans: 
“Hiermee kunnen we de Tjalk 
aanpassen naar een 30 kilo-
meter weg. Dit is passend bij 

de omgeving.”

Passen in de omgeving
De ontwikkelaar wordt ge-
vraagd om aandacht te be-
steden aan de overgang van 
Ter Sype naar het omliggende 
landschap en de naast gelegen 
huizen. De schaal moet aan-

sluiten bij die van de omgeving 
en de overgang naar het omlig-
gende landschap kan worden 
verzacht met groen. Natuurlijk 
zal het ontwerp voor de nieuwe 
wijk Ter Sype moeten passen 
binnen alle bestaande kaders 
en wet- en regelgeving. Hierbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan 

de Woonvisie van de gemeen-
te Wijdemeren 2021-2024 of 
de Provinciale Omgevings-
verordening NH2020 van de 
Provincie Noord-Holland. Maar 
ook aan landelijke wetgeving 
op het gebied van bijvoorbeeld 
stikstof en milieu- en bouwre-
gelgeving.

  

FOTO: gemeente Wijdemeren



Woensdag 22 september 2021
4

-vervolg van voorpagina-

De vloer bestaande uit eeu-
wenoude grafstenen, het ma-
jestueuze orgel en de type-
rende raampartijen vormen de 
omlijsting van een ruimte voor 
ongeveer 250 personen. De 
voormalige ontmoetingsruim-
te ernaast, verouderd, wordt 
gesloopt. HenE Architecten 
heeft een ontwerp gemaakt 
waar een terras en dagho-
reca mogelijk zijn, met een 
Bed&Breakfast. “Het is een 
aanbouw die gericht is op de 
dijk, met veel glas. Nadrukke-
lijk niet bedoeld als restaurant, 
maar als een soort loungecafé 
om elkaar te ontmoeten”, ver-
telt Peter Op de Beek. Het is 
de bedoeling dat de horeca 
wordt verpacht, het bestuur 
is hiervoor op zoek naar een 
ondernemer die eventueel 
ook bereid is het beheer van 
de B&B- kamers op zich te 
nemen. De vloer van de kerk 

leent zich voor talloze activi-
teiten zoals orgellessen, yoga, 
muziekuitvoeringen, theater-
voorstellingen, tentoonstellin-
gen, maar ook voor feestjes, 
condoleances, recepties, pia-
norecitals en concerten. ‘Alles 
wat oirbaar is mag’, met res-
pect voor de omgeving staat 
in de overeenkomst met het 
bestuur van de Hervormde 
gemeente Loosdrecht, dat vol-
ledig achter de plannen staat. 
De protestantse gemeente, 
kiest voor de aanpak van Het 
Lichtbaken, boven die van 
commerciële partijen.

Voor de duidelijkheid wijst 
Anne Blauw er nog op dat de 
begraafplaats achter de kerk 
geheel zelfstandig wordt be-
heerd en geen onderdeel zal 
vormen voor de te ontwikkelen 
activiteiten.

Financiën
Om het gebouw te kunnen 

kopen, heeft Het Lichtbaken 
behoefte aan € 200.000, waar-
in ook al toekomstige lasten 
als een podium, belichting en 
energie zijn verdisconteerd. 
Het enthousiasme van het vijf-
koppig bestuur slaat aan, want 
uit gesprekken met 25 pro-
minente Loosdrechters is al 
een fors sponsorbedrag vast-
gelegd. Nu de bevolking zelf 
nog. Met een grote actie hoopt 
het bestuur op een financië-
le ondersteuning. Alle giften, 
gegeven aan deze culturele 
ANBI-stichting, zijn maximaal 
aftrekbaar van de belasting. 
Wilt u meedoen? Graag uw gift 
naar: RABO NL20 0362 3679 
30. Meer info? info@lichtba-
ken-loosdrecht.nl // www.licht-
baken-loosdrecht.nl

Mocht het project onverhoopt 
geen doorgang vinden, dan 
worden de ontvangen bedra-
gen geretourneerd!

   

Esther Kaper beoogd lijsttrekker 
ChristenUnie Wijdemeren
WIJDEMEREN
Esther Kaper is door het 
afdelingsbestuur van de 
ChristenUnie voorgedra-
gen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022. 
Kaper (37) woont in Kor-
tenhoef, is zelfstandig on-
dernemer en duo-commis-
sielid van de ChristenUnie 
Noord-Holland.

Heleen den Otter, voorzitter 
afdelingsbestuur: “Bij de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2018 deed de ChristenUnie 
voor het eerst mee in Wij-
demeren. Met Esther Kaper 

kiezen wij opnieuw voor een 
betrokken en bevlogen lijst-
trekker. Haar enthousiasme 
en lef om de ChristenUnie 
vier jaar geleden op de kaart 
te zetten, hebben ervoor ge-
zorgd dat nu meer mensen 
betrokken zijn geraakt. Onder-
tussen heeft ze ervaring opge-
daan als duo-commissielid in 
de Provinciale Staten.”
Kaper is ervan overtuigd dat 
de ChristenUnie een frisse 
wind kan laten waaien door 
de Wijdemeerse gemeente-
raad. “Wij zijn als nieuwe partij 
hier dubbel gemotiveerd om 
een verschil te maken voor 
inwoners van Wijdemeren. 

Daarnaast ervaar ik een toe-
nemend enthousiasme in de 
dorpen voor onze christelijk 
sociale idealen. Samen met 
ons team en enthousiaste vrij-
willigers gaan we voor die eer-
ste zetel!” Kaper is getrouwd 
en heeft twee zonen. Ze is 
geboren en getogen in Kor-
tenhoef. Haar overgrootvader, 
Jacob Luijer, had een kruide-
nierszaak aan de Kortenhoef-
sedijk. De leden van de lokale 
afdeling stemmen op een later 
moment over de voordracht, 
als de kandidatenlijst definitief 
wordt vastgesteld.

FOTO: Anouk Strijbos

Reizende foto-expositie 
MIST
LOOSDRECHT
Van dinsdag 28 september tot 
en met zondag 3 oktober is 
de foto-expositie MIST te zien 
in de bibliotheek van Loos-
drecht. De expositie bestaat 
uit vijftien sprekende portret-
ten van de deelnemers aan 
MIST, die gemaakt zijn tijdens 
de gesprekken die met hen 
werden gevoerd. Vaak wordt 
bij dementie gedacht aan ou-
dere mensen. In Nederland 
zijn er meer dan 12.000 jonge 

mensen met dementie, 25- tot 
65-jarigen, gediagnostiseerd. 
Het werkelijke aantal is veel 
groter omdat de diagnose voor 
deze groep vaak laat wordt ge-
steld. Bibliotheek Loosdrecht; 
Tjalk 41; 1231 TT Loosdrecht. 
Openingstijden: maandag en 
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur, 
dinsdag en donderdag van 
14.00 tot 18.00 uur, woensdag 
van 10.00 tot 18.00 uur en za-
terdag van 10.00 tot 14.00 uur.

