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MAAR DADEN

NIEUWSSTER
Grasbaankoersen terug van
weggeweest
Door: Herman Stuijver

aaien, naast de onmisbare
springkussens. De horeca is
altijd goed vertegenwoordigd,
met o.a. hamburgers, poffertjes, saté, ijs, patat en uiteraard liters bier. Bijna iedereen
maakt van de gelegenheid
gebruik om een gokje te wagen, dat kan op verschillende
manieren. Ook voor niet-kenners geeft dat extra spanning.
Gelukkig staat in de fraaie presentatiegids precies uitgelegd
wat het verschil is tussen een
‘winnend’, ‘duo’, ‘plaats’, ‘trio’
of ‘kwartet’.

Brits echtpaar. Even verderop zong het Bussumse shantykoor Het Ruime Sop stoere
zeemansliederen. Ook was er
een roofvogelshow waarbij de
Amerikaanse woestijnbuizerd
vlak over de hoofden van de
kinderen scheerde. De ponyrace met 16 pikeurs in de dop
was ook vermakelijk.

In samenwerking met
HILVERSUM VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD

Aan de Melkmeent was het
onder zonnige omstandigheden een ontmoeting van mens
en dier waar duizenden van
genoten. Jammer dat bij de
laatste drie koersen regenvlagen het mooie weer verdreven. De stemming bleef echter
opperbest, want er was rond
de baan van alles te beleven.
Er was gedacht aan jong en
oud. De kinderen konden 2
paarden, een koe en een geit

Entertainment
Poloclub Vreeland gaf een demonstratiewedstrijd van 2 tegen 2. Deze kruising van rugby en hockey te paard werd
gespeeld door twee internationale koppels, de Argentijnen
Mario en Tutsio tegen een

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
VU
UR
S

CH

E

DR
EE
F

TE

8,
H

De duo sulkyrace, een niet-rijder zit naast een professioneel
pikeur, was bij deze editie gesitueerd rond Tijmen Krijnen. Hij
was een van initiatiefnemers
van deze grasbaankoersen.
“Een pure liefhebber”, vertelt
voorzitter Tom van Eijden van
de St. Grasbaan Hilversum.
Hij overleed in december
2021, kort geleden stierf zijn
vrouw Toos ook onverwacht.
Krijnen was een topfokker die
meer dan 70 veulens fokte
met de achternaam Charisma.
In de duo-sulky’s zitten zes
leden uit z’n nageslacht. “Hij
had alles voor je over”, zegt
kleinzoon Reno over z’n opa.
Hij won deze 7e koers, naast
pikeur John Dekker.

AN

DS

CH

E

RA
D

IN

G

Soestdijkerstraatweg 27

www.veermanmakelaars.nl

Spannende koersen
Diezelfde Dekker opende het
festijn ook als winnaar met
First Sycamore van de Bergse
eigenaar Theo de Mol. Leuk
dat de eigenaar van Jewel
Armstrong, die de laatste race
won, ook een inwoner van Nederhorst den Berg is, namelijk
Ed Dunnebier. Het gaat natuurlijk om de races, die waren
over het algemeen van hoog
gehalte. Tot z’n grote blijdschap won outsider Hot Shot
Rob de 4e race, hetgeen SV
‘s-Graveland- keeper Tristan
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035-5825333

Foto: Ton Keizer

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht (op afspraak)

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

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

TE HUUR
DeAnnepad
favoriete12makelaar
van
St.
te Loosdrecht
40
m2 praktijkruimte
‘t Gooi
en de Vechtstreek
met gezamenlijke entree
Informatie
Tel.: 035 5827611

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

Janmaat een aardig bedrag
met gokken opleverde. De
voetbalclub was zoals altijd
ruimschoots luidruchtig present op het ereterras. Met een
bochtentechniek à la Verstappen snelde Lion’s Wish als
eerste over de finish in de race
die mede door Gizmo werd gesponsord. Vrijwel alles bij deze
koersen draait om reclame en
sponsoring, ze zijn onmisbaar.
Vandaar dat je begrijpt dat een
grote vleesgrossier van oor
tot oor glundert als hij de prijs
mag uitreiken. De sierlijkheid
van de amazones die in het
zadel de Montédraverij over
1900 meter draafden, was
een lust voor het oog. Ondersteund door het verslag van
speaker Hans Sinnige. In rap
tempo somt hij de fantasierijke namen van de paarden op,
zonder hem zou je niet weten
welk paard waar rent. Ook bij
deze jaargang waren zijn rappe teksten, vooral ‘halverrwege’ de laatste bocht, een welkome aanvulling op dit fraaie
evenement.

KELAARS.NL

Het was aan alles te merken dat het publiek uitkeek
naar een hervatting van de
Grasbaankoersen vorige
week woensdag. Na twee
jaar coronastilte waren de
tribunes aan de rand van
Wijdemeren goed gevuld.
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

Woensdag 1 juni 2022

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Bollen ICT
Service aan huis
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102

Administratie / financiën

2e pinksterdag expositie
Atelier a/d Dijk 12-16 u
Beelden v Renee Beekmans
Groot klein nieuw werk
Ecoprint Yvonne v Almaren
+ hapje drankje muziek
Oud Loosdrechtsedijk 112

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

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

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

KlinieK HeiHof
HilversuM

BoTox € 89,filleR € 195,-

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

kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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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
Klusjesteam Loosdrecht
035 - 683 44 93

Wilt u graag opruimen?
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruimcoach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl

B el geru st vo or ee n
af spra ak

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

Alarmnummer

Coaching thuis 10-23 jr
bij autisme/ADHD
info:meijercoaching.nl
Hulp voor de huishouding
gezin in loosdrecht is op
zoek naar een hulp voor
licht huishoudelijk werk
werkzaamheden: koken de
was en beetje opruimen
flexibel in dagen en tijd
tel 0630123240

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Duitse Currieworsten

4 stuks

Varkenshaas saté

100 gram

Met gratis bak echte Duitse kartoffelsalade!

