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‘Loosdrechts porselein

NIEUWSSTER
onder water’
Door: Karin Wesselink

LOOSDRECHT

handschoentjes aan, maar de
oortjes en de gouden randjes
mocht ik niet aanraken”, vertelt ze over haar kortstondige
kennismaking met de kostbare
flinterdunne kopjes en schotels. “Natuurlijk had ik een
verzekeringscontract ondertekend, maar deze voorwerpen zijn onvervangbaar.” Met
trillende handen doopte ze de
uitverkorenen in het ondiepe
water van de Spiegelplas en
maakte wel 750 foto’s in een
paar uur tijd. Daarna ging het
porselein linea recta retour
kasteel-museum Sypesteyn
waar het onderdeel is van de
vaste collectie. Andere zeldzame stukken van Loosdrechts
makelij staan tentoongesteld
in het Rijksmuseum in Amsterdam, de Hermitage in Sint
Petersburg en het Metropolitan Museum of Art in New
York. Voor Houdijk begon na
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“Meestal werk ik met spullen
van de kringloop en die vervoer
ik al rinkelend op mijn fiets”,
lacht Houdijk. Nu ging het wat
anders. “Ik hoefde geen plastic
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Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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Foto: Karin Wesselink

het fotograferen het artistieke
én technische experiment in
acrylverf op linnen in het atelier. Eén van de uitdagingen:
“Ik moest de vervorming van
de kopjes door het water precies naschilderen. Een beetje
anders vervormen, werkt niet.
Dan herkennen je hersenen
het niet meer als kopje.”
Streekeigen product
Haar vijf schilderijen zijn het
resultaat van een origineel
speels, bijna brutaal-ondeugend, voorstel van Stichting

Soestdijkerstraatweg 27

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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Kunstbezit ‘s-Graveland die
kunstenaar Houdijk benaderde nadat ze de nationale wedstrijd Schilderij van het Jaar
2019 had gewonnen met haar
werk Theepot in het water. Zou
ze daar geen lokale draai aan
kunnen geven met streekeigen producten uit de vaste
collectie van Sypesteyn? De
directeur van het kasteel was
meteen enthousiast; toen
hoefde alleen nog de conservator overtuigd. De stillevens
zijn veel meer geworden dan
een knipoog naar de rijke

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

geschiedenis van het Loosdrechts porselein. Te zien is
een innige historische omhelzing mét filosofische overdenking. Zoals Houdijk de kijker
bij de hand neemt: “Porselein
is het summum van menselijke beschaving maar het water
wast die langzaam, maar meedogenloos, weg.”
Misbaksels
De titel van de expositie heeft
nog een extra laag, want andere partners naast gemeente
Wijdemeren zijn de Historische Kring Loosdrecht (HKL)
en
Stichting
Loosdrechts
Porselein (SLOP) die werd
opgericht na archeologisch
onderzoek van de HKL en de
opgravingen van zogenaamde misbaksels die in de 18e
eeuw met kruiwagens tegelijk
van toenmalige bruggetjes in
de sloten tussen de legakkers
werden gekieperd.
-Lees verder op pagina 2.

KELAARS.NL

voor een poëtisch lichtspel in de kamers van kasteel-museum
Sypesteyn
waar nieuwe schilderijen
van Hannelore Houdijk
uit Nederhorst den Berg
tussen oude meesters
staan. Het zijn stillevens
van serviesstukken die na
een kort uitstapje naar de
Spiegelplas weer hoog en
droog in de vitrines prijken. Vrijdagmiddag was
de officiële opening van
‘Loosdrechts porselein onder water’.

2

Woensdag 20 oktober 2021
-Vervolg van voorpagina.
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

Gevr accu’s en metalen
06 29350115
Gevr Chinees porselein &
Indonesisch antiek
06 29350115
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en
muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig ‘en smaakvol te ‘stylen’ is.

d b HOME.NL

V
V
Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar V
V
Administratie / financiën
V
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Wat al veel langer werd vermoed, maar waar in 2000 door
archeologisch onderzoek onder andere de balkfundering
van bóven water kwam, was
dat de porseleinfabriek onder
bezielende leiding van dominee Joannes de Mol van 1774
tot 1784 de schoorstenen liet
roken in het dorp. Bijzonder,
want van zulke fabrieken waren er maar twee andere in
Nederland: eerder in Weesp
en later in Amstel.
De verhalen van Historische
Kring
Loosdrecht-voorzitter
en SLOP medeoprichter Ernst
Kasteleijn over opgegraven

GooiTV

De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 20
In een nieuwe afleDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters oktober:
en
muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig ‘en smaakvol tevering
‘stylen’ is. van ZinTV praten de
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
dominees Wielie Elhorst en
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Leendert van der Sluijs met
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
René VStumpel, directeur van
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
zomerkorting
t/m do we er wel
Samenma
komen
de GGD
V over ‘gezondheid is
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
gebruik
code
alles’.
VDaarnaast is er muziek
ANWB• AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers
rijden
u
in
hun
eigen
auto.
door
het
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
V duo Hoogland & van
Tel centrale: 035
694
74
55,
ma
t/m
vrij
10:00
12:00u
Meer informatie of meedoen?
geldig t/m
V

db

HOME.NL

25%

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

31-08-2021

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op
dbhome.nl

Kijk op www.dbhome.nl
14-10-19 12:48
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

V
V
V
V
V

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

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

Stralen. Jasmijn Verhulst gaat
in gesprek met een lid van het
college van B&W van Gooise
Meren over actuele zaken. In
TV Magazine is er onder andere aandacht voor de Kinderboekenweek.

zomer/zz

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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en opgedoken scherven van
porseleinen
nachtspiegels,
sauskommen en vazen zijn
minstens een begeleidende
audiotour waard om naast de
schilderijen een onderdompeling in de geschiedenis compleet te maken. Zo weet hij te
vertellen dat in die tijd het porselein werd beschilderd met
bruinige verf uit identieke kommetjes. Daarvan waren er wel
twintig, met nummertjes erop.
Pas als er op de juiste temperatuur gebakken was, liet de
ware kleur zich zien. Ook zin in
een duik in de geschiedenis?
‘Loosdrechts porselein onder
water’ is nog te zien t/m 14
november in kasteel-museum
Sypesteyn.

25%

zomerkorting

WWW.DENIEUWSSTER.NL

gebruik code

zomer/zz
geldig t/m
31-08-2021

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag en zaterdag

Malse Runder Entre Côte 100 gram
Per pakket
Kipshoarma pakket

€ 3,25
€ 7,98

Hele week t/m woensdag 27 oktober
De lekkerste Eiersalade uit 100 gram
eigen keuken

€ 0,99!

400gr. vlees, 4 pita’s en knoflooksaus

De aller,allerlekkerste

Rookworsten

Nú 2 stuks voor maar

Puur, eerlijk vlees van de echte slager

€ 5,98!