2e

HALVE
prijs

2e zak

HALVE
prijs

2e

HALVE
prijs

Kruidnoten

Appel�lap

20 - 25 september

Appel�lap
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Wolf in grootmoederskleren
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT
In 2020 werd Droomparken 
verkocht aan Europarcs. 
Enkele aandeelhouders 
besloten een nieuw bedrijf 
op te richten onder het la-
bel ‘Marina Parken’. Hun 
focus ligt op de verkoop 
en verhuur van exclusieve 
vakantievilla’s. In het zelf-
de jaar kochten zij Cara-
vanpark Nieuw Loosdrecht 
en doopte het om tot ‘Ma-
rinaPark Residentie Nieuw 
Loosdrecht’.

De naam impliceert dat de 
doelgroep ook hier niet de mo-
dale recreant is. Niets nieuws 

dus onder de Loosdrechtse 
zon. Een zon die wellicht in de 
toekomst alleen voor de wel-
gestelden zal schijnen. Op het 
park bevinden zich stacara-
vans met het uiterlijk van klei-
ne chalets. Recreanten leven 
er in gemoedelijke harmonie, 
het merendeel al decennia 
lang. Op de website van de 
nieuwe eigenaren staat dat 
de verkoop van de exclusieve 
villa’s per 1 oktober aanstaan-
de van start gaat. Gevraagd 
naar meer informatie deelde 
mede-eigenaar de heer Jos 
Angelier mee dat de pers op 
het terrein niet welkom is. Dat 
het wel zo fatsoenlijk was dat 
er eerst met de bewoners ge-
sprekken plaats vinden om 

hun wensen te inventariseren 
en er eind oktober een pers-
bericht zal verschijnen. Uit 
gesprekken met bewoners, 
die uit angst voor represailles 
anoniem willen blijven, blijken 
de woorden van de heer Ange-
lier de waarheid geweld aan te 
doen. De bewoners is meege-
deeld dat per 15 oktober hun 
caravans verwijderd dienen te 
zijn met alle kosten vandien. 
Er is hun een aanbod gedaan 
om een perceel van 301 of 400 
vierkante meter te kopen voor 
1.000€ per vierkante meter. Dit 
met de verplichting om er een 
door hen geleverde vakantie-
villa van 250.000€ te bouwen. 
Sommigen kregen een aan-
bod, een soort vertrekpremie, 

slikken of stikken. Op basis 
van de nu bekende gegevens 
zal de ontwikkelaar, na aftrek 
van de grondaankoop, er ge-
schat 10 miljoen aan overhou-
den. Op 1 januari aanstaande 
wil men gaan starten met de 
bouw van de eerste villa’s. In 
het bestemmingsplan staat dat 
het bedrijf bedrijfsmatig geëx-
ploiteerd moet worden. Dit is 
strijdig met het feit dat men de 
percelen gaat verkopen. Tenzij 
ze, in opdracht van de eige-
naar, de verhuur en schoon-
maakkosten onder bedrijfsma-
tige exploitatie zullen rekenen. 
Bij de gemeente is nog geen 
aanvraag noch een indelings-
plan binnen gekomen.

Een wolf zoekt een territori-
um en wat zich daarbinnen 
bevindt peuzelt hij op. Het 
sprookje Roodkapje en de 
grote boze wolf is eigenlijk een 
waarschuwing niet op mooie 
woorden van projectontwik-
kelaars in te gaan, omdat je 
anders mensen in grote pro-
blemen brengt. Rest je hoop 
te vestigen op partijen met een 
duidelijke stellingname in hun 
verkiezingsprogramma’s voor 
de aanstaande verkiezingen 
in maart. Voordat ontwikke-
laars hun territorium uitbreiden 
naar andere recreatieparken 
in Loosdrecht.

   

Lekker weer schaatsen!
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Ze hebben er weer zin in, 
de 140 jonge schaatsers 
van Jeugd Schaatsen 
Loosdrecht (JSL). Over 
anderhalve week mogen 
ze de gladde ijzers on-
derbinden op de Vechtse 
Banen in Utrecht om ooit 
de opvolger van Susanne 
Schulting of Sven Kramer 
te worden. Vorige week 
zaterdag was de openings-
middag in sporthal Eiken-
rode voor een groot aantal 
nieuwelingen vanaf 6 jaar.

Hans Molenaar vertelde aan 
de groep kinderen die voor het 
eerst meedoet wat de regels 
van JSL zijn: altijd samen uit 
samen thuis met de bus. En 
zonder helm en handschoe-
nen is het niet veilig. Dat lesje 
kwam goed over. De kinderen 
popelden om te beginnen, één 
meisje had al schaatservaring 
op één schaats. Zij wordt vast 
de nieuwe Sjoukje Dijkstra. Op 
zaterdag 2 oktober vertrekt de 
eerste bus, er zijn lessen tus-
sen 15.45 uur en 20.30 uur, 
de kinderen worden in drie 
shifts met de bus gebracht en 
weer thuis gebracht. Op het 
ijs worden de meisjes en jon-
gens verdeeld in 5 groepen 
die intensief begeleid worden 
door een horde vrijwillige trai-
ners. De Loosdrechtse kids 
zijn allemaal herkenbaar aan 
een JSL- jasje en helm. Dat 

wordt 20 weken hard trainen, 
maar ook genieten. Want tus-
sendoor heb je Sinterklaas op 
het ijs en kun je meedoen aan 
een heuse Elfstedentocht. Op 
zondag is er zelfs een Jeugd-
spektakel. Aan het eind van 
het seizoen, in maart, kun je je 
schaatsdiploma verdienen.

JSL, top
En toen begon de spelletjes-
middag. Niet nadat de JSL- yell 
luidruchtig was ingeoefend: 
‘JSL, JSL, wij zijn top, wij zijn 
snel’ eindigend met de strofe 
dat Loosdrecht oké is. In groe-
pen kon je rennen, springen, 
tikkertje spelen, ijshockeyen, 
enz.. Het ging er fanatiek aan 

toe bij de allerjongsten. Een 
trotse IJsclub- voorzitter Wil-
lem van de Meent zegt dat 
hij heel blij is met de massale 
belangstelling. Er is nog plaats 
voor 10 kinderen, want 150 is 
het maximum. Van de Meent 
denkt dat het feit dat veel 
jeugd begin januari heeft kun-
nen schaatsen op ijsbaan De 

Lange Akker ertoe bijdraagt 
dat de schaatssport populair 
blijft onder de Loosdrechtse 
kinderen. Voor € 192,00 heb 
je een all in abonnement met 
20 lessen, vervoer, kleding en 
helm. Op www.jeugdschaat-
sen.nl vind je meer info.
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Reactie Natuurmonumenten 
op weren rolstoelers
LOOSDRECHT
Boswachter Tamara Over-
beek reageert op het arti-
kel ‘Nee Natuurmonumen-
ten tegen rolstoelers’ dat 
vorige week in dit blad 
werd gepubliceerd, waarin 
handbiker Rick Bos niet de 
beschikking kon krijgen 
over een sleutel om het 
pad over de Kanaaldijk te 
vervolgen.

