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Twee inwoners Wijdemeren onderscheiden
met lintje
Door: Herman Stuijver

gezin Baar, is een zeer actieve
inwoner. Zij zet zich al tientallen jaren in voor de gemeenschap. Zo is ze sinds 1988
actief binnen de Historische
Kring Nederhorst den Berg. Op
dit moment is ze secretaris en
draagt daarmee onder andere
de zorg voor de uitvoering van
de dagelijkse zaken. De Kring
telt op dit moment ruim 500 leden. Ze doet veel voor de lokale historici, zoals bijdragen aan
periodieke documenten, het
bijhouden van de archieven,
en het organiseren van vele lezingen en excursies. Ook was
ze verantwoordelijk voor de
bordenwandeling. Daarnaast
is mevrouw Baar vrijwilliger bij
Stichting Oudhollandse Waterlinie, die de waterlinie op
de kaart wil zetten. Zij houdt
zich onder meer bezig met de
ondersteuning van een sym-

In samenwerking met
WIJDEMERENVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
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Ans Baar, omringd door vele
familieleden uit het 13-tallige

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

posium, administratieve en
huishoudelijke zaken, en de
organisatie van culturele evenementen. “En dan is nog niet
eens alles genoemd”, voegt
een trotse broer Gerard eraan
toe. Ans Baar staat bekend als
een sociaal en zeer betrokken
inwoner van het Vechtdorp. Zij
is gedreven en altijd bereid om
zich in te zetten voor de gemeenschap.
Wout Middelman
Wout Middelman heeft zich
vele jaren op buitengewone

wijze ingezet voor de samenleving. Al vanaf het begin van
de jaren ’90 is hij betrokken bij
de Rotterdam-Parijs-Run (Roparun), als deelnemer, sponsor en bestuurslid. Doel van dit
jaarlijkse hardloop-evenement
is om zoveel mogelijk geld in
te zamelen voor palliatieve
zorg voor mensen met kanker.
In 2014 richtte hij de stichting
ZoalsJan op om ALS-patiënten te helpen bij de inkoop van
hulpmiddelen en diensten om
de kwaliteit van leven te verhogen. De stichting organiseert

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend
contact op voor een
gratis waardebepaling en
verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Soestdijkerstraatweg 27

Onze kantoren

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

TE HUUR
DeAnnepad
favoriete12makelaar
van
St.
te Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

40
m2 praktijkruimte
‘t Gooi
en de Vechtstreek
met gezamenlijke entree

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

Informatie
Tel.: 035 5827611

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

KAPPELLE
O.G. Loosdrecht
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
Tel 035 5827611

hiervoor verschillende sportevenementen. Hierbij is Wout
Middelman een drijvende
kracht. Inmiddels heeft hij met
zijn stichting ruim een miljoen
euro opgehaald voor ALS-patiënten en is de stichting ZoalsJan uitgegroeid van een
lokaal initiatief tot een landelijk erkende stichting. Toen de
heer Middelman in 2018 te horen kreeg dat zijn echtgenote
een zeldzame vorm van beenmergkanker heeft, besloot hij
om een platform op te zetten
voor uitbehandelde patiënten.
Daaruit vloeide Teamuitbehandeld.nl. Met zijn initiatieven en prestaties heeft Wout
Middelman in maatschappelijk
opzicht veel erkenning en respect verworven. Hij heeft een
grote bijdrage geleverd aan de
verlichting van vele terminale
en palliatieve patiënten. Dat
deed hij op een buitengewoon
enthousiasmerende
wijze.
Een typerende leus van hem:
‘Het komt uit m’n hart en ik doe
’t graag’.

AKELAARS.NL

Van een lintjesregen in de
zes dorpen was anno 2022
nauwelijks sprake, hoogstens een paar druppels.
Van de 3026 gelauwerden
in den lande reikte burgemeester Crys Larson er
twee uit aan Wijdemeerders. Maar dat waren dan
ook spetters die het ruimschoots verdienden. Het
behaagde Zijne Majesteit
om Wout Middelman (56)
uit Loosdrecht te benoemen tot Ridder in de Orde
van Oranje- Nassau en Ans
Baar (79) uit Nederhorst
den Berg werd Lid van diezelfde eliteclub.
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

Administratie / financiën

Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg

Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Gezocht kleine bedrijfs
ruimte voor schoonheids
salon. +-50m2. omg Hsum
Loosdrecht. 06 48764221
Bollen ICT
Service aan huis
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Huishoudhulp gezocht
3 uur in Hilversum
06-38508109
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

1-1-2

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
Apotheek Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
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
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.
Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 6 en zaterdag 7 mei
Kipgyros pakket

Per pakket

€ 8,98

Biefstukspiesjes

100 gram

€ 2,98

400 gr. Kipgyros/4 echte Griekse Pita’s/Tzaziki

Supermals!

Hele week t/m woensdag 11 mei
Loosdrechtse Kipkerriesalade 150 gram
De lekkerste Grillworst
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

atie? Bel 035 623 11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Alle soorten

150 gram

€ 2,25
€ 1,98

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 5 mei t/m woensdag 11 mei

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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Wijdemeren klaar voor
opvang Oekraïners
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In het DrieLuik aan het Lindeplein te Loosdrecht zijn
8 studio’s ingericht voor
de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Vorige
week meldde zich het eerste gezin. Ook de 8 hotelkamers boven het Spieghelhuys in Nederhorst den
Berg zijn gereed.
Dorpscoördinator Bas Immerzeel geeft een korte rondleiding door de diverse ruimtes,
vier beneden en vier boven.
Ze zien er verzorgd uit, met
voldoende bedden, zitmeubilair, beddengoed, soms een
tv en een koffiezetapparaat.
“Het aanbod van materialen
was echt overweldigend”, vertelt Bas die samen met vrijwilligers twee dagen bezig was
met schoonmaken, schilderen
en inrichten van de woonkamers. Vaktechnici zorgden
o.a. voor de installatie van
vier douches, twee boilers ,
brandmelders en een wasruimte. Boven is er ook een
centrale keuken. In de kelderruimte kunnen kinderen spelletjes doen, zo staat er ook
een tafelvoetbalspel. “Bij het
speelgoed moesten we zelfs
een stop invoeren, het is zonde als er teveel overblijft.” Het
team wil zoveel mogelijk hulp
op maat bieden, zaken waar
echt behoefte aan is. Dat
doen ze ook bij ‘Shop voor
Nop’ naast de brandweerka-

zerne waar je gratis kleding
kunt afhalen. Maar inzamelen
is niet nodig, de vrijwilligers
kunnen uit hun netwerk passende spullen zoeken.
Gemeente
Onder leiding van een projectleider is een team van 10
à 15 gemeentemedewerkers
in touw om de opvang goed te
regelen. Zo is er iemand van
het sociaal wijkteam aanwezig
om de kinderen naar school
te begeleiden en het leefgeld
voor de Oekraïners te regelen. Naast een groep vrijwilligers. Waar Wietske van Ierssel met haar Facebookgroep
de verbindende factor is. “Iedereen doet ’t voor elkaar”
vervolgt Bas enthousiast, “er
was een positieve sfeer op
de infoavonden, ook in Nederhorst den Berg.” Zo roemt
hij ook de bereidwilligheid van
Maire van der Meulen van het
Kursus Projekt Loosdrecht
die het DrieLuik direct aanbood. Die cursussen vinden
nu plaats in het toekomstige
dorpscentrum Het Lichtbaken in Oud Loosdrecht, waar
ook nog een kamer leeg staat
voor de gasten.
De toeloop van de vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio, maar particulieren
die Oekraïners huisvesten,
kunnen ook gezinnen aanmelden. Er zijn al diverse bezoekjes geweest. Wie meer
wil weten kan terecht op: Oekraine@wijdemeren.nl

9 mei, de Dag van Europa – juist nu!
Door: Nanne Roosenschoon
(D66 Wijdemeren)

ook van solidariteit met het Oekraïense volk.