Geldig van donderdag 21 oktober t/m woensdag 27 oktober
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
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
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Gemeenteraad weer in levenden lijve bij elkaar
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor het eerst sinds lange
tijd konden de leden van
gemeenteraad,
college
van B&W, gemeentelijke
staf, pers en het publiek
elkaar weer recht in de
ogen kijken. Een aangename ervaring na anderhalf
jaar beeldschermen en geluidsopnames.
Na de 1-minuut stilte ter nagedachtenis aan ex-raadslid
Robby Israel en de installatie
van het nieuwe PvdA/GroenLinks- commissielid Wilna
Wind werd het hamerstuk over
de bouw van 14 woningen op
de Dammerweg 108-109 in
Nederhorst den Berg toch een
bespreekpunt. Weliswaar was
iedereen vóór dit bouwproject
op de plek van een voormalige
wasserij, maar De Lokale Partij wilde expliciet vastleggen
dat vijf van die 14 woningen
alleen sociale huur betreft, dus
geen koop. Een amendement
hierover werd door 15 van de
18 raadsleden gesteund. De
VVD stemde tegen, omdat ze
tegen sociale huur zijn, zei
VVD ‘er Michiel van Balen
duidelijk. Wethouder De Kloet
ontraadde de wijziging, omdat
sociale huur al was vastgelegd
met de projectontwikkelaar. Indiener Gert Zagt (DLP) wilde

het desondanks eenduidig op
papier zien.
Toch De Sterrenwachter
Het vlammende betoog van
Olivier Goetheer (DLP) kon de
meerderheid van de raad niet
overtuigen. Het nieuwe Integraal Kind Centrum komt, verdeeld over twee gebouwen, op
de locatie van de huidige Sterrenwachter. Goetheer vond
dat de kwaliteit op de plek van
De Linde, in één gebouw, even
verderop aan de Lindelaan,
veel hoger was. Het financiële argument van wethouder
Jos Kea dat bouw op die plek
nog eens 2,4 miljoen duurder
was, meende de DLP- woordvoerder deels te ontkrachten.
Als je namelijk op het terrein
van De Linde bouwt, kan de
gemeente De Pinkenstal (van
kinderopvang Eigen&Wijzer)
weer verkopen. Dat levert 1,5
miljoen op (blijft over 9 ton).
Hierdoor zouden de kapitaallasten slechts 10.000 euro
per jaar stijgen, op de huidige
€ 271.000. ‘10.000 extra voor
’t cijfer 10’ was het motto van
Goetheer, waarbij de 10 slaat
op de hogere waardering voor
De Linde. Onderwijswethouder Kea kwam met een berekening waaruit bleek dat die
aftrekpost al was ingecalculeerd. Het uitwisselen van de
cijfers bleef schimmig voor de
niet-insiders. Reden voor 11

raadsleden om niet in te stemmen met de keuze voor De
Linde, alleen De Lokale Partij,
D66 en Patricia IJsbrandij (DB)
steunden het amendement.
Waarbij laatstgenoemde het
spijtig vond dat ‘de financiën
allesbepalend’ waren. Waarop
CDA ‘er Barry Rooimans riposteerde dat dit IKC ook een fris
mooi gebouw wordt dat al 40%
overschrijding had ten opzichte van IKC Wereldwijs, dat nu
een paar maanden draait.
Flitspalen
Op de VVD na steunde de
hele raad een motie van
CDA en DLP om een goed
onderbouwde aanvraag bij
het Openbaar Ministerie te
doen voor een flitspaal op de

Smidsbrug in ‘s-Graveland. De
partijen menen dat de verkeersonveiligheid is toegenomen
door steeds vaker door rood
licht rijden. Dit in aansluiting
op een voorstel van verkeerswethouder Boermans om 1 ton
uit te geven aan kleinschalige
maatregelen om het kruispunt
Smidsbrug veiliger te maken.
Dat werd verworpen, alleen
Dorpsbelangen, D66 en VVD
waren vóór. De rode fietsbanen en een middeneiland op
de kruising gaan dus niet door.
Vuurwerkverbod
Stan Poels kan niet langer
wachten. Zijn voorstellen in
het verleden om de gevaren
van vuurwerk te lijf te gaan,
werden niet opgepikt. Nu dien-

de de PvdA/GroenLinks- voorman, samen met De Lokale
Partij en D66, een vergaand
voorstel in om uiterlijk in september 2022 een wijziging van
de APV waarin een algeheel
verbod op het afsteken van
consumentenvuurwerk wordt
ingesteld. Voorts willen de
indieners dat er een of meer
lasershows komen als alternatief. Hoewel burgemeester
Larson bij hoog en laag volhield dat zo’n verbod met drie
wijkagenten en drie boa’s niet
te handhaven is, was de meerderheid (14) het eens met de
motie. Alleen drie CDA ‘ers en
één VVD ‘er waren tegen.
Foto: Overleg tijdens de schorsing (foto: Douwe van Essen)

16 gelukkige tiny house- bewoners
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week vrijdag was er
een klein opleveringsfeestje voor de 16 bewoners van
de tiny houses aan de Rading in Nieuw Loosdrecht.
Maarten van Gessel, directeur
van woningcorporatie Gooi en
Omstreken, sprak van ‘een
heuglijk feest voor de 16 uitverkorenen’ want het is niet
niks als je uit 880 aanmeldingen wordt gekozen. Het bewijst dat de behoefte aan sociale woningbouw zeer groot
is. Hij hoopte van harte dat
er meer tiny house-projecten
zullen volgen. Daar sloot woningbouw-wethouder Rosalie
van Rijn hartstochtelijk op aan:
“Blijf in Wijdemeren wonen, er

zullen nog meer ontwikkelingen als deze volgen”. Haar collega Jan-Jaap de Kloet ‘streed
zij aan zij’ met mevrouw Van
Rijn, zei hij. “Als wethouder
Ruimtelijke Ordening zoek ik
naar plekken binnen de kernen.” Driekwart van de bewoners deed mee aan het feestje
met hapjes en drankjes. Jolanda wilde graag in Loosdrecht
blijven wonen vanwege het
water en de natuur, na vier jaar
zoeken is ze blij met haar onderkomen. Ze heeft het huis al
helemaal ingericht, wel mist ze
een berging. Ook Dave heeft
het naar z’n zin. “Het is lekker
warm, met die vloerverwarming. Ik hou van de rust die je
hier vindt, geen chaos.” Na 5 à
6 jaar wachten is hij happy met
deze woonplek. Dat geldt ook
voor de 25-jarige Martijn die

sinds 2015 staat ingeschreven bij Woningnet. “Ik vind het
een lot uit de loterij”, zegt de
werknemer van de gemeente
Wijdemeren. Martijn moet zijn
huis nog wel inrichten. Ook bij
Iwan staat er alleen nog een
bank. Hij noemt zichzelf geen

woningzoekende, maar stond
gewoon vanaf z’n 18e ingeschreven bij Woningnet. “Het
werd wel tijd”, zegt de inwoner uit Kortenhoef die bovendien vindt dat de woonkamer
helemaal niet zo ‘tiny’ is. Bij
een feestje hoort een cadeau.

Gooi- en Omstreken pakte uit
met een robuuste picknicktafel waar de bewoners van dit
nieuwe wijkje elkaar kunnen
ontmoeten.
FOTO: Yvonne Hoefman, eYe2
Design
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Oktober is borstkanker maand ...
Stichting Samen Varen organiseert jaarlijks een vaarverwenweek voor vrouwen
met of herstellende van
borstkanker én die een
moeilijke financiële situatie
hebben. Geheel kosteloos
worden ongeveer 50 dames in de watten gelegd.