De boswachter meldt dat langs 
de Kanaaldijk zwarte sterns en 
roerdompen broeden. Het is 
daarom belangrijk dat de rust 
hier gewaarborgd blijft, dus 
willen we geen brommers en 
scooters over het pad. We zijn 
al heel lang op zoek naar een 
manier om rolstoelgebruikers/ 
scootmobiels wel toegang te 

kunnen verlenen, maar tege-
lijkertijd de brommers/scoo-
ters te weren. ‘Als we dhr. Bos 
een sleutel zouden geven, zou 
dat een oplossing zijn voor 
één persoon. En we zijn juist 
op zoek naar een structurele 
oplossing voor alle rolstoelge-
bruikers’. Tamara Overbeek 
heeft aan dhr. Bos verteld dat 
ze een workshop gaat orga-
niseren met afgevaardigden 
van het recreatieschap, de 
gemeente Stichtse Vecht en 
belangenvereniging Groen & 
Handicap om gezamenlijk een 
structurele oplossing te zoe-
ken voor álle rolstoelgebrui-
kers. “We zijn er dus mee be-
zig”, sluit ze af. Rick Bos hoopt 
dat er op korte termijn een op-
lossing komt, want dit lijkt nog 
enige tijd te duren.

   

Ontspanningstraining bij  
Viore
REGIO
Bij Viore start op maandag 27 
september a.s. een ontspan-
ningstraining voor iedereen 
die leeft met kanker. De trai-
ning bestaat uit zeven bijeen-
komsten en is gebaseerd op 
de Autogene Training, een 
oude methode die bewezen 
effectief is. De training is met 
name geschikt voor mensen 
met slaapproblemen. Dit geldt 
zowel voor problemen bij het 
inslapen als met het doorsla-
pen. Iedereen krijgt oefenin-

gen mee naar huis, zodat je 
onafhankelijk bent van inge-
sproken bandjes, de methode 
is altijd en overal toe te pas-
sen. De cursus is laagdrem-
pelig en wordt als aangenaam 
ervaren. De training wordt be-
geleid door een ervaren gids 
van Viore. Kosten voor deel-
name: €35,- voor 7 bijeenkom-
sten, eens in de twee weken. 
Voor informatie en aanmelden: 
aanmelden@viore.org, Bellen 
kan ook: 035 685 35 32, of kijk 
op www.viore.org/agenda.

WIJDEMEREN - Eens de twee weken 
zullen de bladen worden opgesierd met 
een Historische Foto van de Week. Ver-
zorgd door de drie historische kringen 
van Wijdemeren. Deze aflevering is van 
de Historische Kring Nederhorst den 
Berg.

De freules Warin op hun eigen pontveer 
bij boerderij Vechthoeve

Pontbaas Spruijt gaat hoog gezelschap 
naar de andere kant van de Vecht 
overzetten. Het zijn de dames Warin 
van kasteel Nederhorst, die tevens de 
eigenaressen van deze veerpont zijn. 
Hun palfrenier houdt het paard dat de 
koets trekt vast aan het bit. De freules 
Warin, Constantia (1820-1902) en Clara 
(1818-1899) staan te praten met Marie 
Spruijt, die twee van haar vele kinderen 

aan de hand houdt. De foto dateert in 
ieder geval van vóór 1899.

Dit pontveer was een belangrijke scha-
kel binnen het regionale wegennet. Dat 
bleek des te meer in 1928. Baron van 
Lijnden, de erfgenaam van de Warins, 
sloot toen het veer voor een week 
vanwege een geschil met de gemeente 
over subsidie. Het verkeer vanuit het 
Gooi naar Abcoude, Amstelland en Am-
sterdam lag nagenoeg plat. Vanaf 1936 
verloor de pont snel klanten. Zij hadden 
meer vertrouwen in de nieuwe brug 
over de Vecht bij Uitermeer. De pont is 
onder de naam ‘De pont van Nagel’ nog 
jarenlang gebruikt door een paar boe-
ren van het Grote Eiland om vee naar 
de overkant van de Vecht te brengen. 
Tevens kwam hij goed van pas tijdens 
de hooibouw.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK
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Afvalvrije natuur
Gewapend met grijper en 
vuilniszak schuim ik, samen 
met Bibi, Hannah en Paul, de 
bermen van het Googpad af, 
op zoek naar zwerfafval. En 
het gekke is dat ik me nor-
maal gesproken erg stoor aan 
zwerfafval, maar deze keer 
niet. Ik ben blij als ik een leeg 
verfrommeld blikje tussen de 
groene bladeren vandaan haal 
of een snoeppapiertje tussen 
de stenen. Zo! Weer een stuk 
afval minder in de natuur! Dat 
voelt goed. En langzaam vult 
de vuilniszak zich met plastic 
dekseltjes, glazen flesjes en 
sigarettenpeuken. En we zijn 
niet de enige die hier vrolijk van 
worden. Onderweg worden we 
regelmatig positief toegespro-
ken door voorbijgangers op 
de fiets: ‘Goed bezig!’ of ‘Jul-
lie doen goed werk!’ Ook daar 
worden we blij van.

Bibi, Hannah en Paul zijn onze 
kersverse vrijwilligers uit Ne-
derhorst den Berg. Na een 
oproep van ons in deze krant 
hebben zij en nog zeven ande-
ren zich aangemeld om regel-
matig mee zwerfafval te gaan 
rapen rondom de Spiegelplas. 
En daar zijn we heel blij mee! 
Fijn dat buurtbewoners zich in 
willen zetten voor een schone 
leefomgeving.
Natuurlijk is dit niet zoals het 
hoort. We hebben liever dat 
deze acties niet nodig zijn en 
dat iedereen zijn afval gewoon 
weer mee naar huis neemt. 
Boswachters zijn in de zomer-
maanden wekelijks druk met 
het opruimen van zwerfafval 
op en rondom de Spiegelplas. 
Tientallen bezoekers genieten 
hier van het koele, heldere 
water aan de stranden van de 
Spiegelplas. Maar helaas blijft 
er na afloop regelmatig zwer-
fafval, soms zelfs tassen vol, 
achter op de stranden en in de 
struiken.