Dinsdag 7 juni
Hamburgers | Slavinken |
Rundervinken | Schnitzels
Hele week t/m 8 juni
Zalmsalade speciaal
Biologische Beenham
De lekkerste!

€ 7,98
€ 1,98

4 halen 3 betalen!
100 gram
100 gram

€ 2,49
€ 2,98

Woensdag: Gehaktdag / Donderdag: Biefstukdag
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 3 juni t/m woensdag 8 juni.
I.v.m. 2e Pinksterdag zijn wij maandag 6 juni gesloten.

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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Vervolg op portefeuilles wethouders
Twee beleidsonderdelen uit portefeuille burgemeester
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Naar aanleiding van de verdeling van de portefeuilles
van het nieuwe gemeentebestuur heeft Ronald Frisart van het nieuwsplatform
Rading 0 nader onderzoek
gedaan. Hij gaat in op beleidsonderdelen die uit
de portefeuille van burgemeester Larson zijn gehaald. Bovendien weet hij
dat twee toekomstige wethouders fulltimer worden
en twee parttimer.
Frisart constateert dat de portefeuille van Alette Zandbergen (De Lokale Partij) onder
andere burgerparticipatie en
personeel & organisatie omvat. Twee beleidsterreinen
die behoorden tot die van
burgemeester Larson. Dat
burgerparticipatie in haar takenpakket terecht komt, vindt
de schrijver niet zo opmerkelijk

omdat haar partij er tijdens de
verkiezingen een stevig punt
van heeft gemaakt. Frisart
informeerde ook bij DLP- formateur Gert Zagt die eraan
toevoegt dat ruimtelijke ontwikkeling en burgerparticipatie
in nauw verband met elkaar
staan. Aangezien Zandbergen
ook verantwoordelijk wordt
voor ruimtelijke ontwikkeling,
lijkt dat dus logisch.
Personeel en organisatie
Wat volgens Frisart nog meer
in het oog springt, is het besluit
ook personeel & organisatie
uit Larsons portefeuille weg
te halen en onder te brengen
bij diezelfde wethouder. Het
moge bekend zijn dat Wijdemeren al jaren kampt met
een niet naar behoren functionerend ambtenarenapparaat.
Het laatste rapport was daarover zeer duidelijk. Een tijdelijke ‘verandermanager’ zou
dat moeten aanpakken. De
gemeenteraad wilde die func-

tionaris, ook interim-gemeentesecretaris, direct onder de
verantwoordelijkheid van de
burgemeester plaatsen.
‘Nu wordt het hele zaakje bij
de burgemeester weggehaald’
meldt Frisart. Formateur Zagt
antwoordt dat er drie redenen
zijn voor die wijziging. In de
eerste plaats dat zijn partijgenote een heel duidelijke, professionele P & O-achtergrond
heeft. Voorts merkt hij op dat
de verandermanager een tijdelijke functie betreft die over
niet al te lange tijd weer verdwijnt. Tot slot wijst Zagt erop
dat is gekozen voor ‘politieke
verantwoordelijkheid’ voor het
cruciale probleem met de gemeentelijke organisatie. Een
wethouder is immers een politieke functionaris, een burgemeester niet of althans in veel
mindere mate.
Fulltimers, parttimers
Wijdemeren heeft recht op 4,4

fte bij een mix van parttime
en fulltime- wethouders. Dat
zou betekenen dat alle vier
dus een fulltime-aanstelling
zouden kunnen krijgen, maar
minder mag ook. In het nieuwe
college worden Alette Zandbergen en Stan Poels (PvdA/
GroenLinks) fulltimer. VVD ‘er
Els Kruijt wordt parttimer voor
0,9 fte en Gert Zagt parttimer
voor 0,8 fte. Samen dus 3,7
fte. Voor de werkelijke werktijd
van wethouders heeft dat niet
of nauwelijks betekenis. In de
praktijk zijn ook parttime wethouders in Nederland meer
dan fulltime in de weer.

4 WETHOUDERS
SAMEN 3,7 FTE
Voor wat betreft de parttime
functie van Gert Zagt (De Lokale Partij) verwijst Frisart naar
een affaire die in het verleden
speelde. Zagt begon in de
raadsperiode 2010-2014 als
fulltime wethouder, hetgeen

werd omgezet in een parttime
aanstelling van 95%. Later
bleek waarom het ging: de gemeente had uitgerekend dat
het Zagt vele duizenden euro’s
per jaar zou schelen. Fulltime
wethouders moeten neveninkomsten namelijk verrekenen
met hun wethouderssalaris,
parttime wethouders hoeven
dat niet. Door voor ietsje minder dan fulltime op de loonlijst
te gaan staan, voorkwam Zagt
voortaan die verplichte verrekening. Het bleek slechts een
klein voordeel, maar het werd
een ‘affaire’ omdat men veronderstelde dat Zagt uit was
op stevig financieel voordeel.
In het nieuwe college moeten Zandbergen en Poels een
stukje van hun wedde inleveren indien ze neveninkomsten
zouden hebben. Overigens
moet de gemeenteraad deze
tijdbestedingsnorm beoordelen.
(bron: rading-0.nl)

Geen woorden maar daden
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het voorstel voor 100% sociale woningbouw op de
Dennenlaan in Loosdrecht,
naast de 16 tiny houses,
lijkt van de baan. Volgens
het huidige college van
B&W is dat financieel onhaalbaar.
In april 2021 ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel om ongeveer 3400 m2
grond te verkopen aan de
hoogste bieder. Als randvoorwaarde wilde men 70% laten
bouwen voor het middensegment, 15% voor de sociale woningbouw (tot 220.000
euro) en 15% in de vrije sector. PvdA/GroenLinks vindt
dat er in de vijf dorpen teveel
gebouwd wordt voor mensen
met een goed gevulde portemonnee en veel te weinig
in de sociale sector. Daarom
diende de fractie op 9 februari, tijdens de laatste raad voor
de verkiezingen, een motie in
om te kiezen voor 100% sociaal op deze locatie. ‘Geen
woorden maar daden’ was de

kop van de motie. De voltallige
raad stemde vóór. De fractie
verzocht het gemeentebestuur
om in overleg te gaan met de
initiatiefnemers Krijnen en woningcorporatie Gooi en Omstreken die 40 tiny houses in
verschillende vormen wilden
bouwen. De vraag was om te
onderzoeken of dit plan haalbaar is.