Ook in de wintermaanden
kleur in de tuin?
Kom langs bij de winterverkoop
van Zorgkwekerij Kostelijk voor
violen, sedum
violen,
sedum,, lavendel en
winterverbena

Het behoeft geen uitleg: kanker
eist en ontwricht levens. Wie
kent er niet iemand in zijn directe omgeving met deze verschrikkelijke ziekte. Wat nog
in ongewenste schemering
blijft, zijn de sociale gevolgen,
ook wel het ‘grote zwarte gat’
dat deze ziekte in veel levens
slaat. Naast ziek zijn en het
vertrouwen in het lichaam dat
weg is, verandert je leven en
staat dat volledig op zijn kop.
Vrouwen in gelijke situatie kun-

Verkoop: ma t/m za 9 – 18u.
Middenweg 13,
Nederhorst den Berg
www.kwekerijkostelijk.com

Aanbieding
Slagroom schnitt

30 oktober tot 6 november.
Massage Wellness & Reiki
OntMoet en Relax is er trots
op om deze week mee te mogen varen! De nieuwe praktijk in Loosdrecht (sinds eind
augustus geopend) zal deze
week dan ook gesloten zijn.
Uiteraard bent u de weken ervoor en erna van harte welkom
voor een heerlijke massage
behandeling. Massagepraktijk
OntMoet & Relax doneert in
de maand oktober 10% van de
behandelingen aan de Stichting Samen Varen. Kijk eens
op de website www.samen-varen.nl voor alle informatie over
deze stichting en op www.ontmoet-relax.nl voor uw toekomstige massagebehandelingen.
Aandacht maakt het Verschil!
Maakt u het verschil?

Er komt licht in de duisternis
WIJDEMEREN
Een initiatief van VVDcommissielid Bo de Kruijff
lijkt een positief gevolg te
hebben. Er komt licht in de
duisternis. In maart van dit
jaar diende de VVD- fractie
een motie in om de N201
(Vreelandseweg)
tussen
Kortenhoef en Kerkelanden van wegverlichting te
voorzien.

omschrijving

nen veel voor elkaar betekenen. Door te praten, te delen,
elkaar van advies te voorzien
en nieuwe inzichten te krijgen.
De Samen Varen verwenweek
haalt deze groep vrouwen uit
hun isolement door lotgenotencontact, informatievoorziening,
geestelijke en lichamelijke
aandacht. Een week lang in
de watten worden gelegd, niet
hoeven te koken, te genieten
van het uitzicht, het aanbod van
activiteiten en nieuwe mensen
ontmoeten. Ook voor de 30
vrijwilligsters is het een week
van bezinning en naastenliefde. Deze vrijwilligsters bestaan
uit kapsters, schoonheidsspecialistes,
verpleegkundigen,
visagisten, koks, coaches èn
masseurs. Vrijwilligers die een
week vakantie hebben genomen en belangeloos meegaan
met deze geweldige week van

met het provinciebestuur. Die
gesprekken hebben geleid tot
een positieve uitkomst: zowel
de provincie als gemeente Hilversum willen in principe meedoen, aldus verkeerswethouder Boermans. De realisatie zal
wel nog op zich laten wachten,
want er moet een aantal dingen uitgezocht worden, zoals
natuuraspecten. Toch is Bo de

Kruijff blij met deze uitkomst,
want het is belangrijk dat alle
weggebruikers voorzien worden van goede wegverlichting
voor de veiligheid.

FOTO: N201
(foto: Judith van Dijkhuizen)

Nu blijkt dat de provincie
Noord-Holland en gemeente
Hilversum welwillend staan tegenover dit voorstel. Tot op heden is er geen wegverlichting
voor auto-, brom- en fietsverkeer op dit gedeelte buiten de
bebouwde kom op de provinciale weg . Terwijl dit deel van de
weg toch erg lang is. Dat zorgt
voor sociale onveiligheid in het
donker en situaties kunnen
daardoor niet op tijd worden
ingeschat. Omdat provinciale
wegen over het algemeen worden aangelegd, onderhouden
en beheerd in opdracht van
de provincie, moest het Wijdemeerse college in gesprek

0,00

€0,7,50
00

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de
nodige spierballen en ben je op zoek
naar een actieve en creatieve baan
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is
deze flexibele baan als medewerker
op- en afbouw misschien iets voor jou!
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Onderwereld zoekt bovenwereld
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week was de Week
van de Veiligheid. Dat was
vrijdag jl. goed te merken
op het parkeerterrein van
de BONI- supermarkt in
Loosdrecht. Wijkagenten,
boa en wijkbrandweerman
stonden klaar om het publiek te informeren. Naast
een kraam over veiligheid
in het algemeen stond er
een gigantische truck die
het Mobiele Media Lab
herbergde met binnen een
compleet klaslokaal.
In Wijdemeren stonden de
‘Drop Your Knife’ actie (inleveren van je mes bij de politie) en
de ondermijning centraal, zei
burgemeester Crys Larson die
de presentatie officieel opende. Ondermijning is een begrip
waar je moeilijk een vinger
achter kunt krijgen, dat is nu
juist de bedoeling van de criminelen. Zij proberen hun duistere praktijken onopvallend onder te brengen in de ‘normale’

maatschappij. De onderwereld
zoekt de bovenwereld. Vorig
jaar was er een grootscheepse politie-inval in een fabrieksloods in Loosdrecht en zijn er
diverse stortingen van illegaal
afval geconstateerd. Mevrouw
Larson ziet een tendens dat
de drugscriminaliteit vanuit
Brabant steeds meer naar het
noorden opschuift. De Gooien Vechtstreek, centraal tussen Amsterdam en Utrecht,

heeft in de dorpen veel plekken waar je ‘onzichtbaar’ kunt
werken.
“Het gaat erom dat je signalen van die ondermijning ziet”,
zegt de Loosdrechtse wijkagent Paul Stoové. Het kan
gaan om stank uit een hal,
een pand met afgeplakte ramen, een schuur waar steeds
auto’s af en aan rijden. Van
de app ‘ondermijning’ kun je

veel leren. De wijkagent is
constant op zoek naar blinde
vlekken waar mogelijk criminaliteit heerst. Stoové kan bij
vrijwel alle caravanparken in
Loosdrecht achter de slagboom terecht om interessante
observaties te doen. Wat de
politie ziet wordt doorgegeven
aan het Regio Informatie Expertise Centrum waar specialisten zitten die het onderzoek
aansturen. Stoové geeft een

concreet voorbeeld van twee
mannen van wie bekend is dat
ze tonnen aan schade moeten
betalen en toch leiden de heren een comfortabel leven, ‘ze
leven blijkbaar van de lucht’.
Burgemeester en wijkagent
vragen de inwoners om goed
op te letten en bij een ‘niet
pluis- gevoel’ direct Misdaad
Anoniem te bellen: 0800-7000.
Het kan echt helpen!

‘Terug naar de kustplaats zonder kust’
Goed bezochte infomarkt Oostelijke Vechtplassen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Twee uur lang konden inwoners van de zes dorpen
zich op de hoogte stellen
van plannen uit het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen (OVP). Op
de infomarkt, verspreid
over twee verdiepingen op
watersportcentrum Ottenhome, stond vorige week
dinsdag een legertje aan
ecologen, biologen, beleidsmedewerkers en projectleiders van de provincie Noord-Holland gereed
om diverse aspecten toe te
lichten.
Zes
bewonersverenigingen
hebben zich gebundeld in de
Federatie Oostelijke Vechtplassen. Die ‘vereniging van
verenigingen’ heeft ook een
belangrijke stem in de Stuurgroep die besluiten neemt
over het Gebiedsakkoord. Dat
de vaarverbinding van het Hil-

versumse kanaal via de Loenderveense plas naar de Loosdrechtse plassen van de baan
is, past in het streven van het
zestal dat naast gereguleerde
recreatie natuurwaarden hoog
in zijn vaandel heeft.
De Gouden Greep
In 2018 waren er drie winnaars
van het Icoon van Loosdrecht
dat als symbool van het masterplan van 77 miljoen de opleving van het plassengebied
zou moeten vormgeven. Hoe
het ermee staat, is onbekend.
Tries Scherpel geeft de moed
niet op. Samen met Arthur
Kortenoever won ze met de
‘Gouden Greep’ de Publieksprijs. Inmiddels is er een update van het plan. Het eilandje Weer, tussen de 3e en 4e
plas, kan een aantrekkelijke
atol worden, met verscholen
strandjes, een oase van rust
tussen de oprukkende gemotoriseerde watersport. Oud
Loosdrecht moet z’n publieke
functie weer terugkrijgen wat