Ik vraag me regelmatig af 
waaróm bepaalde mensen hun 
afval achter laten op straat of 
in de natuur. En met mij vele 
anderen. Rijkswaterstaat heeft 
zelfs een stappenplan ge-
maakt voor gedragsverande-
ring m.b.t. zwerfafval. Zij noe-
men verschillende motieven 
die verklaren waarom mensen 
dit doen. Ze kunnen sceptisch 
zijn: “Wat maakt dat ene flesje 
van mij nou uit?” Ze doen het 
onbewust, omdat ze misschien 
nooit geleerd hebben om hun 
afval in de vuilnisbak te gooien. 
Of het is uit weerstand: “Nie-
mand gaat mij vertellen wat ik 
moet doen”. En deze laatste 
groep is het moeilijkste om te 
beïnvloeden lijkt me. Het stap-
penplan van Rijkswaterstaat 
geeft in elk geval aan dat posi-
tieve communicatie belangrijk 
is. Misschien moeten we een 
bordje plaatsen met de tekst: 
“Op een schoon strand zit je 
toch veel lekkerder dan op een 
vuilnisbelt?”

Tijdens ons rondje heb ik Bibi, 
Hannah en Paul uitgelegd 
waarom Natuurmonumenten 
geen vuilnisbakken plaatst in 
haar natuurgebieden. Uit erva-
ring weten we namelijk dat hoe 
meer vuilnisbakken er staan, 
hoe meer vuil er achter gelaten 
wordt. En zodra er een zak met 
vuil naast een volle vuilnisbak 
gezet wordt, scheuren vogels 
– vooral kraaien en meeuwen 
– die open. Het resultaat is dat 
het vuil alle kanten op waait. 
Bovendien kunnen vogels en 
andere dieren er in stikken of 
verstrikt raken.

Dus zolang nog niet iedereen 
zijn afval mee naar huis neemt, 
blijven vrijwilligers en boswach-
ters strijden voor een afvalvrije 
natuur. Wil jij ons daarbij hel-
pen? Geef je op via vechtplas-
sen@natuurmonumenten.nl.

Jan Schriek, geschiedenisman van 
de drie dorpen
Als de man zonder lokale ge-
schiedenis stap ik door de 
deur van Kerklaan 89 in Kor-
tenhoef, het pand van de His-
torische Kring In de Gloriosa, 
waar het verleden van Anke-
veen, Kortenhoef en ’s-Gra-
veland in de vorm van docu-
menten, foto’s en voorwerpen 
wordt gekoesterd.

Dus geen idee dat ik het voor-
malige pand van de brand-
weer betreed. Binnen zit 
Jan Schriek, de voormalige 
vrachtwagenchauffeur die te-
genwoordig het verleden van 
de drie dorpen bij de mensen 
thuisbezorgt. Als nieuwkomer 
ken ik alleen het Kortenhoef 
van vandaag. Jan Schriek (74) 
groeide er op – op de Konin-
ginneweg – toen Kortenhoef 
nog vooral weiland was. ‘Die 
hele bebouwing moest toen 
nog komen, ik heb alles zien 
bouwen. Kortenhoef stelde 
toen nog niet veel voor. De 
Koninginneweg, de Emma-
weg, de Kortenhoefsedijk en 
de Oranjebuurt, dat was het 
ongeveer.’

Jan: ’In 1982 zijn we begonnen 
met de Historische Kring. Veel 
materiaal was er toen nog niet, 
maar vanaf dat moment kwam 
er veel los. We hadden toen 
zo’n vijftig leden, nu ongeveer 
vijfhonderd vijftig, niet alleen 
in de drie dorpen, zelfs ook in 
Groningen en Zeeland. Een 
kleine tien vrijwilligers is hier 
actief, vooral voor het digitali-
seren van het materiaal. Dat is 
een enorme klus. We hebben 
nu ongeveer 27000 gedigitali-
seerde foto’s.’

Jans rol is vooral die van een 
vraagbaak. Hij is actief sinds 
1985 en is het bestuurslid 
met de langste zittingsduur. 
‘De eerste keer dat ik bij de 
kring kwam, was het fotoma-
teriaal nog ongeordend, ook 
bij gebrek aan kennis. Ik ken-
de de buurt goed en heb het 
materiaal per straat of delen 

van straten ingedeeld. Ik heb 
kennelijk de behoefte dingen 
te ordenen, zeker als het om 
geschiedenis gaat. Zo heb ik 
ook de historie van de Konin-
ginneweg – foto’s van panden, 
bewoners – in kaart gebracht, 
de plek van mijn jeugd. Drie-
kwart van de panden van toen 
is nu weg, gesloopt.’

Het transportbedrijf van Gerrit 
Smit in ’s-Graveland was Jans 
favoriete werkgever. Hij werkte 
er twintig jaar. Daarna dertien 
jaar bij een Hilversums trans-
portbedrijf, dat later door een 
Brits bedrijf werd gekocht, met 
reorganisatie als gevolg.

‘Ik kon toen met vervroegd 
pensioen. Dat kwam me goed 
uit. Het vrachtwagen rijden zat 
in de familie, maar bij mij zat er 
geen liefde bij, het was werk. 
Het pensioen bood ruimte voor 
vrijwilligerswerk. Ik heb veel 
werk verricht voor de Oude 
School, geholpen bij tentoon-
stellingen en zo, maar dat ligt 
nu al twee jaar stil, vanwege 
corona. Samen met een ma-
tje heb ik jarenlang, elk jaar 
opnieuw, de gondelvaart in 
Kortenhoef opgebouwd. Daar 
zijn we nu mee gestopt, we 
worden allemaal wat ouder, 
het werd ons wat te veel. Maar 
een mooie tijd, hoor! Jammer 
dat het gestopt is. Dat is het 
verschil tussen Ankeveen en 
Kortenhoef. In Ankeveen hou-

den ze alles vol, in Kortenhoef 
stoppen mooie initiatieven ge-
woon.’

Jan zou willen dat er in Kor-
tenhoef, net als in Nederhorst, 
borden langs de weg komen 
staan waarop je iets kunt lezen 
over de geschiedenis van die 
plekken. ‘Dat hoeft echt niet 
zoveel te kosten. Misschien 
dat de gemeente een beetje 
kan helpen. Ik ga dit aankaar-
ten in ons bestuur. We orga-
niseren binnenkort ook een 
tentoonstelling met ansicht-
kaarten van de drie dorpen. 
Die ben ik allemaal aan het 
uitzoeken. Wordt leuk.’

Elke dag, behalve op zondag, 
plaatst Jan Schriek oude fo-
to’s op de FB-pagina van de 
Historische Kring. ‘De reacties 
leveren soms ook weer nieu-
we informatie op. En foto’s 
die we nog niet hebben. Ik 
probeer met de foto’s ook wel 
aan te sluiten bij de actualiteit. 
Zoals onlangs in de aanloop 
naar Monumentendag, toen 
de gnoe-stal in het Bos van 
Blaauw te bezichtigen was. 
Maar ook met wielrennen, 
dauwtrappen, palingroken en-
zovoort. De meeste reacties 
komen op schoolfoto’s. Bij het 
plaatsen van de foto’s moet ik 
uiteraard goed rekening hou-
den met de drie dorpen, het 
moet wel eerlijk verdeeld zijn. 
Ik heb intussen 1900 volgers, 

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Gemeentehuis Wijdemeren
Ingezonden brief

Teruggekomen van vakantie 
las ik het artikel van Herman 
Stuijver van enkele weken ge-
leden over de plannen voor het 
gemeentehuis op de Rading. 
Blijkbaar is er in de gemeen-
te Wijdemeren op dit moment 
geen gebouw dat geschikt is 
om te dienen als gemeente-
huis. Hoe heeft het zover kun-
nen komen? Plannen zonder 
de juiste voorbereiding, finan-
ciële argumenten die niet con-
sistent zijn en alles al jarenlang 
onder discussie.