Er is enige haast geboden,
omdat er een subsidie voor
duurzaam bouwen aan verbonden is, die moet vóór 1 juli
worden ingediend. In overleg
met demissionair wethouder
Jan-Jaap de Kloet (ruimtelijke ordening) is er een taxatie
gedaan, met een keuze uit
drie opties: 100% vrije sector,
100% sociaal of het eerste

voornemen: 70% middensegment, ieder 15% vrije sector
en sociaal (50/50 huur-koop).
Uit het taxatierapport bleek dat
dit laatste scenario het beste
is voor de gemeente, gezien
de slechte financiële situatie.
Dus kan de motie ‘Geen woorden maar daden’ niet worden uitgevoerd. Als politieke
partijen ontevreden zijn over

deze beslissing, kunnen ze
hun punt op de raadsagenda
van juni plaatsen. Ook wordt
het boeiend om te volgen hoe
de nieuwe PvdA/GroenLinks
-wethouder Stan Poels, met
volkshuisvesting in z’n portefeuille, zijn woorden om zal
zetten in daden.

Wijdemeren
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Agenda
raadsvergadering
Agenda’s
beeldvormende
sessie

WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

Datum: dinsdag
7 juni
2022
Datum:
12 mei
2021
Aanvang: 20.00 uur, Raadszaal
Aanvang: 20.00 uur

3. Presentatie Integraal Huisvestingsplan- Onderwijs

1. Opening

De beeldvormende sessies kunt u live meeluisteren via:

2. Werkbezoek; locatie elders

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

4. Sluiting

HISTORISCHE
Officiële bekendmakingen

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

FOTO VAN DE WEEK
De school van meester Baudet
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

uw
expert

Aan de Smidsbrug
staat tegenwoordig het
Bouwen
en wonen

fraaie pandje genaamd ‘Stadwijk’ waar
o.a. een kapsalon in is gehuisvest. Het
grote pand ernaast waar nu een fotostudio
> Aangevraagde
in zit was sinds 1906omgevingshet Postkantoor van
‘s-Graveland. Niet heel bekend is dat op de
vergunningen
plek van dit oude Postkantoor anderhalve
eeuw lang een groot statig en fraai landhuis heeft gestaan ook genaamd ‘Stadwijk’. Helaas is over de geschiedenis van
dit pand niet veel bekend het schijnt rond
1730. gebouwd te zijn maar men weet niet
door wie. Het is in 1899 gesloopt en heden
ten dage herinnert alleen de naam van het
nieuwe pand én het leuke huisje met het
koepeltje hier iets achter aan Stadwijk. Dat
koepeltje was ooit het theehuisje van dit
landgoed. Het pand heeft naast woning diverse andere functies gehad o.a. als ‘Herenlogement’. Meest bekend is het echter
geworden als de jongenskostschool van
meester Baudet. De vader van F.H.F.
Baudet (ja, een directe voorvader van..)
kwam oorspronkelijk uit Henegouwen en
was gevlucht in 1795 naar de Bataafse
republiek om de dienstplicht van Napoleon te ontduiken. Dienstplicht in die tijd
was geen pretje en betekende voor velen
een doodsvonnis. Hij ontwikkelde zich on-

der meer tot wiskundige. Zijn zoon F.H.F.
Baudet vestigde zich in Zwolle waar hij
een bekende onderwijskundige werd. Hij
kreeg zelfs een verzoek van de Staat om
in Nederlands Indië het onderwijs vorm te
geven. Van 1828 tot 1838 vestigde hij zich
hier in ‘s-Graveland met zijn ‘Franse’ jongenskostschool en ontwikkelde zich tot de
meest vooraanstaande leraar van het land
voor jongelui uit de ‘betere standen’. Menig jonge Jonkheer is hier gevormd in een
zeer competitief systeem waar men vele
vakken kreeg naast onder meer Latijn,
Grieks, Frans en Engels ook expressieve
vakken als tekenen, dansen en muziek.
Een van de beste leerlingen was de zoon
van de ‘s-Gravelandse burgermeester en
notaris van destijds. Deze Hendrik Jan
Schimmel was lang de beste op school
en werd daarom ook ‘Scherp Heintje’ genoemd. Later ontwikkelde hij zich tot een
bekende schrijver. In zijn autobiografie bekende hij later dat hij zich niet echt thuis
voelde tussen de ‘jonkers’ , standsverschil
speelde in die tijd nog een grote rol. De
goede onderwijskundige reputatie van
meester Baudet betekende echter nog niet
dat hij ook zakelijk succesvol was. In 1838
sloot de school. Wat ons rest van Stadwijk
is >deVerleende
herinnering enomgevingsvergunhet theekoepeltje.

ningen (uitgebreide procedure)

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

Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

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

Verleende omgevingsvergunAANLEVERING
KOPIJ EN ADVERTENTIES:
ningen
(reguliere procedure)
>

vrijdag voor 12.00 uur
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Foto van de Week

De NERA in Nederhorst den Berg

Foto Marco van der Roest (Wijdemeren van boven)

De beste stuurlui aan wal

“Het schip is nu weer thuis”
Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Anne (43) uit Loosdrecht
Wat: Marie-Anne, een stalen
Noordzeebotter uit 1890, op
een werf in Enkhuizen gebouwd
als visboot van 14,5 meter
Gekocht in: 2020
Ligt: Jachthaven De Uitkijk,
Loosdrecht