Patricia Scherpel betreft. “Het
was een kustplaats zonder
kust”, verduidelijkt ze, “met
vissers, botenbouwers, zeilmakers en uitgaanspubliek.”
Op de Gouden Greep komt de
‘heen en weer’ (of fietsboot)
langs, je pootje baadt door het
water, bespiedt de wilde eend
of klimt in de uitkijktoren. Er is
ruimte voor basale recreatie
met theater, workshops, vlotten bouwen, enz.
Nog veel meer
Met enige verbeeldingskracht
kun je vele andere elementen ook zien als een terugkeer naar ‘de kustplaats zonder kust’, met Loosdrecht als
spil van het project. Het lang
verwachte baggerplan zal in
de eerste fase de 1e tot en
met 5e plas in het najaar van
2022 uiteindelijk verlossen van
750.000 kuub zweefslib. Legakkers worden hersteld, er komen diverse natuurprojecten
en moerasvogels als de rietzanger en de karekiet krijgen

de kans om terug te keren als
er ruimte komt voor gevarieerde riettypen van droog, vochtig
tot nat. De waterkwaliteit moet
verbeteren. Het Gebiedsakkoord behelst een mix van
natuur en recreatie, waarbij
de kwaliteit van de natuurwaarden omhoog moet. Op
een grote vloerlandkaart had
je een overzicht over 19 land-

schappen die samen de Oostelijke Vechtplassen vormen,
vanaf de Spiegelplas, via de
Ankeveense en Kortenhoefse
plassen naar de Loosdrechtse
en Tienhovense plassen, dan
over de Taartpunt, uiteindelijk
eindigend in de Molenpolder.
Vol verwachting zijn we op
weg naar de invulling van een
ambitieus Gebiedsakkoord.

6

Woensdag 20 oktober 2021

Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid?
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 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

Chiel van Praag zit niet graag stil
Nog ongeveer een maand en
Chiel van Praag (72) loopt weer
naar boven om het brilletje met
ronde glazen, ooit de bril van
zijn schoonmoeder, op te zetten en zijn levendige stem om
te buigen naar het register ‘laag
en streng’. Dan nog even de
pruik, de mantel en de mijter en
daar is ie weer: de Sinterklaas
van Loosdrecht.
“Op een paard? Dat nooit.
Ken je dat filmpje van de Kortenhoefse Sint. Dat het paard
begint te steigeren? Mij niet
gezien. Maar ik vind het heel
leuk om dingen voor kinderen
te doen. Ik speel ook in Fien en
Teun. Dat is fantastisch om te
doen.”
Chiel woont in het dorp waar
zijn vader Max, vermaard zanger, geschiedenis schreef als
de drijvende kracht achter het
succesvolle Loosdrecht Jazz
concours. Chiel kreeg de muziek van thuis mee. Hij is onlangs aan zijn derde instrument
begonnen.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

“Ik heb heel lang pianoles gehad, speelde vooral klassieke
muziek, maar mijn interesse
ging op een zeker moment
meer naar popmuziek. Ik heb
jarenlang in een Big Band gespeeld, als saxofonist, maar
ben nu trombone aan het leren.
Dat is lastig hoor, er klopt niks
van als je piano gewend bent.
Waar je bij het verhogen van de
tonen op de piano lineair naar
rechts gaat, blijf je op de trombone maar heen en weer schuiven. Dat leer je niet zomaar.
Ik speel nu in het Nederlands
Dansorkest in Hilversum. Met
allemaal mensen van ongeveer
mijn leeftijd. Dansmuziek. Daar
hoop ik ooit de trombone-partij te kunnen spelen. Ik vind
het fijn met mensen van mijn
leeftijd te zijn, dat is een soort
thuiskomen, je hebt allemaal in
dezelfde tijd geleefd, hebt veel
te bepraten.”
Eerste schreden
We gaan terug in de tijd. Het is
1969. Chiel van Praag zet zijn
eerste schreden bij de omroep,
bij het Avro-televisieprogram-

ma Doebiedoe.
“Ik was 19 en discjockey in
Loosdrecht, bij Van Dijk, waar
ik op zeker moment de grote
zaal mocht doen. Daar werd ik
aangesproken door een vrouw
die mij uitnodigde voor een
screentest. Na twee jaar verdween Doebiedoe om plaats te
maken voor Toppop. De NCRV
vroeg mij toen het zaterdagochtendprogramma op Hilversum 3 te presenteren. Waarna
ik bij publieke omroep Veronica
terecht kwam en al snel door
radiodirecteur Lex Harding
werd gevraagd een leidinggevende rol te spelen bij de radio.
Toen jaren later Veronica allerlei bewegingen maakte richting commerciële omroep – en
uiteindelijk ook uit het publieke bestel stapte – heb ik mijn
functie als programmaleider
neergelegd. Ik ging heel veel
fietsen. Kreeg twee radioprogramma’s per week en één televisieprogramma in de maand.
Dat vond ik niks en toen heb ik
maar ontslag genomen en ben
gaan freelancen. Ik ben de weg
ingeslagen die uiteindelijk leidde naar een eigen communicatie/evenementen-bureau. Ik
heb in die jaren nog wel voor
Radio 10 gewerkt en voor televisie de Staatsloterijshow
gepresenteerd. Ik was 54 toen
ik de omroep definitief de rug
toekeerde.” Het evenementenbureau werkt in opdracht en
heeft grote klanten in binnenen buitenland. Het gaat om
zakelijke evenementen. Ook

leidde Chiel – zelf een fanatiek
schaatser – een professioneel
schaatsteam, team Corendon.
Mediation
En of het allemaal niet genoeg
is, is Chiel verder al jaren actief als mediator. “Ik heb laatst
geroepen dat mediation standaard zou dienen te worden
opgenomen in contracten.
Met andere woorden: heb je
verschil van mening over de
uitvoering van het contract ga
dan eerst naar de mediator. Dit
is tot mijn verrassing omarmd
door de branchevereniging. Ik
heb veel mediation gedaan,
vooral echtscheidingen. Maar
ik denk de laatste tijd weleens;
jongen, je bent 72, moet je niet
een keer stoppen met al dat
werken? Maar ja, mediation is
mooi en zinvol werk. Daar ga ik
nog wel even mee door.”
Zelfgekozen plichten
We blijken dezelfde afwijking te
hebben. Allebei boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar
doordeweeks is er nog altijd
de aloude drang tot presteren.
Zelfgekozen plichten houden
ons van de straat. “Het houdt
je scherp, dus ik doe nog van
alles, maar merk ook dat je
bij het ouder worden toch wat
gemakkelijker dingen gaat los
laten. Want de kleinkinderen
zijn een groot cadeau. En we
willen ook met de camper op
pad. Dan moet je af en toe lange tijd weg kunnen. Dan moet
je eigen agenda niet in de weg
zitten.”
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CDA in contact met kiezers
LOOSDRECHT
Op dit moment is CDA Wijdemeren druk bezig met het
verkiezingsprogramma voor
de volgende periode. In dit
programma schrijven we wat
we willen voor de komende
periode. Met ambities; om
het, voor u, zo goed mogelijk
te doen door onze dorpen er
zo mooi mogelijk uit te laten
zien, door te zorgen dat ondernemers ruimte hebben om