Welke waanzin speelt zich af 
in de hoofden van onze be-
leidsmakers en raadsleden om 
steeds weer te praten over de 
noodzaak van een eigen ge-
meentehuis terwijl de gemeen-
te te klein en te armlastig is om 
nog heel veel langer zelfstandig 
te kunnen bestaan. Iedereen 
kan op zijn klompen, laarzen en 
ander schoeisel geschikt voor 
veengebieden, aanvoelen dat 
op de middellange termijn alle 
gemeenten in het Gooi opgaan 
in één groot bestuurlijk geheel. 
Dat is niet erg, dat is intelligent, 

efficiënt en broodnodig.

Dat in het achterhoofd houdend 
ligt het behoorlijk voor de hand 
om in aanpalende gemeenten 
op zoek te gaan naar geschikte 
kantoor- en vergaderruimtes. 
Diverse loketdiensten kunnen 
lokaal geregeld worden in win-
kelcentra, schoolgebouwen 
of bestaande dienstencentra. 
Mochten in de naburige ge-
meenten geschikte kantoorpan-
den óók niet bestaan dan is het 
beter om gezamenlijk nieuw- of 
verbouw op te pakken. Behalve 
eigenwijzigheid van beleidsma-
kers en raadsleden is dit ook 
het gevolg van kortzichtigheid 
bij alle ‘wij gaan nooit samen 
met Hilversum’- roepers. Laat 
los, ontspan, het is maar een 
bestuurlijke organisatie die 
geregeld moet worden. Of je 
onder Groot Gooistad of onder 
Wijdemeren valt, maakt voor je 
dagelijks leven en welbevinden 
geen turf uit.

Verkopen en terug huren (na 
aanpassing) van het huidige 
pand is al helemaal je reinste 

boekhoudkundige verdwazing 
en politieke borrelpraat.

Mij lijkt er maar één simpele 
weg voorwaarts: geschikt ge-
bouw zoeken, huidig gemeen-
tehuis platgooien, op vrijgeko-
men grond woningen bouwen 
(betaalbaar en sociaal a.u.b.) 
en hard werken aan 1 krachti-
ge bestuursorganisatie die alle 
woonkernen in het Gooi op vol-
doende niveau kan bedienen. 
Het argument dat betaalbare 
woningen niet mogelijk zijn 
komt van projectontwikkelaars, 
die willen (begrijpelijk) zoveel 
mogelijk verdienen. Ik denk dat 
er voldoende bekwame vaklie-
den in het Gooi wonen die in 
staat zijn een degelijke woon-
wijk te bouwen tegen kostprijs. 
Constructeurs en bouwvakkers 
een fatsoenlijk loon, gemeente 
een fatsoenlijke prijs voor de 
grond, toekomstige bewoners 
een fatsoenlijke koop- of huur-
prijs. Voor sommige plannen 
hoef je niet jarenlang vanuit 
loopgraven te discussiëren.

Dick Koster, Kortenhoef

Wonen in de Horstermeer?
Ingezonden brief

Acht september jl. heb ik 
mogen inspreken tijdens de 
RE-commissie vergadering . 
Daar mijn inspreekbeurt als 
vreemd aan de agenda was 
opgenomen kon volgens de 
officieel geldende procedure 
mijn onderwerp niet verder 
besproken worden, aldus de 
heer Voigt van Dorpsbelan-
gen.

En zo werd ook besloten. De 
heer Torsing van het CDA 
bracht nog wel even zijn me-
ning naar voren en uitte sym-
pathie voor het initiatief. De 
heer Poels van de PvdA/GL 
liet nog even weten dat voor 
hem de natuur de hoogste 
prioriteit heeft en bouwen in 
de Horstermeer door hem 
niet gesteund kon worden. 
De heer Zagt van De Lokale 
Partij gaf aan dat zijn par-
tij geen heil ziet in een soort 
‘Wijdemeerse Meent, met als 
vergelijking noemde hij de 
Hilversumse Meent. De heer 
Roosenschoon vroeg nog 
naar de mogelijkheden vanuit 
de provincie. VVD en Dorps-
belangen onthielden zich van 
enig commentaar.

Aan het eind van mijn betoog 
kreeg ik nog 2 minuten om 
een reactie te geven. Ik heb 

de raadsleden gevraagd om 
hun standpunt over mijn sug-
gesties kenbaar te maken. 
En deze als bespreekpunten 
op de agenda van de RE – 
commissie te willen plaatsen. 
Hieronder de vragen met het 
verzoek om mij voor 1 oktober 
een antwoord te verstrekken.

Wil uw partij voor onderstaan-
de voorstellen eigenaarschap 
nemen en (eventueel samen 
met mij) stappen ondernemen 
om deze mogelijkheden te on-
derzoeken en samen met het 
college/wethouder : 1/ En met 
de parkeigenaren een inven-
tarisatie maken m.b.t. kansen 
voor permanente woonbe-
stemming voor recreatiewo-
ningen t.b.v. woonflexibiteit; 
2/ Voor ‘Wonen in de Horster-
meer via grondgebiedruil’ de 
provincie, natuurmonumenten 
en het waterschap benaderen 
voor overleg m.b.t. wijziging 
van de omgevingsvisie 2022. 
3/ A – Onze partij zal punt 1) 
zoals hierboven vermeld wel/ 
niet op de agenda plaatsen 
en B – Onze partij zal punt 2) 
zoals hierboven vermeld wel/ 
niet op de agenda plaatsen.

Ton Koster
AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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CR 7…
Door: Cor Winkel

Nee, het is geen nieuwe vari-
ant van het Coronavirus! Het 
zijn de initialen van Cristiano 
Ronaldo met zijn rugnummer. 
Het cijfer 7 is ook voor mij altijd 
al mijn geluksgetal geweest. 
Zelfs de cijfers van mijn ge-
boortedatum zijn opgeteld een 
getal, dat bij elkaar ook weer 
een 7 oplevert. Kortom een 7 
heeft bij mij een streepje voor. 
Dat geldt kennelijk ook voor 
Cristiano Ronaldo. Zijn nieu-
we rugnummer bij Manchester 
United is een 7… maar vooral 
uit commerciële overwegingen 
neem ik aan. Edinson Cavani 
stond zijn nummer nederig af 
aan de nieuwkomer. Nou ja, 
Ronaldo voetbalde al eerder 
bij de club uit Manchester. 
Toen een aankomend talent, 
nu een ster. Niet eerder zijn er 
zoveel shirts verkocht met het 
rugnummer 7 bij zijn rentree 
op Old Trafford. Voor een slor-

dig weeksalaris van 600.000 
euro mag Ronaldo het weer 
proberen in Engeland. De ei-
genaren van de club, de fami-
lie Glazer, willen zo weer de 
sympathie terug winnen van 
de clubleden. De sympathie, 
die ze verspeeld hadden, met 
hun support voor het onzalige 
idee van een Super League 
met alleen een select groepje 
topclubs.