WIJDEMEREN
De laatste weken wordt
steeds vaker gesproken
over de datum van 9 mei,
de dag waarop Rusland
het eind van de 2de wereldoorlog viert. Volgens
analisten wil Poetin dan
zijn ‘glorieuze’ overwinning
aankondigen over de platgebombardeerde
Oekraïense steden en dorpen en
de uitgemoorde bevolking.
Alles onder het mom van
de veiligheid van Rusland
en de strijd tegen het ‘Oekraïens nazisme’.

Sinds de top van Milaan in
1985 uitgeroepen tot de Dag
van Europa. 9 mei 1950 was
het de historische verklaring
van Robert Schumann die de
eerste aanzet vormde tot het
streven naar een verenigd en
vreedzaam Europa op een moment dat heel Europa vreesde
voor een derde wereldoorlog.

De oorspronkelijk feestelijke
datum van 9 mei wordt zo een
dag van rouw en woede maar

Na de gruwelijkheden van de
tweede wereldoorlog gingen
de voormalige tegenstanders
gezamenlijk werken aan een
tijdperk van vrede, welvaart
en rechtvaardigheid. De huidige Europese Unie is daarvan
het resultaat. Een Unie met
nog veel onvolkomenheden en
waarin lang niet overal onze

gemeenschappelijke
waarden worden gerespecteerd en
discriminatie nog niet is uitgeroeid.
Totdat we zo’n 2 maanden geleden geconfronteerd werden
met de gruwelijke werkelijkheid
aan onze grenzen. Vandaag
zien we ook de solidariteit in
de hele EU met de Oekraïense
bevolking. Op 9 mei zullen wij,
zoals ieder jaar, de Europese
vlag hijsen bij ons gemeentehuis en dit keer zij aan zij met
de vlag van Oekraïne. Niet om
te vieren, maar om stil te staan
bij het leed dat zovelen wordt
aangedaan.
9 mei: de dag van Europa,
juist nu!

Partijkeuze bekend, formatiefase breekt aan
DLP- PvdA / GrL- VVD
WIJDEMEREN
Na de eerste fase van het
informatieproces is een
aantal conclusies getrokken. Onder andere, gelet
op de situatie waarin de
gemeente Wijdemeren verkeert, dat een daadkrachtig
college nodig is met de bereidheid in te grijpen. Daarnaast is gekozen voor een
driepartijencoalitie,
vier
wethouders en een ‘Coalitieakkoord-Plus. Deze conclusies staan nog steeds
overeind.
Na uitgebreide gesprekken, is
gekozen voor samenwerking in
een coalitie van De Lokale Partij (8 zetels) met PvdA-GroenLinks (2) en VVD (2). Deze
partijen hebben het duidelijkst
aangegeven de grote proble-

men te onderkennen en die
stevig aan te willen pakken.
Voor De Lokale Partij is dat
een belangrijk argument. Het
heldere signaal van de verkiezingsuitslag speelt ook een
rol bij de afwegingen evenals
het feit dat de ChristenUnie
als relatieve nieuwkomer heeft
aangegeven niet te willen deelnemen in een coalitie. Met de
openbaarmaking van de keuze
is fase twee afgesloten.
Vertrouwen
Partijen hebben naar elkaar
uitgesproken vertrouwen te
hebben in een goede gezamenlijke uitwerking van plannen. In de nu te starten derde
fase zal dat in het ‘Coalitieakkoord-Plus’ gestalte krijgen.
Genoemde partijen hebben
kandidaten voor de 4 wethou-

dersposten beschikbaar. De
beoogde verdeling van portefeuilles evenals bekendmaking
van namen van de kandidaten
volgt later.
Zagt formateur
Informateur Gert Zagt (DLP)
is er trots op dat hij dit nieuws
namens de drie partijen naar
buiten mag brengen. Tevens is
hem gevraagd, in de 3e fase,
de rol van formateur te vervullen. De drie partijen gaan nu
een intensief traject in. Tenslotte wil Gert Zagt zijn complimenten uitspreken naar alle
partijen voor de openhartige
en constructieve gesprekken.
In fase drie zal de inbreng
van alle partijen meegewogen
worden en waar mogelijk een
plaats krijgen in het akkoord:
het Coalitieakkoord-Plus.
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Moederdag
Door: Kim Tomeï

Let op!! WWW.BOJOSCARWASH.NL
za. 7 mei
tot 17.00 u.
geopend.
zijnmet
met VAKANTIE
WijWij
zijn
VAKANTIE
van dinsdag
3 t/m. zaterdag
van maandag
9 mei14 maart.

t/m vrijdag 20 mei.

Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN.
Deze periode is onze wasstraat GESLOTEN.
Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten
Als u voor die tijd uw auto nog wilt laten wassen,
wassen,
dat zaterdag
t/m. maandag
2 maart a.s.
dandan
kankan
dat t/m
7 mei a.s.
Lukt
dit
niet,
dan
staan
wij
maandag
Lukt dit niet, dan staan wij zaterdag
16
weer
graag
voor
u klaar!
21 maart
mei weer
graag
voor
u klaar!
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

WIJDEMEREN
Aanstaande zondag 8 mei
is het moederdag. Voor
de meeste moeders met
minderjarige kinderen betekent dit: ‘s morgens op
bed liggen, luisteren naar
het geroezemoes in de
keuken, doen of je slaapt,
verrast wakker worden en
genieten van al het moois
en lekkers dat speciaal
voor jou gemaakt is, zoals
een tekening, die al weken
onder het matras werd bewaard. Overigens genieten
de meeste moeders het
meest van de blije gezichtjes van hun kroost. Waar
komt deze traditie eigenlijk
vandaan?
De oorsprong van moederdag
ligt in het oude Griekenland.
Daar werden niet zozeer de
gewone moeders in het zonnetje gezet, maar werden de
moedergodinnen, zoals Cybele
en Rhea, geëerd. Pas in het
midden van 19e eeuw werd
Moederdag in Amerika geïntroduceerd. De feestdag zoals wij
hem nu kennen, heeft zich vanuit de Verenigde Staten over
de rest van de westerse wereld
verspreid. In Nederland begon
de traditie rond 1925.
Het blijkt na een kleine opiniepeiling, dat de meesten moederdag zien als een dag waarop kinderen hun moeder in het