“Dit schip is gebouwd om op
zee te vissen naar bijvoorbeeld haring makreel en ansjovis. Andere botters uit die
tijd waren van eikenhout, maar
deze is van staal. Er zijn er
nog maar weinig van dit type.
Ik ken er één, in Urk. De eigenaar van dat schip is al heel
ver met de geschiedenis achterhalen. Die wist te vertellen
dat het schip tijdens de oorlog
is gestolen door de Duitsers.
En dat er tijdens de watersnoodramp in Zeeland vanuit
Urk en Volendam een hele
stoet botters daar naartoe is
gevaren om te helpen. Hij zei
dat mijn schip ook mee is ge-

weest, maar ik moet nog naar
wat musea om te proberen dat
te achterhalen. Visboten hebben een visnummer, dit is de
BH1 en dat staat voor Brouwershaven. Zo kon je vroeger
zien waar welk schip vandaan
kwam.
Haar naam heb ik zelf gegeven. Vanaf het schip kan ik de
kerktoren van Oud-Loosdrecht
zien met daarin een kerkklok
die de Marie-Anne heet. In
1672 roofde het Franse leger
de vorige kerkklok en de Nederlandse admiraal Cornelis
Tromp ging een paar jaar later op vergelding. Hij stroopte
de Franse kust af en maakte
uitsluitend kerkklokken buit.
Een van die klokken was dus
deze Marie-Anne die hier terecht is gekomen. Het schip is
ook weer thuis, na dertig jaar
Naarden. De vorige eigenaar
kocht het van Wolfrat zoals
het toen nog heette: een grote
scheepsmakelaar.

En ik ben hier ook weer terug. Toen mijn ouders gingen
scheiden, kwam ik hier op m’n
zestiende wonen. Ik werkte
hier voor de zeilschool, het
was mijn veilige honk. Ik ben
hier opgegroeid, ken dit gebied heel goed. Toen trouwde ik, kreeg kinderen, ging

scheiden en ben uiteindelijk
weer hier gaan wonen. Ik ken
de plassen heel goed. Het is
echt een fijne plek. Je ziet hier
van alles: ijsvogels, lepelaars,
witte reigers. Met deze dame
moet je geen haast hebben,
het duurt altijd wel zo’n vijf tot
tien minuten voor we op pad

kunnen. Maar we doen het
wel vaak. Soms naar Amsterdam, even de stad in. Of naar
Volendam, een visje eten en
weer terug. Maar ook vaak gewoon hier naar de eilandjes.
Heerlijk!”

6

Woensdag 1 juni 2022

Grootste fietspomp ter

Ingezonden brief

Parkeren en Porseleinhaven
Ik heb wethouder Joost Boermans benaderd met enkele
vragen en deze schoof het
door naar wethouder Jan
Jaap de Kloet, die kennelijk
denkt ‘zal mijn tijd wel duren’
en niet zijn verantwoording
neemt. Blijkt nu dat aannemer Heijmans de koopcontracten van nieuwe bewoners
Porseleinhaven deel 2 heeft
ontbonden. Daarmee komt de

mogelijkheid om alsnog een
ondergrondse garage onder
de nieuw te bouwen panden
te realiseren! Maar pakt de
gemeente dit ook op? Het lijkt
er niet op want aan het begin van de openbare weg de
Spinaker heeft de gemeente
plots 2 borden aan weerszijden ‘Eigen weg’ geplaatst wat
m.i. niet zou kunnen. Immers,
het is een openbare weg met

verkeersborden, geasfalteerd
en voorzien van openbare verlichting. Men onttrekt daarmee
weer een fors aantal parkeerplaatsen aan het openbaar
parkeren wat echt niet weer
naar het Vuntus- parkeerterrein kan worden afgeschoven.
Is dit een truc om straks parkeerplaatsen bij de huizen te
kunnen verkopen? Waarom
houdt de gemeente Wijdemeren zich bezig met dergelijke
slinkse zaken? Openheid en
eerlijkheid van bestuur is weer
ver te zoeken!

wereld ?

Herman Blokzijl, Loosdrecht

EXAMENS ACHTER DE RUG?

En ga je binnenkort aan een BBL opleiding beginnen?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en
opleggers en voert modificaties uit aan trucks.
Voor onze vestiging in Loosdrecht zijn we op zoek naar:

- monteur bouwvoertuigen
- lasser/bankwerker

* volg je een BOL opleiding?
informeer eens naar een stageplek
* ook vakantiekrachten gezocht
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl
Groenekan | Loosdrecht | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

LOOSDRECHT
Zaterdag 28 mei is dan eindelijk de grote fietspomp,
gemaakt door Gert Olie, afgeleverd bij zijn opdrachtgever, de heer Co Verhoef
van Bikeshop Loosdrecht.
Het was nog even spannend of de kleine aanhangwagen niet zou omkiepen
met dat 250 cm hoge monster, maar alles verliep probleemloos.

Co Verhoef was blij verrast
door dit enorm grote kunstwerk (het past precies door de
deur!), dat nu een geweldige
publiekstrekker is naast zijn
winkel. Misschien is het zelfs
de grootste fietspomp van de
wereld: hij is aangemeld bij het
Guinness Book of Records...
Links op de foto Gert Olie,
rechts de nieuwe eigenaar van
de fietspomp, Co Verhoef.

GooiTV
WIJDEMEREN
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 1 juni
2022. Vanwege de pinkstervakantie is er geen In Derde Termijn, het politiek-maatschappelijke discussieprogramma
van GooiTV. Wel is er TV Magazine met onder andere Gooi
on Stage en de grasbaanra-

ces in de Hilversumse Meent.
In Het Gesprek met Gooise
Meren staat burgemeester
Han Ter Heegde stil bij actuele zaken. Voor diegenen die
kijken via Ziggo: GooiTV is op
kanaal 48. Via KPN is dat kanaal 1432. Via T-Mobile is dat
kanaal 842
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Bezorger in beeld: Lucy Hendriks
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen uw
bezorger met een cadeaubon van € 15,-.

Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant
kunt u de bezorger van de
Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de rubriek ‘bezorger in beeld’. Stuur een

De 13-jarige Lucy Hendriks
zocht al een tijd naar een bijbaantje om naast haar zakgeld wat extra’s te verdienen.
Ze stond op de wachtlijst om
bezorger te worden van het
Weekblad Wijdemeren en hielp
af en toe vrienden en vriendinnen die de kranten al liepen.
Met smart keek ze uit naar een
eigen wijk. Die kwam er op 1
januari. Sindsdien bezorgt ze
wekelijks het blad in de Gabriëlgaarde, van Voordenlaan
en Bernard van Beeklaan. Met

265 adressen is dit een van
de grootste wijken in Kortenhoef, waar Lucy zo’n 1 uur en
3 kwartier mee bezig is. Vaak
duurt het nog wat langer, omdat ze onderweg aanwipt bij
haar oma voor een kopje thee.
Zo wordt het bezorgen nog leuker en gezelliger.
Snelle voetballer
Lucy voetbalt bij SV ’s-Graveland, in MO 13-1. Dat is een
selectieteam met meisjes die
op een hoger niveau spelen.
Ze doen namelijk mee in de
jongenscompetitie. Lucy staat
linksachter in het veld, waar
ze met haar snelheid menig
aanvaller te slim af is. Twee

keer per week traint ze om
haar voetbal skills nog meer
te verbeteren. Of er echt een
professionele voetbalcarrière
in zit? Dat is nog de vraag. Als
tweedeklasser op het Comenius College denkt ze er eigenlijk
over om advocaat te worden.
Eerder had ze het idee om bij
defensie te gaan werken, bij de
landmacht. Het valt haar niet
mee om een goede beroepskeuze te maken, maar daarvoor heeft ze nog wel even de
tijd.
Extra zakcentje
Met haar extra zakcentje koopt
Lucy soms wat lekkers op
school. Ze spaart niet per se

voor iets, maar als ze iets leuks
ziet dan kan ze het nu kopen.
Bijvoorbeeld make-up of kleding. Ook wil ze wat extra’s
kunnen besteden in de zomervakantie. Die start met een stedentripje naar Parijs. Daar zou
ze twee jaar geleden met haar
moeder al naartoe gaan. Als
cadeau na het afronden van
de basisschool, voorafgaand
aan de start van de middelbare. Helaas gooide corona toen
roet in het eten, maar intussen
is de Thalys opnieuw geboekt.
In de keuken hangt een aftelkalender met hoeveel dagen
het nog is tot de vakantie: 28.
De reis komt nu echt in zicht.
Bon voyage Lucy!

Nederland is Aad Dijs
Door: Marianne Zwagerman

NEDERHORST DEN BERG
Geboren en getogen Bergse Marianne Zwagerman
mocht bij haar afscheid van
BNR (Nieuwsradio) haar
mooiste column uitzoeken.
Ze koos voor een verhaal
van een aantal jaren geleden. Over Aad Dijs, in Nederhorst den Berg en omgeving wel bekend. In haar
allerlaatste bijdrage wil ze
Nederland weer herinneren
aan Aad Dijs (www.bnr.nl/
podcast).
‘Aad Dijs is dood. U kende
Aad waarschijnlijk niet, want
Aad was het type ondernemer
dat, hoewel succesvol, niet zo
snel op BNR zou komen. Aad
had geen hippe start-up maar
een degelijk installatiebedrijf,

samen met zijn broer. ‘Gebroeders Dijs’ staat er op de gele
busjes. Aad deed vast niet aan
blockchain en hij werkte ook
niet agile. Hij zou waarschijnlijk niet de winnende oplossing
voor de energietransitie hebben bedacht maar als er warmtepompen moeten komen,
zullen de mannen in de busjes
van Gebroeders Dijs ze installeren en onderhouden.
Toen Aad doodging kreeg hij
een mooi groot stuk in de regionale krant. Want het dorp
draaide op Aad Dijs. Hij zou me
waarschijnlijk hebben uitgelachen als ik het tegen hem had
gezegd: maar Aad had kunnen
promoveren op leiderschap.
Want echte leiders zien hun
omgeving als hun tweede bedrijf. Ze weten dat hun eerste
bedrijf op orde moet zijn, maar

daarna neem je verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Dus redde Aad de ijsclub
van de ondergang en zorgde
dat er elke winter een kunstijsbaan kwam in een grote tent.
Aad ritselde sponsors voor de
triathlon, verkeersregelaars bij
de autocross, vrijwilligers voor
de intocht van Sinterklaas. En
ga zo maar door.

beetje viezig is, maar minimaal
achterlijk.

Elk dorp heeft een Aad Dijs.
Nederland is gebouwd op
mensen als Aad Dijs. Als we
media en politici moeten geloven weten we niet meer wat
de identiteit van Nederland is,
maar Aad had het je zo kunnen vertellen. Media denken
dat het buiten de ringweg van
Amsterdam een groot sinkhole is. Daarbuiten is ‘de regio’.
TV-mensen kijken nuffig als ze
dat uitspreken. Alsof het een

NPO3 moet een regiozender
worden en dat is het beste idee
dat een mediaminister ooit
had. De huidige zendermanager voert nog een achterhoede
protestactie. Maar die vrouw
moet gewoon snel weg. Sterker nog, ik pleit al jaren voor
het opheffen van de NPO maar
voor het eerst heb ik een brandende ambitie om er zendermanager te worden. Die regiozender, mits goed opgezet en

Foto: Aad en Betty Dijs

geprogrammeerd kan Nederland redden. Zenderbaas van
het regionet wordt de belangrijkste baan van Nederland.
De regio wordt hotter dan ooit.
Door vliegschaamte zullen we
er voortaan op vakantie gaan.
Expats nemen Amsterdam
over dus Nederlanders moeten
naar de regio verhuizen.
Nederland ís de regio.
Nederland is niet Amsterdam.
Nederland is Aad Dijs.
Leve Nederland!’