Er blijkt toch in deze tijd iets 
te bestaan als clubliefde. Het 
elitaire idee van de superrijken 
verdween in de prullenbak. Zij 
gaan totaal voorbij aan de ro-
mantiek van het voetbal, waar-
bij een kleine club toch van 
een grote kan winnen. De on-
voorspelbaarheid van de wed-
strijd en de vorm van de dag 
van de vedette zijn de aan-
trekkelijke ingrediënten van 
een middagje voetbal. Het ge-
rucht gaat dat City, die ande-
re club uit Manchester, afzag 

van Ronaldo omdat er heibel 
werd verwacht in de kleed-
kamer over het grote verschil 
in beloning tussen de spelers 
onderling. Meer dan Kevin de 
Bruyne (450.000 euro) mocht 
Ronaldo niet verdienen.

Gelukkig hebben wij zulke pro-
blemen niet. De plaatselijke 
vedette zit gewoon naast mij 
in de kleedkamer en krijgt na 
afloop bier uit de gezamenlij-
ke pot. Zelfs de bitterballen en 
de speciale hapjes worden te-
genwoordig hieruit betaald. Ik 

heb ook nooit betaald gekre-
gen voor mijn activiteiten op 
de groene mat. Het maximale 
wat er in zat, was de uitsmijter 
na de training op donderdag-
avond, toentertijd beschikbaar 
gesteld door sponsor Heineke 
uit Loosdrecht.

   

Doe ’s mee

Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Wij zijn een leerbedrijf. Voor 
kleine en grote mensen. Voor 
ieder die voor het eerst een 
wortel uit de grond trekt, ont-
dekt dat er ook paarse boon-
tjes bestaan of zich verwon-
dert over de groeikracht van 
een komkommer. Maar speci-
aal zijn we een leerbedrijf ge-
worden voor dappere mensen 
die halverwege hun carrière 
besluiten ‘iets’ met landbouw 

te gaan doen en zich aanmel-
den bij de Warmonderhof, Dat 
betekent iedere week een dag 
weer in de schoolbanken zitten 
en ook nog stage lopen. Vaak 
nog naast de zorg voor een 
inkomen en soms kinderen. 
Veel van de ex-stagiaires heb-
ben inmiddels elders een be-
drijf. Doe ‘s een lesje mee. Pak 
een papier en een pen, lees nu 
niet meer verder en teken een 
maisplant. Moet makkelijk zijn 
want je ziet ze bijna dagelijks. 
Kost maar een minuutje.

Mooi, nou denken we dat 70% 
van jullie vergeten is om ook 
wortels erbij te tekenen. 40% 
weet niet waar de kolf precies 
aan de plant zit, bijna niemand 
weet hoe de mannelijke bloem 
daarboven eruit ziet en dat ie-
der korreltje in een kolf zo`n 
mooie draad naar buiten heeft.

Leren is opnieuw kijken naar 
wat je al gezien denkt te heb-
ben. Een van de eerste lessen 
van de Warmonderhof.

Je kunt helpen deze tuin waar 
veel verwonderd, bewonderd 
en geleerd wordt door te ge-
ven aan volgende generaties. 
Wij zijn bezig de grond onder 
te brengen bij Stichting Grond-
beheer die nauw samenwerkt 
met de Triodosbank. Als het 
zover is wordt het voor een 
volgende tuinder/ster veel 
eenvoudiger om op pachtbasis 
het bedrijf verder te brengen. 
Bij ons is dat Marieke. De tuin 
blijft via de Stichting Grondbe-
heer van ons allemaal en bio-

logisch-dynamisch bewerkt. 
Je kunt helpen door iemand 
een cadeaukaart te schenken, 
te investeren in een planten-
bed en er zijn rentedragende 
obligaties of leningen op maat. 
Vraag een folder in de winkel 
of Serre, kijk op de site of mail 
je vraag naar: joost.heerkens.
thijssen@planet.nl Zijn tel. 
nummer: 06-44886625.
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Docks wint niet alleen Terrassentest,
er is meer….
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Natuurlijk was Jeroen 
van Beers, eigenaar van 
Docks Fish& Grill aan het 
Moleneind-2, ‘supertrots’ 
dat zijn restaurant overtui-
gend winnaar was van de 
Terrassentest 2021 van de 
Gooi- en Eemlander. Maar 
er is meer….Samen met 
de gebroeders Hans en Ar-
jan van der Laan de Vries 
wil hij graag benadrukken 
dat de samenwerking met 
Jachthaven Kortenhoef en 
Haven Lake Village een to-
taalplaatje vormt wat recre-
eren en lekker eten betreft.

Het is een eer om uit vele 
terrassen uit Gooi- en Vecht-
streek uitverkoren worden 
tot de beste met een 8,5 als 
eindcijfer. De mystery guest 
gaf zelfs negens voor sfeer, 
bediening en hygiëne. Bij de 
uitreiking door de redactiechef 
Wim Wegman van de Gooi- en 
Eemlander zei Jeroen dat hij 

werd omringd door ‘een fan-
tastisch team van medewer-
kers’.

Drie-eenheid
Maar is dus meer. Als je een 
blik werpt aan de waterkant 
zie je een geheel van jachtha-
ven, terrassen en watervilla’s 
dat een geweldige uitstraling 
heeft. De steigers, vlonders, 
boten, bruggetjes en meubilair 
zien er piekfijn onderhouden 
uit, met een prachtig uitzicht 
op de natuur van de Wijde 
Blik. Zelfs de kleurstelling in 
restaurant Docks vertoont 
overeenkomsten met de wa-
tervilla’s van Hans en Arjan. 
“Wij horen bij elkaar”, zegt Ar-
jan. “Voor onze bedrijven staat 
kwaliteit nummer één, dat be-
tekent dat we bij onze gasten 
een speciaal gevoel willen 
creëren. Dus de catering voor 
de boten wordt tot in de punt-
jes verzorgd door Docks, met 
dagverse producten, maar ook 
met hoogstaande verpakking, 
eetgerei, borden en ijs bij de 

dranken. Alles is doordacht.” 
Daarnaast verzorgt Docks de 
roomservice voor de 4 wa-
tervilla’s. De ontbijtpakketten 
worden voorbereid door de 
keukenstaf van Docks, waarna 
Arjan alleen nog maar met z’n 
golfkarretje de eitjes, broodjes, 
koffie, frisdrank en fruit hoeft 
aan te leveren. De gasten kun-
nen à la carte dineren in de vil-
la’s. Het personeel van Docks 
zal dit vervolgens per gang uit 
komen serveren.