zonnetje zetten. Hierbij wordt
vooral gedacht aan kinderen
in de basisschoolleeftijd en
puberteit. Moeders verheugen
zich doorgaans op een ontbijtje
en een zelfgemaakte knutsel.
Sommigen gaan een dagje
uit, anderen gaan gourmetten.
Voor veel volwassenen is moederdag een dag om bij moeder
langs te gaan met een bloemetje. De meeste volwassenen
zien dit niet als een verplichting, een enkeling wel.
Moederdag is bij uitstek een
gelegenheid om de lokale ondernemers te steunen. Koop
je broodjes bij de bakker, haal
en mooi tijdschrift bij de plaatselijke boekhandel of koop een
bloemetje in het dorp.
Moederdag is voor een aantal
mensen een periode van stil
verdriet. Omdat zij hun moeder of zelfs een kind verloren
zijn, of ongewenst kinderloos
zijn gebleven. Er wordt volop
reclame gemaakt en je kan
geen winkel in zonder geconfronteerd te worden met deze
dag. De commercials op radio,
televisie en internet vergroten
dat gemis. Gelukkig staan veel
mensen stil bij degenen, voor
wie moederdag beladen is.
Even een appje sturen of iemand uitnodigen voor een kop
thee wordt over het algemeen
erg gewaardeerd.
Foto: unsplash.com

GooiTV
REGIO
GooiTV besteedt deze week
uitgebreid aandacht aan de
herdenkingen van 4 en 5
mei.
Het gaat onder andere om een
herdenkingsdienst vanuit de
katholieke kerk aan de Dam-

merweg in Nederhorst den
Berg met Voices, orgelmuziek
van Hugo de Graaff en onder
andere burgemeester Crys Larson. Bij In Derde Termijn wordt
stilgestaan bij de zogenaamde
vergeten groepen bij de holocaustherdenking als homo’s en
verstandelijk gehandicapten.
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De eeuw van Evert van den Hoek
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week vrijdag vierde Evert van den Hoek z’n
100e verjaardag in zorgcentrum De Beukenhof in
Loosdrecht. Burgemeester Crys Larson kwam op
bezoek op het feestje waar
naast z’n familie ook vroegere buren en kennissen
aanwezig waren.
De burgemeester had een
geanimeerd gesprek met de
100-jarige die ondanks zijn
doofheid graag een praatje maakt. Ook is Eep, zoals
velen hem kennen, iemand
die geen blad voor de mond
neemt. “Hebt u die bloemen
zelf betaald?” vraagt-ie aan
de burgermoeder. Zijn levensmotto luidt dan ook ‘Wees
altijd eerlijk en draai er niet
omheen’. Vele Kortenhoevers
kennen hem als de vitale senior die op z’n 97e nog door
het winkelcentrum De Meenthof fietste. En ook de andere dorpen op zijn dagelijkse

fietsroute meenam. Door
ziekte kwam daar een eind
aan. Nu woont hij ongeveer
2,5 jaar op een kamer in de
Beukenhof. “Tja, ik kan niet
veel meer, maar geestelijk
ben ik nog top. Ik ben altijd
blij als ik bezoek krijg.” Zoon
Rob, schoondochter Marja,
de kleinkinderen Daphne en
Stephan met hun partners
Gerrit en Ilse komen regelmatig langs. En vandaag is uiteraard achterkleinzoon Jayden
aanwezig om ook te genieten
van de gebakjes.
Een eeuw
Op 29 april 1922 werd Evert in
een klein huisje aan ’t Zuidereind te ’s-Graveland geboren.
Hij kreeg nog een broertje en
een zusje, Ap en Wil. Everts
moeder bestierde op de hoek
van de Kerklaan en de Emmaweg in Kortenhoef een kruidenierswinkeltje. Op de gevel
van het pand prijkte een bordje ‘Dorplust’, maar de jeugd
sprak liever van ‘Droplust’.
De jonge Epie was geïnteresseerd in techniek. Hij wilde het

Foto: De 100-jarige met de burgemeester en een deel vd familie

liefst automonteur worden. Hij
werkte o.a. bij de Gooitax in
Hilversum. In de oorlog moest
hij onderduiken om te voorkomen dat hij door de Duitsers
te werk gesteld zou worden.
Na 1945 pakte hij zijn werk als
monteur weer op en ging in
Hilversum werken in de garage van de Nederlandse Radio
Unie. Bij de omroep leerde hij
ook zijn vrouw Hetty kennen.

In 1955 werd zoon Rob geboren. In de 60 ‘er jaren had
Evert met z’n vrouw een pension in hartje Hilversum. Eep
is altijd erg sportief geweest.
Behoudens een enkel sigaretje of borreltje op een verjaardag, rookte en dronk hij niet.
Een echte sportliefhebber met
zwemmen, fietsen, schaatsen
en voetballen bij SV ‘s-Graveland. Ook was Eep gek op

zijn boot in de Hilversumse
sporthaven, waar hij jarenlang met veel plezier havenmeester is geweest . Na het
overlijden van Hetty, in 2005,
werd hij een nog fanatiekere
fietser. Aan het slot poseert
het gezelschap voor de foto.
Als Evert gevraagd wordt te
lachen naar de fotograaf, zegt
hij gevat: “Ik heb al verkering.”
Een bijzondere eeuweling.

MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden
door deze ziekte getroffen. Zij
zijn in de bloei van hun leven
en gaan een onzekere toekomst tegemoet. Wilt u zich
aanmelden als collectant in
de MS Collecteweek of wilt u
meer informatie?

Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in
actie komen kan natuurlijk
ook. Maak dan een digitale
collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl.
Zo kunt u het hele jaar door
collecteren.

Verschrikkelijke foute tekst
Door: Rob van Veen

WIJDEMEREN
Op 28 april kwam ik tijdens vrijwilligerswerk op
een openbare locatie in
Wijdemeren onderstaand
verschrikkelijke foute tekst
tegen op een bank. ‘Hitler
heeft de verkeerde joden
verrgas? (kanker VVD)/
Maffia versus paus oorzaak katholieken’.
Hier staat in één zin, in vier
stukken verdeeld nogal wat,
met als grootste dieptepunt
het woord verrgas? met twee

keer een r en een overlijdenssymbool op de plaats van een
t. Degene die dit op zijn of
haar geweten heeft, mag wat
mij betreft meer normbesef bijgebracht worden, te beginnen
met een rondleiding in Auschwitz-Birkenau. De beheerder
waar de bank staat, heb ik
geïnformeerd zodat de tekst
hopelijk snel wordt verwijderd.
Mochten er mensen of organisatie(s) zijn die hier terecht
aanstoot aan nemen, wil ik hun
de locatie bekendmaken zodat
zij eventueel verdere stappen
kunnen ondernemen. Mailen
naar: redactie@dunnebier.nl