te ondernemen en door te zorgen dat mensen een goede
plek hebben om te wonen. Wij
horen graag van u wat ú belangrijk vindt voor de komende jaren, zodat we dit kunnen
meenemen in ons programma.
Daarom gaan we graag met u
in gesprek. Zo waren wij op
de markt op het Lindeplein in
Loosdrecht. Wij hebben gevraagd wat u belangrijk vindt
voor Loosdrecht. Een veel

gehoorde opmerking was dat
de kwaliteit van ons openbare
groen echt ver onder de maat
is. Het CDA is het hier helemaal mee eens. Het heeft al
langer onze aandacht maar dit
is iets dat zeker terug komt in
ons verkiezingsprogramma.
Ook overlast door jongeren is
een opmerking die veel gemaakt is. Deze overlast wordt
vooral ervaren bij het Linde-

plein en de Nootweg. Daarbij
werd nadrukkelijk aangegeven dat er voor jongeren nu
ook geen aantrekkelijke plek
is om naar toe te gaan. Het
CDA zou het mooi vinden als
de jongeren in Loosdrecht, net
als in Kortenhoef, een mooie
plek krijgen voor zichzelf. Ook
dit gaat u zeker terug zien. En
dan natuurlijk het verkeer, er
wordt te vaak te hard gereden.
Hier moet meer aandacht voor

zijn om overlast en onveiligheid aan te pakken. Handhaving alleen is hierbij niet de
oplossing. Ook dit punt nemen
we mee. Hebben we u niet gesproken maar wilt u toch graag
iets meegeven voor ons verkiezingsprogramma, mail dan
naar:
fractie@wijdemeren.
cda.nl

Geanimeerd Ondernemersontbijt in De Molen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor dag en dauw waren
zo’n dertigtal ondernemers uit de zes dorpen
vorige week maandag naar
De Molen aan de Loodijk
getogen om mee te doen
aan het ondernemersontbijt. Tussen de broodjes
door was er onder leiding
van gemeentelijk ondernemersmanager Pascal Spijkerman een uitwisseling
van ideeën over de economische toekomst van Wijdemeren.
Wethouder Jos Kea constateerde dat er een ‘brede bedrijvigheid’ met veel eenpitters en
weinig grote bedrijven waren in
de dorpen. Ondernemersmanager Natasja Zak, die feitelijk
de afdeling economische zaken in de gemeente runt, zag
dat de grootste uitdaging is om
wonen en werken te combineren. 70% van de werknemers
uit het lage en middelbare
segment zoekt een ‘baan in de
buurt’. De woon-werkbalans is
dus matig. Uitbreiden van be-

drijven en meer woningbouw
is een van de grootste uitdagingen het komende decennium, omdat provinciale regels
veel beperkingen vanwege de
natuur opleggen. ‘Wijdemeren
zit klem’ is de gangbare term.
De organisator had gezorgd
voor een afwisselende bijeenkomst met meer werkvormen.
Op je mobieltje kon je reageren op diverse stellingen.
Weliswaar vormen de natuurgebieden rond de dorpen een
belemmering voor expansie,
anderzijds vinden vrijwel alle

ondernemers de mooie omgeving een Unique Selling Point,
waarbij de recreatie en horeca
de spil van economische groei
betekenen. Alles op papier uitgewerkt in het Gebiedsakkoord
waarvoor 75 miljoen beschikbaar is, maar Ondernemend
Wijdemeren- voorzitter Dik
van Enk wil dat er meer moet
worden uitgevoerd. Meer dan
een steiger voor kano’s had hij
niet gezien. “Doe waar je voor
staat”, zei hij. Daadkracht is
een term waar de plaatselijke
ondernemers de gemeente
regelmatig mee om de oren

slaan. Ook de bereikbaarheid,
digitalisering en het vaststellen
van een eigen identiteit van
Wijdemeren zijn de accenten
waar het in de Economische
Agenda 2030 om zou moeten
gaan. Een woordvoerder van
werkgeversorganisatie VNO
wees op 160 miljoen die beschikbaar komt om die eerste
twee aspecten te versterken.
Wijdemeren zal in regionaal
verband op de tam-tam moeten slaan om iets op te pikken
uit die ruif.
Tot slot konden de aanwezi-

gen staand in drie groepen
discussiëren over concrete
acties die de gemeente zou
moeten opzetten. De gesprekken gingen rond de vragen:
wat moet je doen om de werkgelegenheid te behouden; hoe
kan de dienstverlening aan de
bedrijven beter en wat is het
ideale economische profiel
voor Wijdemeren. Met veel betrokkenheid en kennis deden
de ondernemers hun best om
het ontbijt succesvol af te ronden. De uitkomsten van deze
geanimeerde bijeenkomst zullen ons ongetwijfeld bereiken.

Enthousiaste vrijwilligers gevraagd voor Ont-Moet groep
WIJDEMEREN
Wij zoeken vrijwilligers
die zich voor langere tijd
aan een deelnemer van
de Ont-Moet groep willen
verbinden,
bijvoorbeeld
als wandel-, (duo)fiets- of
zwemmaatje, om samen
naar de bibliotheek, film of
markt te gaan, een luisterend oor te bieden of een
klusje te doen op een vast
moment in de week.

De Ont-Moet groep in de
Emtinckhof is een plek waar
mensen met beginnende vergeetachtigheid elkaar wekelijks ontmoeten, dingen met
elkaar delen en doen, hun
vragen en onzekerheden bespreken en waar soms nieuwe vriendschappen ontstaan.
Het is een kleine groep van
maximaal acht deelnemers uit
Loosdrecht. Ook in Kortenhoef
en Nederhorst den Berg zullen

binnenkort Ont-Moet-groepen
worden opgezet.
Wat bieden we?
We bieden drie praktische
trainingen: Over beginnende dementie. ‘Waar let je op,
wat zeg/doe je wel of niet, wat
is belangrijk in het contact?
Waarom zijn dagstructuur en
– ritme zo belangrijk voor iemand die vergeetachtig wordt?
Meelopen op Ontmoet-Groep:

De trainingen en meeloopmomenten zijn in november
op woensdag tussen 12.00 –
17.00 uur (exacte tijdstip volgt
nog) in de Emtinckhof
Van start: Na 6 tot 8 weken
hebben deelnemers en vrijwilligers ‘elkaar gevonden’ en
worden als maatjes aan elkaar gekoppeld om wekelijks
iets met elkaar af te spreken.
Spreekt u dit aan of kent u

iemand voor wie dit project
iets is? Neem dan contact op
met King Arthur Groep (KAG),
Claudia Perin; 06-12166684
of stuur een e-mail naar OGLoosdrecht@kingarthurgroep.
nl; De Emtinckhof, Eikenlaan
51, Nieuw-Loosdrecht.
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december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

BTW-ACTIE!

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus
nu proefzitten
in onze
Easysit
betaalt
voor u
de 21% BTW!*
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n

ied

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans Heel veel
tussen ergonomie, comfort modellen ook
en vormgeving. Onze ervaren als sta-op
voor twee
leverbaar
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

High Tea Delu
xe

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

Comfortbank Easysit A160

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Sta-opstoel Easysit DS703

Relaxstoel Easysit D72

Gratis het beste zitadvies

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Keuze uit

Maatwerk
uit eigen fabriek
meer dan

Geen aanbetaling nodig

50 soorten

Ealeder
sysitof stof
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Relaxstoel Easysit D62

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
Relaxstoel Easysit D65
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Relaxstoel Easysit D64

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

Verlengde Zuiderloswal 8a
1216 BX Hilversum

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Relaxstoel Easysit F35

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Comfortbank Easysit A90

Relaxbank Easysit B80

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit
D65maten sta-op
Easysit D200
Easysit leverbaar
Napels
S50 showrooms,
Easysit D69
Easysit DS701

Veel
stoelen direct
 Easysit
Ruime
dus voldoende
afstand

Easysit D200

VASTE
LAGE ACTIEPRIJS!
Bezoek onze
showroom
of bel:

088-6220220
al vanaf € 795,-

● Maatwerk
uit nog
eigen t/m
fabriek
Actie verlengd!
Proﬁteer
27 oktober!