Live at Haven Village
Het toppunt van samenwer-
king was Live at Haven Villa-
ge, De avonden met toparties-
ten waren een megasucces, 
vier avonden met 300 gasten 
uitverkocht. Artiesten als Tino 
Martin en Ruth Jacott noem-
den het een ‘On Holland-
se show’, ook weer door de 
nadruk op de kwaliteit. “Het 
was intiem, afwisselend voor 
jong en oud, met geplaceerde 
plaatsen en QR- code, opvang 
door hostessen”, zegt Jeroen. 
“We waren op alles voorbe-

reid, met heaters, paraplu’s, 
maar niets was nodig”, vult Ar-
jan aan. Een filmpje toont de 
fijne sfeer aan de waterkant. 
Het is duidelijk dat Docks, 
Jachthaven Kortenhoef en Ha-
ven Lake Village erin geslaagd 
zijn om van waterrecreatie en 
ontspannen dineren en lun-
chen een perfecte combinatie 
te maken. Voor Docks is reser-
veren noodzakelijk, want het 
restaurant is zeven dag per 
week bijna vol.

   

Liberty Loosdrecht met Sonny’s Inc.    
bijna uitverkocht
LOOSDRECHT
Hét event van het Gooi en 
Wijdemeren op zaterdag 25 
september in Loosdrecht. Wat 
kunt u verwachten? Het con-
cert start swingend met heer-
lijke songs van het Americain 
songbook van o.a. Frank Sina-
tra, Michael Bublé en andere 
helden. Eenmaal opgewarmd 
knalt het feest los in ‘One Big 
Party’ met de beste ‘80/’90 hits 
van o.a. Lionel Richie, Earth 
Wind & Fire, Michael Jacks-
on, Kool and the Gang, Miami 
Sound Machine, etc. In een 
mooie entourage op een wit-
te loper, ontvangen wij u met 
een heerlijk glas bubbels. U 
begeeft zich in een mediter-
rane sfeer aan de prachtige 
haven van Porto. Geniet van 
het schitterende uitzicht over 
de Loosdrechtse plassen met 
een uitgelichte haven waar 
het prachtige podium van de 
15-koppige Bigband Sonny’s 

Inc. zich bevindt en ready 
for the show is. Het terrein 
is sfeervol overdekt met een 

open grote hoge tent, boven-
dien is het verwarmd en prach-
tig uitgelicht.

De laatste tickets van 35 euro 
p.p. kunt u online bestellen op: 
www.libertyconcerts.nl.

Tickets aan de deur: 37,50. 
OP = OP!
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Wijdemeren Muziek, een 
nieuw seizoen van start
De zomervakantie is nu echt 
achter de rug en het school-
jaar is met een frisse start 
weer begonnen. Zo ook de 
muzieklessen in onze mooie 
gemeente. Heb je altijd al een 
muziekinstrument willen be-
spelen, zangles willen nemen 
of je aansluiten bij een ver-
eniging? Dan is dit een goed 
moment! Wil je weten welk 
professioneel aanbod er is bij 
jou in de buurt? Op de web-
site van Wijdemeren Muziek 
is een duidelijk overzicht te 
vinden van alle muziekdocen-
ten en muziekverenigingen in 
Wijdemeren. Van piano en vi-

ool tot aan slagwerk en zang. 
Kijk daarvoor op https://wijde-
merenmuziek.nl en wie weet 
kunnen we jou binnenkort bij 
een van onze lessen verwel-
komen.

(namens de werkgroep Sti-
mulans Muziekmaken, Corrie 
Haselager en Rieteke Hölscher)

   

Alzheimer Café
Op woensdag 13 oktober is er 
weer een Alzheimer Café in 
De Koepel, Kapittelweg 399 A; 
1216 JC Hilversum. De avond 
start om 19.30 uur. Dit keer is 
het thema: de huisarts.

Bij toenemende vergeetachtig-
heid en/of problemen met ge-
wone dagelijkse handelingen 
kan de vraag rijzen: is er mis-

schien sprake van beginnen-
de dementie? Een afspraak 
bij de huisarts volgt. Na een 
eventuele diagnose komen 
nieuwe vragen in beeld rond-
om de huisarts. Wat kunnen 
en mogen we verwachten van 
de huisarts? Alzheimercafe.
hilversum@alzheimervrijwilli-
gers.nl; Mobiel: 06-14773182; 
Atie Vos-Tabak

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 22 september: In 
het politiek-maatschappelij-
ke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt met 
Freek Vos (GroenLinks Gooi-
se Meren) en Caroline Eshuis 
van Versa Welzijn over onder 

andere de overlast die hout-
kachels veroorzaken en de 
buurtbemiddeling die daarbij 
komt kijken. Er is daarnaast 
aandacht voor Bussum Cultu-
reel. Jasmijn Verhulst gaat in 
gesprek met wethouder Geert-
Jan Hendriks van Gooise Me-
ren. Zie ook: gooitv.nl

   

Ruim 23.500 euro voor KWF 
Kankerbestrijding
WIJDEMEREN
De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding in Wijdemeren heeft 
€ 23.579,61 opgebracht. Har-
telijk dank voor uw bijdrage! 
De opbrengst in ’s-Graveland/
Kortenhoef was: € 9847,38. In 
Loosdrecht € 7575,11, in Ne-
derhorst den Berg € 5021,00 
en in Ankeveen: € 1136,12. 
Wie de collectant heeft gemist, 
kan alsnog een gift overma-
ken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding 
in Amsterdam. Met het geld 
dat de collectanten hebben 

opgehaald, blijft KWF Kanker-
bestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit 
van leven. Dat doet zij echter 
niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers. 
Samen moeten én kunnen we 
tegen kanker strijden want he-
laas overlijden er nog jaarlijks 
42.000 mensen aan kanker. 
Wetenschappelijk onderzoek 
blijft daarbij nog steeds heel 
hard nodig. Zie KWF.NL voor 
meer informatie.

Scholtes Janssens pianoduo opent seizoen 
Kunst aan de Dijk
KORTENHOEF
Eindelijk is het officieel: 
we mogen echt weer! 
Kunst aan de Dijk keek 
met spanning uit naar de 
persconferentie van deze 
week. De aangekondigde 
versoepelingen geven ons 
eindelijk weer de mogelijk-
heid om het Oude Kerkje 
vol te laten stromen met 
muziekliefhebbers. Dat is 
heel goed nieuws en het 
betekent ook dat er extra 
kaarten beschikbaar zijn 
gekomen voor de voorstel-
lingen. Op 30 september 
opent het duo Scholtes en 
Janssens om 20.15 uur ons 
seizoen met een pianoreci-
tal voor twee vleugels.