Gezocht: collectanten MS
WIJDEMEREN
Multiple Sclerose (MS) is een
progressieve ziekte van het
zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De droom van het
Nationaal MS Fonds is een
toekomst zonder MS. Daarom
zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27

juni tot en met 2 juli langs de
deuren willen gaan om geld in
te zamelen. Maar er zijn meer
manieren om geld op te halen: collecteren met je mobiele
telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie
delen bijvoorbeeld. Helpt u
ons mee? Er zijn in Nederland
meer dan 25.000 mensen met
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Mijn Plek

Het huis waar een schoorsteenbrand was
Benjamin (11) uit Ankeveen
Foto en tekst: Karin Wesselink

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Lentekriebels? Tijd voor kleur in
de tuin! Kom langs bij
Zorgkwekerij Kostelijk voor een
grote keus aan eenjarige hang-of
staande zomerbloeiers

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

“Eind vorig jaar fietst ik samen met een van m’n vrienden naar zijn huis omdat we
gingen logeren en toen werden we ineens ingehaald door
de brandweerwagen en de
politie. Dat gebeurt hier bijna
nooit, dus dat was heel speciaal. We zijn er meteen achteraan gefietst en gaan kijken.
Er was een schoorsteen in de
fik gegaan. Ik hoorde van de
andere mensen die ook stonden te kijken dat het kwam
omdat de schoorsteen niet
goed geveegd was. Dit was
de eerste keer dat ik hier bij
een ongeluk was. Tot een half
jaar geleden woonde ik in
Bussum. Daar gebeurde veel
vaker zoiets. Ik zag daar vaker
brandweer of politie of hoorde
sirenes. Dan was er weer een
brand, of was ergens een winkel overvallen. Niet dat ik dat
eng vond, want ik word niet
zo heel snel bang. Maar het
voelt hier wel rustiger en dat
vind ik prettiger. Wat wel een
nadeel is: in Bussum hoefde
ik maar een minuutje te lopen
naar vrienden. Hier moet je
echt op de fiets stappen en
twee minuten fietsen. Maar

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Va
V ak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. We
W er waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft
f met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.
ft
Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft
f.
ft

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

de voordelen zijn dat we een
grotere tuin en een groter
huis hebben. En een leukere

buurt. Maar ik weet niet waardoor dat komt.”
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Zet tijdens de Nierdaagse stappen in			
Loosdrecht
LOOSDRECHT
Na het succes van de eerste twee edities organiseert de Nierstichting voor
de derde keer de Nierdaagse. Deelnemers wandelen
in de maand juni hun eigen
wandeluitdaging: met wie,
wanneer en welke afstand
bepalen wandelaars zelf.
Op 26 juni is er een gezamenlijke wandeling op
Landgoed Schovenhorst in
Putten. Door mee te doen
en sponsorgeld op te halen
komt genezing van nierziekten steeds dichterbij.
Met de Nierdaagse maken
deelnemers stappen voor
nierpatiënten. Alleen, met
een wandelmaatje, team of
collega’s. Vanuit huis in de
omgeving van Loosdrecht of
een andere plek. Ter inspiratie
biedt de Nierdaagse ruim 550
wandelroutes in de buurt van
iedere wandelaar en ontvangen wandelaars tips. Elke stap

telt. Hoe meer stappen iedereen maakt en hoe meer geld
er wordt inzamelt, hoe groter
de impact wordt om nierziekten te genezen.
Nierziekte is volhouden
Ilona (35) gaat samen met een
team de wandeluitdaging aan
voor haar man Johan (36). Johan zijn nieren gaan langzaam
achteruit en hij is dringend op
zoek naar een donornier. Ilona:” Vijf jaar geleden kwam
Johan erachter dat zijn nieren
niet goed meer werken. Inmiddels functioneren ze nog maar
voor 15%. Johan heeft steeds
minder energie om met onze
jonge kinderen van vier en één
iets leuks te doen. Dialyseren
is zijn grote schrikbeeld. Vorig
jaar heb ik ook met de Nierdaagse meegedaan en bijna
€ 3.000 bij elkaar gelopen.
Dit jaar hoop ik nog meer op
te halen voor onderzoek om
nierziekten te genezen. Én om
aandacht te vragen voor deze

FOTO: (rechts) Ilona van Leeuwen tijdens de Nierdaagse

pittige ziekte.”
Wandel ook mee        
Wandel ook mee met de Nierdaagse en maak stappen voor
nierpatiënten. Deelname aan
de Nierdaagse is gratis vanuit

je eigen voordeur. Op zondag
26 juni kunnen wandelaars
tijdens de gezamenlijke Nierdaagse wandeling Landgoed
Schovenhorst
bewonderen.
Eventueel samen met een
gids. Er is keuze uit drie wan-

delingen. Deelnemers kunnen
de grootste bostoren van Nederland beklimmen en genieten van een kop koffie, thee
of fris met wat lekkers op het
landgoed. Kijk voor meer informatie op www.nierdaagse.nl.

Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally
WIJDEMEREN
Op 15 mei 2022 organiseert de Gooise Atletiek
Club alweer de elfde Klaverblad
Voetstappenpad
Wandelrally. Een geweldig
mooie wandelroute waarmee je je eigen conditie
onderhoudt én waarmee je
het Goois Natuurreservaat
ondersteunt. Het inschrijfgeld (7 euro) gaat namelijk
volledig naar het GNR.
Het in Hilversum en omgeving bekende Voetstappenpad
vormt die dag de basis voor
meerdere wandelroutes welke starten bij het gebouw van
de VPRO op het Mediapark in
Hilversum. Starten kan tussen
08.00 uur en 11.00 uur. Er kan
vanaf 10.00 uur ook gestart
worden bij het treinstation in
Hollandsche Rading. De finish
sluit rond 17.00 uur.
Er is voor elk type wandelaar wat wils:
De ‘Tocht der Tochten’ is natuurlijk het hele pad, langs de
historische betonnen paaltjes
met de witte voet. Je komt dan

langs vijf stempelposten en
aan het einde van de dag heb
je zo’n 29 kilometer gelopen.
Het is ook mogelijk om de
‘Halve’ te lopen. Je start bij de
VPRO en de route loopt dan
tot Hollandsche Rading (daar
is een stempelpost, nummer
3). Dan met de trein terug naar
Hilversum Mediapark. De af-

stand is 16 kilometer. Wil je
juist starten bij stempelpost 3:
dat kan ook. Je volgt dan de
betonnen paaltjes terug naar
Hilversum en je komt weer uit
bij het startpunt. Een wandeling van 14 kilometer.
Ben je een loper met wat minder ervaring of wil je er niet de
hele dag aan besteden, dan is

er ‘het tientje’, een tocht van
ruim 10 kilometer. Deze loopt
van de start naar restaurant
Groot Kievitsdal. Daar wachten twee elektrische auto’s van
HET (Hilversumse Energie
Transitie) die de wandelaars in
groepjes van 3 à 4 personen
terug zullen brengen naar de
VPRO.