Een Easysit sta-opstoel

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Barneveld

Showroom Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, BX
3772
MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216
Hilversum
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳden Hilversum
Showroom
Hilversum
Dinsdag
t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733
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Kleurrijke opening tentoonstelling
Kompas op Groen
WIJDEMEREN
In het gemeentehuis van
Wijdemeren werd dinsdagmiddag 12 oktober de
tentoonstelling
Kompas
op Groen geopend door de
wethouder duurzaamheid,
Joost Boermans. De tentoonstelling, een initiatief
van de samenwerkende
energiecoöperaties in het
Gooi, reist dit schooljaar
langs de basisscholen van
Wijdemeren.
De acht kleurrijke huisjes van
de tentoonstelling laten de
ontwikkeling van brandstof en
energievoorziening zien van
bijna anderhalve eeuw. Ouderen kennen het nog wel,
de turf, veel gebruikt in 1880,
werd in onze omgeving nog tot
begin jaren zeventig gestoken.
En de overstap van kolen naar
gas in de jaren zestig gaf een
landelijke actie waar iedereen
bij betrokken was. Tijdens de
opening zien we Sola uit 1880
en Sep uit 2030 die elkaar
ontmoeten en een fragment
spelen uit het verhaal van de
tentoonstelling. De historische
beelden en verhalen uit Wijdemeren zelf maken de ten-

Tamara Overbeek

Voedselarm dieet

toonstelling voor jong en oud
aantrekkelijk. En tips over kleine en grote maatregelen voor
energiebesparing zijn in deze
tijd meer dan welkom. De bijna
11.000 huishoudens van Wijdemeren staan de komende
jaren voor een grote uitdaging.
De tentoonstelling blijft nog
even in de raadzaal – mooie
inspiratie voor raadsleden en
publiek. Ze begint haar reis
de eerste week van november in de Dillewijn in Ankeveen. De groepen 5-8 van de
basisschool krijgen dan een
tentoonstellingsles,
maken
zelf van creatieve materialen
een ‘Dorp van de Toekomst’
en voeren een thuisopdracht
uit als junior energiecoach.
Ouders worden uitgenodigd

de tentoonstelling en het dorp
van de toekomst samen met
hun kinderen te bezoeken. De
overige inwoners krijgen tijdens een speciale bewonersavond over verduurzaming
van de huizen en het dorp ook
gelegenheid om van de mooie
tentoonstelling en het creatieve dorp van de toekomst te
kunnen genieten.
Daarna gaat de tentoonstelling naar Nederhorst den Berg,
waar de tennisvereniging haar
kantineruimte
beschikbaar
heeft gesteld en we voor de
basisscholen en de bewoners
een soortgelijk programma
draaien. Kortenhoef en Loosdrecht volgen in januari en februari.

Bibi en Teun, eerste kinderboek
LOOSDRECHT
Deze week publiceerde
Marlijn Simons uit Loosdrecht haar eerste kinderboek. Een (voorlees)boek
waarin bewondering voor
de natuur centraal staat.
En herkenbaar, want de
natuur van Loosdrecht
en omgeving komt volop
voorbij.
Het boek gaat over Bibi en
Teun die buiten van alles beleven. In de tuin, in het bos
of bij het water. Ze ontdekken
friemelbeestjes, zien grappige figuren in wolken, maken
een kroon van herfstbladeren
en doen een wens als ze de
pluisjes van een paardenbloem wegblazen. Loosdrecht
en omgeving is vaak het decor. “De waterplas waar Bibi
en Teun zwemmen is natuurlijk de Vuntus, de klaprozen
waar ze over zingen stonden

Natuurmomenten
van de boswachter

in de zomer overal langs de
Oud-Loosdrechtsedijk en de
reetjes die ze in de wei zien lopen zie ik zelf elke dag staan.”
Marlijn is opgegroeid in Twente. “Ik speelde altijd veel buiten, denk aan hutten bouwen
en door slootjes lopen.” Na
een aantal jaar in het centrum
van Den Haag gewoond te
hebben, kwam Marlijn in 2013
in Loosdrecht wonen. “De natuur heeft hier alles. Water,
bossen, hei. Hierdoor kwamen
de verhalen uit mijn jeugd naar
boven en kwamen er nieuwe
verhalen in me op. Ik heb nooit
het doel gehad om een boek te
schrijven, maar toen ik tussen
twee banen in meer tijd had
begon ik op een dag spontaan
met schrijven.” Het resultaat is
‘Bibi en Teun – zijn lekker buiten’. Marlijn zet zich al jaren in
voor een duurzamere wereld
en bereikte een negende plek

in de Trouw Duurzame 100.
Met het boek wil ze op een
speelse manier laten zien hoe
mooi de natuur is. “Ik hoop dat
veel lezers van het boek gaan
genieten en er zelf nog meer
op uit gaan om de natuur te
zien, horen en ruiken!”
Het boek is verkrijgbaar via
instagram @bibienteun / bol.
com. Bibi en Teun – zijn lekker
buiten; ISBN 9789090346298;
hardcover, 48 blz; 13,95 EUR

Vorige week las ik in Weekblad Wijdemeren de ingezonden brief van W.F. van Tets uit
Ankeveen waarin hij/zij zich
afvroeg wat Natuurmonumenten aan het doen is in Hollands
Ankeveen Oost. Daar werken
namelijk grote machines aan
ingrijpende maatregelen. Eind
augustus heb ik daar een
persberichtje over gestuurd,
maar het is moeilijk om iedereen hiermee te bereiken. Het
is ook best een ingewikkeld
verhaal. Waarom zoveel werk
steken in een gebied wat toch
al ‘een prachtig stuk natuur’ is
volgens W.F. van Tets? Een
hele legitieme vraag. Maar er
is ook een legitieme reden en
daarom ga ik het nog een keer
proberen uit te leggen. Want
ook in de Kortenhoefse Plassen, het Hol en het Weerslootgebied gaan we dit najaar nog
aan het werk.
Door een teveel aan stikstof
in ons ecosysteem, komen er
teveel voedingsstoffen in de
natuur terecht. Je zou kunnen
zeggen dat de natuur teveel
bij McDonalds gegeten heeft.
En dat is op de lange termijn
niet goed voor je. Algemene
soorten zoals brandnetels en
braamstruiken doen het hier
heel goed op, maar juist de
zeldzame planten zoals orchideeën, ratelaar en blauwe
knoop worden hierdoor verdrukt. Zij hebben liever een
voedselarm dieet. Hierdoor
verdwijnen deze zeldzame
soorten en wordt de natuur
heel eentonig met een lage
biodiversiteit.
Geen verlanding
Natuurmonumenten
heeft
daarom subsidie gekregen

van de provincie NH om de
gevolgen van dit teveel aan
stikstof tegen te gaan. Dit willen we meteen goed aanpakken zodat de natuur hier ook
op lange termijn baat bij heeft.
Grote machines gaan daarom
het gebied in, om bomen te
verwijderen en de voedselrijke
bovenlaag weg te schrapen.
Op sommige plekken worden
ook oude petgaten, oftewel:
dichtgegroeide sloten, open
gegraven om de verlanding
weer op gang te brengen. Bij
verlanding raakt open water
steeds meer begroeid met
waterplanten (trilveen), waardoor het langzaam dichtgroeit.
De bodem wordt vervolgens
steeds dikker, raakt begroeid
met planten, dan struiken en
uiteindelijk met bomen. Tenslotte staat er een bos. Dit
proces duurt normaal heel
lang. Maar door de neerslag
van grote hoeveelheden stikstof gaat dit proces veel sneller, waardoor de zeldzame
planten snel verdwijnen. Als
Natuurmonumenten niet ingrijpt, bestaan de hele Vechtplassen over vijftig jaar uit
bos. Dit willen we niet, want
juist de verschillende fases in
de verlanding zorgen elk voor
een geschikt leefgebied voor
specifieke zeldzame planten
en dieren. En dat is weer goed
voor de biodiversiteit.
Dus als jij de volgende keer
door de mooie natuur van de
Vechtplassen fietst of loopt en
je vraagt je af waarom Natuurmonumenten doet wat ze doet,
stel je vraag dan via vechtplassen@natuurmonumenten.
nl. We leggen het graag aan
je uit.
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BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