Ingezonden brief

De komende 4 jaar als de coalitie stand houdt?
Met die woorden sluit Herman
Stuijver in het WW van 25 mei
zijn intro af over de formatie.
Aan die woorden voeg ik een
levensgroot vraagteken toe.
Immers, aan tafel zitten toekomstige wethouders van 3
partijen die over de toekomst
van onze gemeente volstrekt
tegengestelde
standpunten
innemen. DLP heeft uitermate
duidelijk gemaakt dat de toekomst van Wijdemeren

absoluut niet gediend is met
het onderdeel worden van
Hilversum. Stan Poels heeft
niet onder stoelen of banken
gestoken dat het heil van Wijdemeren juist is gediend met
schuilen onder de paraplu van
Hilversum. En ook de VVD
ziet het onder dak gaan van
Hilversum wel zitten. Voor zover ik weet zijn die standpunten in de afgelopen jaren niet
gewijzigd. Daarvan uitgaande
mag het een wonder heten als

deze coalitie de volle vier jaren
uitdient. Zeker als wordt gekeken naar de portefeuilleverdeling. Zagt en Zandbergen met
portefeuilles met een groot afbreukrisico. Poels en Kruijt met
portefeuilles die politiek gezien
in de luwte liggen. Met de huidige financiële positie van de
gemeente zal Zagt gedwongen zijn saneringsmaatregelen te moeten nemen waarvan
mag worden aangenomen dat
Poels en Kuijt dwars zullen

gaan liggen. In die situatie zullen weer volop argumenten ter
tafel komen ten faveure van het
opgaan in de gemeente Hilversum. Noem het alsjeblieft geen
fusie want dat betekent gelijkwaardigheid van partijen en
ontkent de verhouding Hilversum met ca. 92.000 inwoners
versus Wijdemeren met ca.
24.000. Hilversum heeft voordelen bij de grondoppervlakte
van Wijdemeren. Wijdemeren
daarentegen zal getalsmatig

worden overvleugeld en mag
gelet de vele perikelen van
Hilversum niet rekenen op verbetering van de gemeentelijke
organisatie. De continuïteit van
de coalitie? Ja, als Poels en
Kruijt nuchter tot inkeer komen.
Nee, als vastgehouden wordt
aan de ideologie dat de grotere gemeente altijd de betere is.
Hans Hof
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NK Teamzeilen Optimist
Door Frank Scheers

LOOSDRECHT
Het Turkse Team wint NK
Teamzeilen Optimist bij de
KWVL
De meeste mensen kennen
wel het ranke zeilbootje de
Optimist. Het instapmodel om
op jonge leeftijd te leren zeilen. Omdat het een enorm populair type zeilboot is, worden
er heel veel zeilwedstrijden
mee gehouden. Meestal wordt

gestreden op individuele basis
en af en toe als team.
Waar veel gezeild wordt met
de Optimist is bij de KWVL,
de Koninklijke Watersport-Vereeniging Loosdrecht. Waarschijnlijk de oudste, in ieder
geval wel de grootste, watersportvereniging in Nederland.
Opgericht op 10 april 1912 met
de bedoeling om vaartuigen
aan te schaffen en wedstrijden
uit te schrijven en de belangen
van de roei- en zeilsport zo-

Bij de KWVL werd op zaterdag
21 mei en zondag 22 mei jl.
met 14 teams gestreden voor
het Nederlands Kampioenschap Teamzeilen Optimist
2022. Het ging om de derde
editie van dit sportieve evenement bij de KWVL. Op zaterdag werden op de Eerste Plas
78 starts gedaan om elk team
tegen alle andere teams te laten strijden voor de felbegeerde wisseltrofee. De wind was
gunstig met een kracht van 3
tot 4 Beaufort. Zondag was de
wind aanzienlijk minder krachtig en werd alleen rondes ge-

varen tussen de teams in de
kopgroep.
Voorzitter Wedstrijdcommissie
Paul de Groot: “Individueel
zeilen, is heel anders dan zeilen in een team. Goed overleg
en teamspirit zijn de basis om
te kunnen winnen. We hebben
genoten van de inzet van alle
teams!”
Zeilliefhebber en roeier Maarten van Hasselt: “Ik heb het
hele weekend in de wedstrijdtoren gezeten en gezien hoe
goed de teams samenwerkten. Zo heb ik een foto van een
team, zittend op een steiger in

overleg. Druk pratend over de
strategie, de winstkansen en
vooral het samenwerken. Mooi
om te zien.”.
De prijsuitreiking werd gehouden op de sfeervolle veranda
van het fraaie clubgebouw van
de KWVL. Glimmende medailles lagen klaar en werden met
trots ontvangen door de deelnemers, die daar flink voor
gestreden hadden. Echter, de
belangrijkste prijs ging naar
het ijverige Turkse Team van
de Istanbul Zeilclub “Fenerbace Dogus Sailing”. Proficiat!

Open avond golfsessies Loosdrecht

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

veel mogelijk te behartigen.