Elke wandelaar ontvangt een
leuk welkomstpakketje én een
herinneringsbutton. Deze zijn
in het kader van een werkproject gemaakt door kinderen
van de Mytylschool Ariane de
Ranitz (Voortgezet Speciaal
Onderwijs) uit Utrecht.
Voor inschrijven en details,
zie: www.voetstappenpad.nl
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Rondje Wijdemeren

Gert Kok, de eigenzinnige weg van
een kunstschilder

uw
expert
Jan Vis AA
Accofis Accountants
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.
Een leuk baantje om wat bij teverdienen
in de buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op: 06-22 80 07 77

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

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

Door: Ben Groenendijk

maar het scheelt niet veel.’

NEDERHORST DEN BERG
Nog niet zo lang geleden was
het huidige atelier de repetitieruimte voor de fanfare van
Nederhorst den Berg. De muziek maakte plaats voor schilderijen. Gert Kok, beeldend
kunstenaar, heeft er, aan de
Reigerlaan, zijn gedroomde
werkplek. Bij binnenkomst
trekken de grote, kleurrijke
doeken mijn aandacht. Ze zijn
prachtig. Gert laat me even
met rust. Dan: ‘Ik ben steeds
grotere doeken gaan maken.
Mijn ruimte in Loosdrecht,
waar ik met mijn vrouw Gonne
woon, werd te klein. We zijn
heel blij met deze fantastische
plek. Het grote doek waar je
naar kijkt is 2.20 hoog en 4.50
breed. Het zijn drie doeken die
één geheel vormen. Vroeger
maakte ik schilderijen op één
doek, maar met deze omvang
zijn ze niet als één geheel te
transporteren. Je krijgt werken
van deze omvang ook niet gemakkelijk bij galerietentoonstellingen aan de muur. Maar
ja, ik ben niet het type dat zijn
kunstwerken aanpast aan wat
praktisch of verkoopbaar is. Ik
maak wat ik wil maken. Ik ben
niet elke dag in mijn atelier,

Abstract
Gert is geboren en getogen in
kunstenaarsdorp Laren, maar
niet het dorp zelf, maar zijn vader liet de vonk overspringen;
hij tekende veel. ‘Ik ben al heel
jong met tekenen en schilderen begonnen. Het werd onderdeel van mijn leven. Maar
er viel geen droog brood mee
te verdienen, dus ik schilderde
naast mijn werk, mijn eigen
klusbedrijf. Ik heb die hele periode uitsluitend figuratief werk
gemaakt. Sinds een jaar of
vier heb ik dat achter me gelaten. Ik maak nu nog alleen
abstract werk, ‘abstract intuïtief’ heet het officieel. Een bevriend kunstenaar bracht me
op dit pad. Ik dacht al snel: dit
is wat ik wil. Vanzelf ging het
niet. Met figuratieve kunst heb
je houvast aan de werkelijkheid om je heen. Ik was daar
goed in, maar de uitdaging
was eraf. Abstract schilderen
moet volledig door je eigen
gevoel worden gestuurd. Dat
is een enorme stoeipartij geweest. En dat is het nog wel.
Het gaat niet zomaar.’
Kleuren
‘Soms schilder ik nog weleens

koeienkoppen, het is het enige
dat ik op figuratief gebied nog
doe. Maar als je naar het resultaat kijkt, dan denk je: ‘Ja ’t is
een koe.’ Terwijl mijn abstracte werk je aan het werk zet. Ik
zet er in principe ook nooit een
titel onder, want die stuurt de
blik van de kijker. Mijn nieuwe
werk is een paar keer tentoongesteld in Amsterdam, waaronder bij een galerie. Daar heb
ik ook werk verkocht. Mensen
vallen vooral voor mijn uitgesproken kleuren. Ik ben nu
bezig met een nieuwe serie
werken. Daarvoor moet ik opnieuw een galerie vinden.’
Geld
Naar de koeienkoppen, groot
en klein, is nog steeds veel
vraag. ‘Ja, en daar kan ik veel
mee verdienen, we kunnen
het geld ook goed gebruiken,
maar ik laat me er niet door
leiden. De productiekosten
van die grote doeken zijn erg
hoog. Kwaliteitsverf, om maar
iets te noemen, is nogal duur.
Ik bezuinig daar niet op, ga
honderd procent voor kwaliteit
en duurzaamheid. Ik verkoop
graag, maar blijf wel bij mezelf.
Met geld heb ik niet zoveel.’
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Koningsdag groot		

Voor 5 tientjes kopje onder

succes
Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
Op 27 april kleurde Wijdemeren eindelijk weer oranje. Niet alleen mensen gingen in het oranje gekleed,
ook veel dieren liepen er
koninklijk bij. Het feest
begon voor sommigen al
op dinsdagavond, bijvoorbeeld in Ankeveen.
Traditiegetrouw startte Koningsdag met de vrijmarkt. In
alle dorpskernen waren kinderen te vinden om hun afgedankte speelgoed en kleding
voor kleine prijsjes te verkopen. veelal werden zij vergezeld door opgeluchte ouders,
want eindelijk mag ‘al die rommel’ het huis verlaten. Maar
de kinderen zijn niet op hun
achterhoofd gevallen: de opbrengst werd namelijk sneller
uitgegeven dan het verdiend
was, en zo was de herwonnen
ruimte in huis van korte duur.
Enkele ouders hadden geluk.
‘We hebben meer verkocht
dan we gekocht hebben’ werd
geregeld triomfantelijk geroepen naar andere ouders, die er
als een pakezel bij liepen, hun
handen vol met verzamelde
schatten.
Zakelijk inzicht
Er werd flink onderhandeld
over prijzen en kinderen kregen zo spelenderwijs inzicht
in geld verdienen en uiteraard
ook uitgeven. Wat oudere kinderen pakten het anders aan
verkochten zelfgemaakte sieraden. In Kortenhoef stonden
Senna en Sofie klaar om iedereen die wilde van een mooie
glitter tattoo of hair extension
te voorzien. Zij bleken de enigen met dit lumineuze idee,
dat hadden de dames zakelijk
goed bekeken. Dat belooft wat
voor de toekomst!

Na het middaguur waren de
meeste kleedjes opgeruimd
en werd er plaatsgemaakt voor
spelletjes, demonstraties en
andere gezellige activiteiten.
Op het terrein van sporthal de
Fuik in Kortenhoef waren eerst
oud Hollandse spelletjes te
vinden, deze maakten later op
de middag plaats voor springkussens en stormbanen. Voor
de volwassenen was er op verschillende podia in Wijdemeren
live muziek. In Loosdrecht had
Stichting Sloep een fantastisch
dagvullend programma op het
zogenaamde
Feestweiland
georganiseerd, compleet met
een
paardrij-demonstratie,
verzorgd door manege Hallinckveld, een wedstrijd polsstokspringen. Er liepen ook
eigenaardige wezens rond.
Soms leken ze verdacht veel
op de kinderen die we eerst
zagen lopen. Deze kinderen
hadden blijkbaar de tent gevonden, waar ze zich lieten
schminken. Voor de kleinsten,
maar stiekem hadden oudere
kinderen er ook plezier van, lag
een enorme berg zand om lekker in te ravotten. Ook aan de
inwendige mens was gedacht:
er waren verschillende versnaperingen te krijgen. De ijsco
was verreweg favoriet: ook ondergetekende heeft ruim een
half uur in de rij gestaan, om
het laatste bolletje chocolade
nét te missen. Het maakte allemaal niet uit: het was gezellig
druk en er werd veel gelachen
en bijgepraat.