Jan Terlouw leest voor aan de
Antoniusschool
Door: Kim Tomei

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

‘S- GRAVELAND
De Kinderboekenweek had
voor groep 8 van de Antoniusschool uit Kortenhoef
wel een heel bijzondere
afsluiting: niemand minder
dan Jan Terlouw las hen
voor.
Op verzoek van D66 kwam de
kinderboekenschrijver
voorlezen in het Buitenhuis, een
prachtige historische boerderij
uit 1634 op landgoed Boekesteyn in ‘s- Graveland. Het
Buitenhuis is sinds een paar
jaar in gebruik door Alberdingk
Thijm Scholen. Uit Wijdemeren
kunnen de St. Antonius-, Joseph Lokin- en de Jozefschool

Amsterdam,
15oktober
oktober2021
2020
Amsterdam,

najaarsschouw 2020
2021
De najaarsschouw
meer groen
groen
Minder doen voor meer
Brede schouwsloten
Optie 1: in het midden
1x per jaar
2 meter planten
weghalen

Brede schouwsloten
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar
2,5 meter planten
weghalen

De jaarlijkse schouw
van sloten wordt
gedaan van 2
tot
1 t/m
13
12 november.
We controleren dan of
de sloten voldoende
zijn onderhouden,
zodat het water goed
kan doorstromen.
Als u geen brief van
ons ontvangt dan is
alles in orde.

1 x per jaar
90% planten
weghalen

Geheimpje
Jan Terlouw vertelde zeer boeiend over zijn leven, hoe zijn
ouders er in de oorlog ervoor
zorgden dat hij genoeg boeken
had om te lezen, om zo een
beetje afleiding te hebben. Hij
weet nog goed, dat zijn eerste
boek ‘De baard van Daantje’
was. Hij was trots dat hij dit
zomaar, helemaal zelf kon lezen en was vanaf dat moment
verslingerd aan boeken. De
kinderen hingen aan zijn lippen
toen Jan Terlouw de kinderen
een klein geheimpje vertelde:
hij had als kind een hekel aan
schrijven. Hij werd namelijk
gedwongen om met zijn rechterhand te schrijven, terwijl hij
linkshandig was. Hij had meer
interesse in rekenen, later wiskunde en natuurkunde. Uiteindelijk studeerde hij natuurkunde. Op een goed moment
kreeg hij kinderen en om deze
wat levenslessen bij te brengen, vertelde hij de mooiste
verhalen. Zijn vrouw hoorde
dat allemaal aan en heeft net
zo lang aangedrongen tot Jan
Terlouw zijn verhalen maar
opschreef en naar een uitgever stuurde. Paul Biegel, ook
een bekend auteur, was onder
de indruk van zijn verhalen en
vroeg Jan Terlouw een boek te
schrijven. Eigenlijk twee. Om te
kijken of hij wel echt kon schrijven. Beide boeken, ‘Oom Willibrord’ en ‘Pjotr’ werden uitgegeven. Dat hij hierna nog vele,
vele boeken heeft geschreven,
zal niemand ontgaan zijn.
Het hebzuchtgas
Nadat Terlouw uitgebreid over

Meer weten?
Schouwsloten smaller dan 2,5 meter

gebruik maken van deze locatie voor lessen over de natuur
of andere onderwijsactiviteiten.

De regels voor het onderhoud van sloten en dijken
staan beschreven in de
Keur van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht.
Meer informatie over
onderhoud en regelgeving
(Keur) vindt u op
www.waternet.nl/schouw.
U kunt ook bellen met
Waternet; tel: 0900-9394
(lokaal tarief).

zijn leven verteld had, las hij
een stukje voor uit zijn laatste boek ‘Het hebzuchtgas’,
dat het broeikaseffect aan de
kaak stelt. Jan Terlouw wisselt
voorlezen en vertellen af. Niet
alleen de kinderen zitten geboeid te luisteren, maar ook
leerkrachten, hulpouders, directie, pers en andere aanwezigen. Het is oorverdovend stil.
Na het voorlezen is het tijd
voor een vragenrondje. De
leerlingen waren duidelijk goed
voorbereid. Er is één leerling,
die graag natuurkundige wil
worden. Ze vraagt of meneer
Terlouw nog goede formules
heeft bedacht. Hij antwoordde
lachend, dat alle makkelijke
formules al bedacht waren,
En alle moeilijke? Die vond
hij te moeilijk. Een andere
vraag was, waar de vriendelijke schrijver zijn inspiratie vandaan haalt. ‘Van de wereld om
mij heen’, was het antwoord.
Levenslessen
Na het vragenrondje nam de,
bijna 90-jarige, auteur plaats in
het keukentje, waar hij geduldig iedereen te woord stond en
vele, vele boeken signeerde.
In ieder geval een flinke stapel
van ‘Het hebzuchtgas’, waar
iedere Wijdemeerse basisschool een exemplaar van ontvangt. Aan het eind van deze
bijzondere ochtend, liet Jan
Terlouw de leerlingen hem drie
belangrijke dingen beloven:
Altijd, echt altijd goed uitkijken met oversteken. Altijd. En:
Lees zoveel je kan, waar je kan
en wanneer je kan. Van lezen
word je wijs. De belangrijkste,
Leef een fijn leven.
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Rik Wolters wint thuiswedstrijd
LOOSDRECHT
Dit weekend kwam het er
dan toch weer van. Na lang
uitstel vanwege corona
werd het afgelopen weekend het Nederlands sprintkampioenschap Laser gevaren. Rik Wolters, lid van
de organiserende Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’, won de
thuiswedstrijd.
Het sprintkampioenschap betekent veel wedstrijden over
een korte baan. Er meldden
zich uiteindelijk 27 deelnemers
aan de start, die beide dagen 8
wedstrijden zouden varen van
elk ongeveer 15 minuten. Op
zaterdag werd om 11.00 uur
het eerste startschot gegeven,
bij een zeer matige wind van 4
knopen. Gelukkig trok de wind
in de loop van de dag wat aan
tot 6-7 knopen. Genoeg wind
voor de lichte Lasers om de
gang erin te houden. De geplande 8 wedstrijden konden
dan ook zonder problemen
afgewerkt worden. De wind
was daarbij ook behulpzaam.
Zij bleef vrijwel de gehele dag
uit dezelfde hoek waaien en
de baan kon, met uitzondering
van twee kleine aanpassingen, op dezelfde plaats blijven liggen. Na de eerste dag
lag KWVL’er Rik Wolters ruim
aan de leiding. Zondag klonk
het eerste startschot om 10.00
uur bij een wind van 9 knopen

Door: Hans Noorman

die in de loop van de morgen
aantrok tot 11 knopen uit zuid,
zuidwest. Voor de Lasers bijna ideaal. Er werd fel maar
sportief en netjes gevaren.
Wedstrijdleider Erik Koekoek
hoefde dan ook de protestcommissie niet bij elkaar te
roepen.
Zondag rond 14.00 uur finishte de laatste deelnemer, na in
totaal 16 gevaren wedstrijden
gevaren te hebben, waarvan

de twee slechtste resultaten
mochten worden afgetrokken
van het totaal puntenaantal.
Na deze aftrek was Rik Wolters, met een verschil van 10
punten met de nummer twee
Marnix Bos, de winnaar. Lennart Cnossen van watersportvereniging De Doordrijvers
werd derde.
Voor de volledige uitslagen:
www. Kwvl.nl/zeilen/wedstrijdkalender/NK sprint Laser

Joost Spijkers in Theater				
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 23 oktober
kunt u weer genieten in
De Dillewijn. Dan komt namelijk Joost Spijkers weer
naar Ankeveen.

men. Over zijn arm hangt zijn
kleddernatte trouwpak. Hij
slaat op de hotelbel en wacht
op de nachtportier. Het orkestje in de lobby speelt onverstoorbaar door.