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

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

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

LOOSDRECHT
Bij de Gooise golfclub aan het
Jagerspaadje 24 zijn afgelopen weken de open avond
golfsessies van start gegaan.
Om zoveel mogelijk geïnteresseerden in de omgeving
gelegenheid te geven kennis
te maken met de golfsport of
zijn of haar golfvaardigheden
bij te spijkeren blijkt een laagdrempelige aanpak op een
tijdstip in de avond vaak de
voorkeur te hebben. Veel jong
volwassenen en/of mensen
met een drukke baan geven
hier de voorkeur aan in plaats
van een dag in het weekend.
De Gooise Golfclub heeft hier
op ingespeeld en heeft voor de
resterende weken in juni (714-21-28) op dinsdagavond
nog plaatsen beschikbaar
voor een gratis kennismaking
of bijspijkersessie. De lessen
worden verzorgd door golfprofessional José Loomans die

tevens de uitdagende baan
laat zien. Een mooie gelegenheid om dichtbij huis golf te
leren spelen of je voor te bereiden voor het aankomend
Loosdrecht open golftoernooi.
Op de Gooise kun je altijd spe-

len, zonder reserveren. Ook
geïnteresseerd om op een van
de avonden kennis te maken
met de golfsport of je spel te
verbeteren? Ga naar www.
opengolfdag.nl en reserveer
een plekje.
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Anonieme tips aanpak bij			
misstanden vastgoed
WIJDEMEREN
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Lege
loodsen en andere panden
trekken namelijk criminelen aan die het vastgoed
inzetten voor drugs, de
opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of
om crimineel geld wit te
wassen. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt
en heeft impact op de branche zelf. Daarom start Meld
Misdaad Anoniem (M.) een
campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche.
De aanwezigheid van criminelen in de buurt creëert een

onveilig gevoel. In ruil voor
grote geldbedragen raken
kwetsbare mensen betrokken
bij het criminele circuit met intimidatie en geweld tot gevolg.
Houdt uw buurt veilig en meldt
uw vermoedens anoniem.
Signalen van crimineel misbruik. Meld wat onlogisch is en
afwijkt van normaal, zoals:
criminaliteit in panden (drugs,
illegale prostitutie, illegale
goederen); Contante / ongebruikelijke betalingen; Verrekenen van leningen; Scheve
prijsverhoudingen (koop en
huur); Onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en
bureaus; Inconsistentie in
dossierstukken; De gebruiker

Tamara Overbeek

is anders dan de contractpartij (schijnconstructies); Fraude, vervalsing en oplichting;
Dienstverleners die procedures niet naleven; Snelgroeiende portefeuilles of vermogen
Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een
onafhankelijk meldpunt (geen
politie). Melden kan telefonisch
en online via een beveiligde
omgeving. Een klein team van
medewerkers waarborgt de
anonimiteit en behandelt de
melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000
meldingen door naar politie
en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken
worden opgelost. Kijk op www.
meldmisdaadanoniem.nl.

Mijn Plek

“Ik klim het liefst in de
pruimenboom”
’t Landje in ‘s-Graveland
Tekst en foto: Karin Wesselink
Keet (10) uit ‘s-Graveland

“In onze eigen tuin hebben we
eerder ook weleens iets verbouwd. Tomaat en framboos.
Maar hier is veel meer ruimte
en je kunt de planten verbouwen die je wilt. We hebben dit
landje nu zo’n driekwart jaar
en er is al veel veranderd.
We hebben heel veel onkruid
geplukt en papa heeft glazen
panelen van de kas verbeterd.
Die waren stuk. Mijn omi gaat
over de bloemen en mama
over de groente. Maar ik heb
ook mijn eigen tuintje en een
eigen hut. In mijn tuintje groeit
radijs, aardbei, sla, wortel, aubergine, tomaat en paprika. Ik
houd van groente, alleen spinazie en witte asperges vind
ik niks. Terwijl ik spruitjes juist
weer lekker vind. We gaan eigenlijk elke dag, want de plantjes in de kas hebben elke dag
water nodig. Hier komt alleen
geen water uit de kraan. Het
water voor de planten halen
we uit het slootje hierachter,
met een pomp. En we vangen
het regenwater op. Als het dan
heel hard regent, overstromen

de regentonnen soms. Ik word
hier heel blij, omdat je middenin de natuur bent en het is hier
heel gezellig. We hebben al
een keer onze zelf verbouwde sla en radijsjes gegeten.
Dat smaakte veel lekkerder, ik
denk omdat je weet waar het

Natuurmomenten
van de boswachter

vandaan komt. Je moet het
alleen wel goed wassen. Ik
verheug me het meest op de
eerste pruimen van mijn lievelingsboom waar ik het liefst in
klim. Ik mis hier niets. Wat zou
ik nog kunnen verzinnen? Een
geldplant?”

Alles begint met water
Natuurmonumenten
voert
campagne. Een watercampagne wel te verstaan. Want
zonder water geen bomen en
geen bloesem, geen insecten
en geen vogels. Geen bloei
en geen groei. Zonder water
geen natuur, geen leven. Alles
begint met water. Zo ook in de
Vechtplassen. Alle natuur in de
Vechtplassen is afhankelijk van
water. Er moet genoeg water
zijn, maar het moet ook schoon
zijn. En dat is helaas vaak niet
het geval.
Vergeleken met het water in
andere landen in Europa scoort
Nederland een flinke onvoldoende (bron: CLO). Dat komt
door vervuiling van bijvoorbeeld mest en door lozingen.
Onvoldoende schoon water
zorgt ervoor dat in natuurgebieden steeds minder planten
en dieren zich thuis voelen en
kunnen overleven in het water.
Voor sommige kwetsbare soorten kan dat al de nekslag zijn.
Zo staan in onze natte natuurgebieden in de Vechtplassen
nu al kwetsbare leefgebieden
onder grote druk. Zeldzame
en bedreigde waterplanten als
kranswier of krabbenscheer
hebben het moeilijk.
Ook is er niet genoeg water
beschikbaar voor de natuur. De
natuur is structureel verdroogd
en heeft een paar jaren al te
kampen gehad met extreme
droogte. In tijden van droogte kunnen poelen met kikkers
en salamanders droogvallen,
bomen afsterven en weidevogels niet meer met hun snavels
wormen oppikken. Maar er zijn
meer structurele problemen.
Het grondwater staat te laag
door te veel grondwaterwinning en onzuinig watergebruik.
Bovendien wordt water vaak
veel te snel afgevoerd.
In de Vechtplassen worden de