FOTO: Maruja stijlvol aan de
polsstok
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Tot de vele vaste activiteiten van de SLOEP Feestweek behoort ongetwijfeld
het Polsstokspringen. Nu
al voor de 24e keer, onder
leiding van all time ‘Modderkruiper’ Richard de
Wild. Bij de editie van 2022
lag het accent op de jeugd.
Er waren zeker 16 inschrijvingen van meiden en jongens tot
16 jaar. Veel stoere verhalen
vooraf, weinig polsstokervaring
bleek al snel. De bak is 5.60
m. lang en het valt niet mee
om droog de overkant te halen. Elke deelnemer mag een
proefsprong maken, waarbij

In Nederhorst den Berg was
ook een uitgebreid programma in elkaar gezet, waar de
kermis, samen met de braderie, een grote favoriet was. De
sfeer was in alle kernen uitermate goed en er werd tot in de
kleine uurtjes doorgefeest.

de ervaren Richard zorgvuldig
instructies geeft over de aanloop, de afzet, de greep van de
paal en het omhoog klimmen.
Voor de 13-jarige Maruja is het
ook de eerste keer: “Gewoon
doen, hard lopen, niet nadenken en gaan” is haar strategie.
Finn Gräper (15) lijkt zeker van
zijn zaak, hij haalt als een van
de weinigen met droge voeten
de overkant. Anderen stranden keer op keer in de bak.
Met een nat pak kruipen ze
omhoog waar de behulpzame
EHBO- ers Ineke en Trijntje de
kinderen in warme handdoeken wikkelen. “Brrr, ik barst
van de kou”, bibbert de 9-jarige Finn “ik ging helemaal kopje onder. Als ik met vrienden in
het weiland over sloten spring,
lukt het altijd. Maar ja, dat is
niet zo breed.” De lange Jaron
Mol uit de JO16 van SV Loos-

drecht doet het er zelfs om.
Hij kreeg 20 euro als-ie meedeed en nog eens extra €35,als hij kopje onder ging. Dus
dat gebeurde, de eerste twee
sprongen bleef-ie droog, maar
bij de laatste poging plonsde hij te water, 55 euro rijker.
Finn Gräper gaat fier aan kop,
met 5.98 meter. Totdat Pieter
Jansen (13) bij z’n 2e sprong
onverwacht 6.23 meter haalt.
Hij krijgt de wisselbeker. “Ik
wou niet eens meedoen, maar
ja toch maar gedaan. Ik glee
bijna weg, maar kon ‘m nog
net vasthouden. En dan win
je.” Bij de meisjes wint Isa met
5.75 m. gevolgd door Maruja
en Daantje. De toekomst van
het aloude polsstokspringen in
Loosdrecht lijkt gewaarborgd
met zoveel jong talent.

Coaching op Leefstijl
Een nieuwe leefstijl in 24 maanden
Ondersteuning van een leefstijlcoach
Toegang tot de MiGuide app

Foto: Plezier in Loosdrecht door
Luiduine Biemans

Vergoed vanuit de basisverzekering
v

Start direct op 12 mei
Er zijn nog 3 plekken!
Meer informatie op www.miguide.nl/cool
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HULPKRACHTEN
‘T LEUKSTE TEAM VAN LOOSDRECHT
SOLLICITEER OP
jobs.jumbo.com
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Foto van de week

Tekst: Opdat wij nooit vergeten!
Foto Studio 68

De beste stuurlui aan wal
Tekst en foto: Karin Wesselink

Wie: Astrid en Ruud (allebei
54) uit Heemskerk
Wat: Mon Amour, een polyester motorkruiser uit 1982 van
8.10 meter
Gekocht in: 2017 voor 16.000
euro
Ligt: Jachthaven Van Heusden,
Scheendijk “Als ik hier kom,
kom ik echt thuis”
Astrid: “We leerden elkaar kennen toen we veertien waren, op
het eiland De Meent. We werkten daar allebei in de snackbar
en deden aan windsurfen op
de Loosdrechtse Plassen. Ik
kom hier al van kleins af aan,
met m’n ouders voeren we
voor de zomervakantie vanuit
Uitgeest hier naartoe.”

Ruud: “Maar na drie weken
ging ze weer weg. Ik heb haar
adres weten achterhalen en
ben brieven gaan schrijven. Ik
ging hier elk weekend naartoe,
met mijn vader. We hadden
hier toen al een boot liggen.”
Astrid: “Dit is nu onze vijfde
boot. We hebben tussendoor
vijf jaar geen eigen boot gehad,
omdat onze dochter op hoog
niveau handbalde. Daar waren
we in de weekenden druk mee.
Maar het begon toch weer te
kriebelen. Als ik hier kom, kom
ik echt thuis. We wonen in een
appartement aan het strand,
maar dat trekt ons helemaal
niet. Ik houd niet van zand.”
Ruud: “En je ziet niks. Als je
met de boot op pad gaat, dan
zie je steeds wat anders. We
hebben nooit overwogen onze
boot ergens anders neer te
leggen. Het voordeel van Loos-

drecht is dat het zo centraal ligt,
er zijn prachtige eilandjes waar
je voor anker kunt en de natuur
is schitterend. En wij kunnen
het weten, want we varen door
heel Nederland. Wij gaan nooit
naar het buitenland. Dit is voor
ons vrijheid. En dat we een

gezamenlijke hobby hebben,
houdt ons huwelijk goed. Om
ons heen is iedereen gescheiden.”
Om nooit te vergeten: “Twee
jaar geleden lagen we bij de
Wastobbe, een bekende an-

kerplek op de plas. Toen vloog
er een boot in brand. Binnen
no time gooiden speedboten
hun motor omhoog en spoten
ze water op het vuur. Iedereen stond klaar. Dat was heel
mooi.”
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Nog een ´Loosdrechter´			
gedecoreerd

Tamara Overbeek

Afgelopen dinsdag werd in
kasteel Nijenrode Henk Zeldenrijk benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
Henk is tientallen jaren lang
secretaris van de Stichting
Historisch Goed en van de
Historische Kring Loosdrecht
geweest. Hij heeft zich ingezet voor het behoud en de
inventarisatie van veel historische gebouwen in Loosdrecht.
Omdat Henk tegenwoordig in
Maarssen woont, maar nog
steeds heel betrokken is bij
Loosdrecht, vond de huldiging
plaats door burgemeester Ap
Reinders van Stichtse Vecht,
in Nijenrode.