Getriggerd hoe dit afloopt?
Zorg dat u erbij bent! Aanvang
20.15 uur. Kaarten á € 22,50
via www.dedillewijn.nl. Daar
ziet u ook een trailer.
FOTO: Jaap Reedijk

Hij is vooral bekend van de
Ashton Brothers, maar eigenlijk is dat niet terecht. Zijn vorige show Spijkers II werd met
veel enthousiasme begroet,
en ook zijn nieuwe show Hotel Spijkers krijgt lovende recensies. Wat krijgt u te zien?
Een man loopt geschrokken
en verdwaasd de lobby van
een hotel binnen. Zijn kleding
druipt van het water en hij zit
onder de butsen en schram-

Gezellige borrelmiddag		
Zonnebloem Loosdrecht

LOOSDRECHT
Dit jaar was de Week tegen
Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober. Ook
Zonnebloem Loosdrecht heeft
in die week twee leuke borrelmiddagen georganiseerd.
Ondanks dat er veel beperkingen waren opgeheven waren
toch per middag maximaal 35
plaatsen beschikbaar. Zodra
de flyers waren uitgedeeld
stroomden de aanmeldingen
binnen. Onze gasten hadden
duidelijk behoefte aan een
activiteit met een hoop gezelligheid. En dat was het inderdaad, erg geslaagd. Muzikaal
werden de middagen opgeluisterd door fraai pianospel
van Fred de Beer, allemaal
herkenbare muziek uit de
oude doos. Onze vrijwilligers
verzorgden de hapjes en de
drankjes. Dit werd mede mogelijk gemaakt door sponso-

ring van de Jumbo Loosdrecht,
de Traiterie Oud Loosdrecht,
de Schakel en Joy’s cadeaus
& woonaccessoires, waarvoor
dank. Overigens hebben we
de afgelopen maanden niet
stil gezeten als Zonnebloem
Loosdrecht. Zo hebben we
samen met de Riki Stichting in
de zomer terrasuitjes verzorgd
waarbij een vrijwilliger met
een gast op een terras naar
keuze wat konden drinken, al
dan niet met een hapje er bij.
Ook hebben we zoals elk jaar
in de zomer met de Riki Stichting Hartenwensen van ruim
20 gasten vervuld en hebben
we in augustus een leuk Bingo-etentje georganiseerd. Bij
deze activiteiten hebben we
natuurlijk ook de coronamaatregelen gerespecteerd. We
hopen dat de komende tijd de
goede kant opgaat met corona
en dat de beperkende maatregelen nog verder opgeheven
zullen worden.

Deelnemer MAX-programma
‘Aria’ in ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Het duo Zeffiretti speelt op
vrijdag 22 oktober om 20.00
uur in ’s-Graveland. De zanger van dit duo, Maayan Licht,
maakt intussen furore in het
Nederland 1-programma Aria
op zondagavond, een zangcompetitie op het terrein van
opera en klassieke muziek.
Het Duo Zeffiretti is gespecialiseerd in historische uitvoering

van muziek uit vooral de 17e
en 18e eeuw. Ze wonnen op
het Amsterdamse Grachtenfestival de publieksprijs en de
prijs van de vakjury. De twee
talentvolle muzikanten treden op in de Hervormde kerk,
Noordereinde 14. De entreeprijs is: €18,50. Reserveren via
mail bestuur@danielstalpaert.
nl of telefonisch: 06 46041520.
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Loosdrecht Plaatjes Rage
Door: Herman Blokzijl

LOOSDRECHT
Wie regelmatig op de Facebookpagina ‘Inwoners van
Loosdrecht’ kijkt, wordt
overstelpt door de lijstjes
met nummers van plaatjes
voor het Loosdrecht Album. Bij de Jumbo van de
gebroeders Van de Bunt
kun je bij aankoop van 5
euro plaatjes krijgen. Iedereen wil dat album vullen. Het is zelfs zover gekomen dat Nico van Kooi
de alternatieve pagina
‘Inwoners van Loosdrecht
zonder
Jumbo-plaatjes’
opende. Toch een leuke
en zeer populaire actie, in
samenwerking met de Historische Kring Loosdrecht.
Herman Blokzijl is een van
de gelukkigen met een vol
album, hieronder zijn ervaringen.
‘Ergens begin september
vroeg mijn vrouw of ik een al-

bum voor Loosdrecht plaatjes
wilde halen bij Jumbo v/d Bunt
in Loosdrecht. Zo gevraagd zo
gedaan. Een geweldige actie
van de heren Van de Bunt die
in 2024 het 100- jarig bestaan
van hun supermarkt/ levensmiddelenwinkel vieren. Mijn
vrouw begon met het sparen
en plakken van plaatjes die ze
bij de boodschappen kreeg en
van onze kinderen die ze wel
meenamen maar niet spaarden. Vorige week vrijdag hoorde ik dat deze actie nog een
paar weken zou duren. Dat
was het moment waarop ik
dacht ‘Ze krijgt het boek nooit
vol’ en besloot ik het over te
nemen. Ik zag dat op facebook
in de groep ‘Inwoners van
Loosdrecht’ mensen een oproep deden voor plaatjes dus
ik ook aan het tellen en mijn
ongeveer 80 tot 100 missende plaatjes erop gezet en een
hoeveelheid dubbele plaatjes
waar ik anderen weer mee
kon helpen. Zo ontstond ook
voor mij een echte ruilbeurs.

Heb mij die zaterdag en zondag een versuffing gereden
en diverse plaatjes gebracht
en gehaald tot ik afgelopen
maandag plots mijn boek vol
had. Ik had alle 216 plaatjes
verzameld. Daarna heb ik nog
een paar mensen kunnen helpen met respectievelijk 13, 32
en 18 plaatjes uit mijn dubbele
verzameling en de laatste plaa

tjes zijn naar een buurgenoot
op de Vuntuslaan gegaan. Die
heeft haar boek nu ook bijna
vol en kreeg ook via Facebook
contact met een mevrouw die
in Zweden woont en uit Loosdrecht kwam. Zij sprak haar
heimwee naar Loosdrecht uit
en haar teleurstelling dat zij
niet mee kon doen. Hierop
kwam mijn buurtgenoot op het

idee om nog een boek bij de
Jumbo van de Bunt te halen
en deze te trachten via Facebook vol te krijgen. Dat loopt
nu nog. De eerste serie plaatjes had ze immers al gekregen
uit mijn laatste dubbele plaatjes. Als het lukt dat boek vol te
krijgen gaat die naar Zweden
toe voor de Loosdrechtse met
heimwee in Zweden.’

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