Lestari Scholtes (1984) en 
Gwylim Janssens (1985) vor-
men sinds 2003 een pianoduo. 
Hun debuut in Carnegie Hall in 
mei 2009 werd geprezen als 
‘het hadden net zo goed 25 
of 30 vingers kunnen zijn, zo 
groots en samengesmolten 

was hun klank. Subliem duo in 
topvorm’. In mei 2012 keerde 
het duo met veel succes terug 
in Carnegie Hall. De Ameri-
kaanse pers schreef over hun 
uitvoering van Stravinsky’s 
Petroesjka: ‘Superb teamwork 
– two as one – with excellent, 
turn-on-a-dime transitions 
between episodes’. Scholtes 
en Janssens wonnen diver-
se nationale en internationale 
concoursen voor pianoduo en 
kamermuziek zoals het pres-
tigieuze Vriendenkrans Con-
cours (2010), het Concours 
Musical de France (2010), het 
Internationale Kamermuziek 
Concours Almere 2009 en 
IBLA Grand Prize International 
Music Competition (2008) . In 
2010 werden zij uitgeroepen 
tot Radio 4 Talent van het Jaar.

Oude Kerkje
In Kortenhoef spelen Schol-
tens en Janssens: W.A. Mo-
zart: Sonate voor twee pia-
no’s in D KV 448; F. Schubert: 
Fantasie in F (4 handen) en S. 

Rachmaninoff: Suite opus 5 (2 
piano’s)

Kaartverkoop
In lijn met de geldende RI-
VM-richtlijnen vragen wij onze 
bezoekers bij aankomst een 
coronatoegangsbewijs te to-
nen. Een mondkapje is niet 
meer verplicht. Het staat u na-
tuurlijk vrij om dit wel te dragen 
als u dat wenst. Kaartverkoop: 
www.kunstaandedijk.nl

FOTO: Merlijn Doomernik

   

Theater De Dillewijn opent weer 
haar deuren
ANKEVEEN
Theater De Dillewijn is heel 
blij dat alle theaters, dus 
ook De Dillewijn, weer vol-
ledig open kunnen vanaf 
25 september! Weliswaar 
mét de coronacheck. Er 
komt dit seizoen weer een 
fantastisch gevarieerd pro-
gramma, met een mix van 
nieuwe artiesten en ‘oude 
bekenden’.

Op zondagmiddag 26 septem-
ber opent Esther Groenenberg 
& band om 15.30 uur.Zij was 
al een keer te zien in een so-
loprogramma met liedjes van 
Carole King, en met name het 
standaard-album Tapestry. 
Ook trad zij twee keer op voor 
een uitverkochte en laaiend 
enthousiaste zaal met haar 
meidengroep The Bluebet-
tes. Na haar succesvolle ode 
aan Carole King duikt Esther 
Groenenberg opnieuw de ze-
ventiger jaren in. In haar show 
‘Back to the garden’ zingt ze 
het allermooiste repertoire van 

onder anderen Carly Simon, 
Janis Ian, Carole King, Joni 
Mitchell en Karen Carpenter. 
Liedjes uit de kleurrijke seven-
ties, waarin de singer-song-
writerscene opbloeide. Esther 
begeleidt zichzelf op piano en 
wordt bijgestaan door de on-
volprezen ritmesectie van Her 
Majesty. Dankzij de formida-
bele zangstemmen van haar 
driekoppige droomband krij-
gen ook mannelijke iconen als 
James Taylor en Crosby, Stills 
& Nash een plek op de setlist. 
Een must voor iedereen die 
de seventies ‘mijn tijd’ noemt, 

maar zeker ook voor de lief-
hebbers die daarvoor, net als 
Esther, te laat geboren zijn.

Info
Zang en piano: Esther Groe-
nenberg; gitaar en zang: Bas 
Schouten; bas en zang: Dirk 
Schreuders; drums en zang: 
Bauke Bakker. Kaarten á € 
19,- zijn verkrijgbaar via de 
website www.dedillewijn.nl 
Ook vindt u op de site alvast 
een voorproefje in de vorm 
van een trailer!

FOTO: Photo Anya



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

Wat gaat het klimaatakkoord u kosten?
WESTBROEK - Heeft u al gezien hoeveel uw 
energierekening omhoog is gegaan? Vooral gas is 
vanwege alle klimaatheffingen behoorlijk in prijs 
gestegen en volgens de klimaatplannen gaat dat nog 
wel een paar jaar zo door. U vraagt zich misschien af 
wat u nu het beste kunt doen om het klimaat te helpen 
en de kosten te beheersen. Zonnepanelen nemen, uw 
huis isoleren of een nieuwe ketel kopen? Allemaal zaken 
die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn en hoge kosten 
met zich meebrengen. U kunt ook kiezen voor een snelle 
oplossing en dat begint met een goed gesprek over 
energiebesparing met Ruth Nagel.

Een uitstekend rendement op uw spaargeld
U heeft minstens zes 
apparaten in huis die 
energie verbruiken en 
waarover Vink Witgoed 
u advies kan geven. U 
kunt denken aan het 
vervangen van uw oude 
koelkast of vriezer, 
de aanschaf van een 
warmtepompdroger 
of het vervangen 

van uw gaskookplaat of gasfornuis door inductie. 
Maatregelen die snel te nemen zijn, waarvan de 
kosten zijn te overzien en die direct resultaat 
opleveren op uw energierekening. U spaargeld 
wat op de bank nauwelijks iets oplevert geeft u op 
deze manier een prima rendement en het klimaat 
profiteert er ook nog van. Want eerlijk is eerlijk u wilt 
toch ook het beste voor uw (klein)kinderen en de 
aarde nalaten?

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een 
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth 
goed, daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. U kunt 
naar de winkel komen, waar hij een zeer uitgebreide 
collectie (inbouw)apparaten heeft, waarover hij u 
alles kan vertellen. U kunt op de Vink Witgoed website 
kijken via uw computer, uw tablet of uw smartphone 
en op die manier uw informatie verzamelen. Maar u 
kunt Ruth ook gewoon bij u thuis uitnodigen. U krijgt 
dan een compleet advies helemaal aangepast aan de 
wensen en maten die bij u en uw woning het beste 
passen. Deze thuisverkoop service is vrijblijvend en 
uniek. Ruth praat met verstand van zaken, geeft 
eerlijk advies, bespreekt met u de te verwachten 

kosten en heeft net als u een hekel aan vervelende 
verassingen achteraf.  Dus als u besluit om met hem 
zaken te doen dan wil hij altijd persoonlijk contact; 
per telefoon, per mail, in de winkel of bij u thuis.

Service en persoonlijke aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, 
wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst 
de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het 
beste schikt. Mocht in na de levering een vraag of 
storing hebben ook dan geeft Vink Witgoed thuis. 
Ook voor reparaties aan alle merken witgoed kunt u 
hem bellen. Ruth Nagel helpt u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service 
met persoonlijke aandacht.