Hulp voor de zwarte stern
Onlangs hoorde ik op de radio
een bijzondere oproep van de
Vogelbescherming. Ze zijn op
zoek naar broedkolonies van
de zwarte stern. Helaas zijn
er hier steeds minder van in
Nederland. Daarom biedt de
Vogelbescherming hulp door
manieren te zoeken om deze
broedkolonies te beschermen.
Bijvoorbeeld door het plaatsen
van een net rondom de kolonie, zodat roofdieren er minder
goed bij kunnen.

Muziek verbindt,					
juist in de Feesttent
Door: Christina Fluitsma- Sloëp

LOOSDRECHT
Op uitnodiging van de organisatie nam ik gelegenheid te baat om de 13e
editie van de Korenavond
in de feesttent te bezoeken. Wat een onvergetelijk genoegen! Samen met
honderden andere muziekliefhebbers heb ik genoten
van de vreugde van de vijf
koren. Het moge duidelijk
zijn, muziek verbindt.
Na een onzekere start met
Old and Wise kwam ’t KOOR
als eerste tot volle glorie. Een
groot koor o.l.v. Vladimir Pairel dat mooi meerstemmig
klonk. Vooral het gepassioneerde Amigos Para Siempre plezierde mij bijzonder. De
tien dames in panterprint van
BlueZ zongen als engelen, zo
zuiver en ondanks de kleine
bezetting met volle klank. Op
een enkel wegzakkertje na.
De zaal haakte massaal in bij
de Hazes-medley. Misschien
een aanbeveling om in de toekomst het ‘community’ zingen
een plek te bieden in het programma. Dat willen de honderden zangers en zangeressen
vast wel. Dan kunnen we tegelijkertijd de zangtijd iets inkorten, want 5x een half uur is wel
erg lang, zelfs voor een dame

Natuurmomenten
van de boswachter

op leeftijd als ik. Nog een
licht- kritische noot: Hoewel
het motto luidde ‘zonder jullie
geen SLOEP’ had iets minder
sponsor-reclame op de achtergrond mij passender geleken.
Waar een klein dorp groot in
kan zijn, bleek uit de bijdrage
van All Directions! uit Ankeveen. Harmonisch gezongen
en gevarieerd, met een hele
goede bassensectie. Van een
sfeervolle ‘Avond’ tot het swingende ‘Go Like Elijah’ was het
genieten.
Na de versnaperingen in de
pauze zongen de twee Loosdrechtse koren een thuiswedstrijd. Snowe, met 15 jonge
meiden en drie kerels, is inderdaad ‘a most charming choir’
zoals presentator Pieter van
den Dolder het verwoordde. Ik
ben en blijf een fan van deze
talenten van Ian en Jacqui

Southam. Heerlijke stemmen,
mooie liedjes, artistieke bewegingen en een repertoire dat
afwijkt van de standaard. Ook
a capella zijn het toppers. Het
slot met ‘Puppet on a String’
blijft betoverend.
In stemmig zwart, gelardeerd
met rode of groene strikjes,
sloot Fun4All stijlvol af. Een
massaal koor dat in staat is
om de volle tent te entertainen.
Van het up tempo van Mama
Mia tot aan het meeslepende
Bridge over troubled water. De
gezamenlijke afsluiting met de
jeugd van Snowe met We Are
the World, toonde nog eens
duidelijk aan: muziek verbindt,
juist in deze barre tijden. Dank
allen dat ik hiervan getuige
mocht zijn.
FOTO: Fun4All en Snowe
zingen (foto: met oprechte dank
aan Miransfotografie)

De zwarte stern is een kleine
grijze stern met een zwarte kop
in de zomer. Van nature bouwen ze hun nest veilig op het
water. Drijvende waterplanten,
zoals bijvoorbeeld krabbenscheer, vormden een stevige
basis. Er zijn echter steeds
minder drijvende waterplanten
doordat de waterkwaliteit afneemt. Hierdoor en door verstoring van de broedkolonies,
is het aantal zwarte sterns
de laatste decennia met ruim
90% afgenomen. In 1950 waren er nog ca. 16.000 broedparen in ons land, in 2020 waren daar nog maar zo’n 1.200
van over. In de Vechtplassen
zijn er in 1990 nog 129 broedparen geteld, maar 20 jaar later waren dat er nog maar 45.
Heel fijn, maar ook noodzakelijk dus, dat de Vogelbescherming zich voor deze gracieuze
vogels inzet. Eind april komen
de zwarte sterns weer terug uit
West-Afrika om een geschikt
plekje te zoeken waar ze hun
jongen groot kunnen brengen.
In de Vechtplassen zijn helaas
nog maar een paar broedlocaties te vinden. In de Oostelijke
binnenpolder van Tienhoven
(te zien vanaf de Kanaaldijk)
en op de Ankeveense Plassen
broeden ze in natuurgebieden
van Natuurmonumenten. Maar

ook bij Terra Nova van Waternet, nabij de waterleidingplas.
Daar heb ik ze al eens bewonderd vanuit de vogelkijkhut
aan de Lambertszkade. De kolonie in de Vuntus is helaas al
vele jaren geleden verdwenen.
Bij gebrek aan drijvende, stevige waterplanten bouwen
onze boswachters zelf drijvende nestvlotjes om de zwarte
sterns een handje te helpen.
Eind april plaatsen we deze
op de bekende broedlocaties.
De timing hiervan komt nogal
nauw; als de nestvlotjes er te
vroeg liggen, worden ze gekaapt door kokmeeuwen. Ze
worden ook regelmatig aangepast om ze nog beter te laten
aansluiten bij de behoefte van
de zwarte sterns. Zo hebben
ze de laatste jaren een opstaand hekwerkje gekregen
om het nest te beschermen
tegen eierdieven of andere
ongenode gasten. De zwarte
stern wordt zelfs door Europa
beschermd; In de Oostelijke
Vechtplassen, dat door Europa is aangewezen als Natura- 2000 gebied, dient het
leefgebied van de zwarte stern
te worden uitgebreid of kwalitatief verbeterd. Het doel is om
een populatie te behalen van
tenminste 80 broedparen.
Ik was dus blij om van mijn
collega te horen dat ook wij
ons hebben aangemeld voor
het onderzoek van de Vogelbescherming. In de Oostelijke
Binnenpolder van Tienhoven
zal een raster geplaatst worden rondom de nestvlotjes.
Hopelijk helpt dat de zwarte
sterns om veilig hun jongen
groot te brengen.
FOTO: Natuurmonumenten @
Marga van Nooijen
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Loosdrechts plassengebied ‘On Air’
LOOSDRECHT
Na twee jaar van betrekkelijke
stilte heeft het promotieteam
van Ondernemend Wijdemeren en het Loosdrechts Plassengebied weer activiteiten
ontplooid om ons schitterende
gebied onder de aandacht te
brengen bij ‘recreërend Nederland’. Doel van de campagne is om te communiceren dat onze omgeving heel
veel te bieden heeft om één
of meerdere dagen te genieten van natuur, cultuur, mooie
dorpen en gezellige terrassen, met vanzelfsprekend als
belangrijkste trekpleister het
water van de diverse plassen.
Voor de promotie is gekozen voor een ‘online radiocampagne’. Dit betekent dat
luisteraars van bijvoorbeeld
Arrow Classic Rock, RadioNL

en Ferry Maat’s Soulshow
Radio in een afgekaderd gebied van zo’n 70 km om Wijdemeren de radiospot horen,
waarin wordt uitgelegd wat
het Loosdrechts Plassengebied allemaal te bieden heeft,
met een verwijzing naar de
website ‘Loosdrechts Plas-

sengebied.nl’. Naast de radiocampagne worden bezoekers
van het gebied in alle dorpen
door middel van vlaggen en
borden welkom geheten. Wil
je de radiospot horen, dat kan
op website Ondernemendwijdemeren.nl en Loosdrechts
Plassengebied.nl.

Gallery McSorley en KunstRonde
FOTO: Will Kellermann, Flower
Power, silk colors-transparent
pigments op zijde, 120x 115
cm

‘S- GRAVELAND
Gallery
McSorley-Gooilust
neemt deel aan de KunstRonde in het weekend van 21 en
22 mei. Tijdens de KunstRonde exposeren we een grote
collectie hoogwaardige kunstwerken van 22 professionele
kunstenaars en twee galerieën. Of u nou een liefhebber
bent van moderne abstracte
kunst, realistische stillevens
of fotografie, of op zoek bent
naar keramisch werk voor binnen of juist een robuust beeld
voor in de tuin, grote kans
dat u tijdens de KunstRonde
tegen uw favoriete kunstwerk
aanloopt. Met kunstwerken
tussen de 50 en 10.000 euro
is er iets bijzonders voor elk
budget.
In de ’s-Gravelandse gale-

rie hangt werk
van een aantal
artiesten
met wortels in
Wijdemeren
en regio, zoals Hannelore
Houddijk,
Paul
Kubic,
Will
Kellermann, Beatrice
Hochstenbach
de Jong en
Lieuwe Kingma, maar ook
van landelijke
en
beroemde
internationale kunstenaars.
Wij zijn al 22 jaar geopend
tijdens het weekeinde en op
afspraak. Gallery McSorley
concentreert zich op uw specifieke wensen op het gebied
van schilderijen, beeldhouwwerken, glaskunst en grafische afbeeldingen. Tijdens
de KunstRonde is iedereen
welkom om de galerie binnen
te komen om inspiratie op te

lerieën. Met kunstwerken uit
verschillende disciplines van
50 tot 10.000 euro is er voor
elk budget iets te vinden. De
KunstRonde bestrijkt het gebied van Maarssen tot Vreel-

LOOSDRECHT
Ook dit jaar hebben de bewoners van de Emtinckhof weer
genoten op Koningsdag van

doen, kunst te leren kennen of
te kopen.
h t t p s : / / w w w. k u n s t r o n d e .
nl/;
https://gallerymcsorley.
com/nl/;
Gallery
McSorley-Gooilust,
Zuidereinde
124, 1243 KL ’s-Graveland,
Open: zaterdag – zondag
12-18 uur en op afspraak, fineart@gallerymcsorley.com

and en langs de plassen van
Kortenhoef, ‘s-Graveland en
Loosdrecht. Op de groepsexpositie in de Pauluskerk in
Breukelen is van elke deelnemer 1 kunstwerk te zien.

hun gebakje. Makelaardij Vuister bedankt voor deze heerlijke
oranje traktatie.

Expositie ‘in het moment
KORTENHOEF
Op 7 en 8 mei exposeren
Hanke Wiegand met Beelden,
Gaetan Dirven met Video en
Ingrid Jansen met Schilderijen tussen 10 en 17 uur in De
Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 1241 LX Kortenhoef.
Het is een unieke expositie
van drie kunstenaars die hun
atelier hebben in Kortenhoef.
De plaats waar vele kunstenaars al hun voetsporen hebben verdiend in het verleden.
Zij geven uitdrukking met hun
werk over de waarde en het
kapitaal van herinneringen
van kleine en grote gebeurtenissen en momenten in een

KunstRonde
WIJDEMEREN
De 26ste KunstRonde op
21 en 22 mei biedt een grote collectie hoogwaardige
kunstwerken van 22 professionele kunstenaars en 2 ga-

Oranje gebak

leven. Het kunnen herinneringen zijn aan een mooi moment op een zwoele zondagavond al fietsend in een stad,
een moment dat een vlinder
neerstrijkt op je arm en je bewegingloos blijft staan. Ook
emotionele momenten die via
de media tot je komen zoals
een prachtig monument als
de Notre Dame in Parijs dat in
vlammen op gaat. In de expositie zal de toeschouwer meegenomen worden door video,
sculpturen en schilderijen ‘in
het moment’.

FOTO: Beeld in tuin, Hanke
Wiegand
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Gebr. Van de Bunt stoppen met					
Jumbo Loosdrecht
overgenomen door hun vader.
Toen de kans voorbijkwam
om extra winkelruimte te kopen, sloot de groentewinkel en
kwam er een supermarkt voor
in de plaats. Eerst als SPAR,
later onder andere als Super
de Boer, C1000 en nu sinds
zeven jaar Jumbo.
Groei
Bij Van de Bunt heeft groei altijd centraal gestaan, de winkel
groeide uit tot het winkelhart
van Loosdrecht. “We stonden
dagelijks met veel plezier en
voldoening klaar voor de inwoners van Loosdrecht. We
willen onze klanten bedanken
voor al die keren dat zij boodschappen in onze winkel hebben gehaald.”
LOOSDRECHT
Afgelopen maandag overhandigden Jeroen en Henk
Jan van de Bunt de sleutels van de Jumbo-winkel
aan Carl van Dam en Sipke

Schoonhoven. De broers
hebben de supermarkt verkocht en vonden hun opvolgers in de twee Hilversumse ondernemers.

De naam Van de Bunt is al 98
jaar gevestigd aan de Nootweg: Jeroen en Henk Jan
zijn de derde generatie. Hun
grootvader startte in 1924 met
een groentewinkel, die werd

Verkoop winkel
Na al die jaren was het goed
geweest en werd er opvolging
voor de winkel gezocht. Een
prachtige kans voor Carl van
Dam en Sipke Schoonhoven.

Het team onderneemt al jaren
in Hilversum. Oorspronkelijk
vanuit de Jumbo aan de Larenseweg, later ook op de
Stephensonlaan. Afgelopen
najaar voegden een compleet
nieuwe Jumbo in Bussum toe.
Vertrouwde gezichten
blijven
“We vinden het fantastisch om
nu ook in Loosdrecht te mogen ondernemen”, aldus Sipke
Schoonhoven. “Er staat een
prachtige winkel met een mooi
team. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen onze
eigen draai aan de winkel te
kunnen geven. En fijn voor de
klant: de vertrouwde gezichten
blijven, wel zijn we op zoek
naar nieuwe collega’s om het
bestaande team aan te vullen.”
Ook Henk Jan en Jeroen kunt
u gewoon nog tegenkomen tijdens het boodschappen doen.
“Natuurlijk,” lacht Henk Jan:
“De boodschappen blijven we
gewoon hier doen!”.

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