natte schraallanden en vochtige hooilanden in dit gebied van
oudsher gevoed met schoon
en brak grondwater wat op
de Utrechtse Heuvelrug in de
grond is gezakt en hier weer als
kwel boven komt. Veel zeldzame planten die horen bij deze
laagveennatuur doen het hier
goed op. Maar door verstoring
in de grondwaterstromen komt
er steeds minder kwel naar boven. Om toch voldoende water
te hebben, wordt er water ingelaten uit de Vecht. Dit water is
echter veel voedselrijker doordat het veel voedingsstoffen
bevalt zoals fosfaten. Soorten waar orchideeën, blauwe
knoop en krabbenscheer niet
tegen kunnen.
Om genoeg schoon water in
het gebied te krijgen en te
houden werkt Natuurmonumenten o.a. aan aangepaste
watersystemen in de afzonderlijke natuurgebieden die er
voor zorgen dat schoon water
via een soort zigzag patroon
van sloten langer in het gebied
kan blijven. Daarnaast bouwt
het Waterschap Amstel Gooi
en Vecht installaties die fosfaten onttrekken aan het water.
Op deze manier proberen we
de nadelige gevolgen tegen te
gaan.
Met de watercampagne wil
Natuurmonumenten mensen
bewust maken van het belang
van genoeg schoon water. We
geven daarbij tips hoe jij kunt
helpen. Je kan bijvoorbeeld
tegels uit je tuin halen zodat
meer water in de grond kan
zakken; geen schoon drinkwater gebruiken om de tuin te
sproeien en een regenton aan
te schaffen en door niet te lang
te douchen. Samen kunnen
we het verschil maken. Wil je
meer weten over onze watercampagne? Kijk dan op www.
natuurmonumenten.nl/water.
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Trooster (Een Pinksterverhaal)
Door: Karin van Hoorn

“Kijk”, zei pastoor Gerritsen
tijdens de godsdienstles in
de zesde klas van de lagere
school. Hij pakte een doosje
lucifers uit z’n zak, haalde er
drie lucifers uit.
“Kijk: Stel je voor dat deze lucifer God de Vader is, deze,
God de Zoon, en deze de Heilige Geest. Samen vormen zij
de Heilige Drie-Eenheid”. En
hij streek de lucifers langs de
zwavelkant van het doosje, en
ja: één vlam. Drie lucifers, één
vlam. “God de Vader is het Begin van alles, Hij stuurde Zijn
Zoon naar de mensen om over
Hem te vertellen en de Heilige
Geest helpt je inzicht te krijgen”. Pastoor Gerritsen vertelde en ik luisterde ademloos.
Hij vertelde hoe Jezus was
opgestegen ten hemel, maar
dat Hij beloofd had toch altijd,
hoe dan ook, aanwezig te zijn.
En dat Hij dat bewees op de
vijftigste dag (de Pentekoste,
vijftigste in het Grieks) na Zijn
opstanding. Pinksteren. Misschien is toen de kiem gelegd
voor mijn geloof, nee, mijn
wéten, dat je altijd vertrouwen
kunt hebben in het leven, omdat er altijd, ergens vandaan,
hulp komt, troost, inzicht, verheldering. Want het verhaal
van de pastoor was zo duidelijk: Jezus was niet meer tastbaar aanwezig, maar stuurde
Zijn hulp in de vorm van een
duif, van een windvlaag, van
een vlammetje boven de hoofden van de apostelen, van een
‘alle talen kunnen spreken’,
want dat konden de apostelen door de Heilige Geest! De
Geest, die altijd troost biedt.
Vol overtuiging zong ik het
tweede couplet van het lied
“Geest die vuur en liefde zijt”
mee, in de kerk, als de priester
voorgaat in zijn rode kazuifel
(rood is de liturgische kleur
o.a. met Pinksteren) :
“Trooster, die met wondere
krachten, bijstaat wie in leed
versmachten…..”
Naast troost biedt de Heilige
Geest ook inzicht, leerden wij
ooit. Nu, zoveel jaar later, geloof ik nog altijd dat, áls ik een
heldere ingeving krijg, die van
de Heilige Geest komt, eigenlijk net zoals de uitvinder Willie Wortel uit de Donald Duck,

door zijn Lampje! Het licht
zien, een ingeving krijgen, een
helder inzicht! Dat overkwam
me in 2018.
Pinksteren 2018. Kunstroute.
Kunstronde. Er is altijd wel
ergens in Nederland een kunstronde met Pinksteren. Met
twee vriendinnen ging ik die
keer naar Heusden, naar Galerie Lilja Zakirova, waar de
vernissage van de expositie
van Anwar Abdoullaev plaats
vond, mijn favoriete schilder.
Toen hij nog niet bekend was,
kon ik zijn schilderijen al niet
betalen, en naarmate hij bekender werd, veranderde mijn
salaris in AOW en waren zijn
schilderijen helemáál onbetaalbaar voor me. Maar ernaar
kijken en ervan genieten kan
gratis. Dus reisden we naar
dat pittoreske vestingstadje.
We wandelden er rond, zagen
de winkel waar minister Hugo
de Jonge (waarschijnlijk) zijn
schoenen koopt en sloten achteraan in de rij voor de Galerie
van Lilja. We dronken Russische drankjes, aten Russische
pasteitjes, luisterden naar
de balalaika en schudden de
hand van de meester, Anwar
Abdoullaev, die zijn ogen verlegen neersloeg.
En toen, toen zag ik dát schil-

derij, het was nog nat: “ik heb
het vanmorgen afgemaakt”,
zei Anwar. En het was dáár dat
ik het gevoel had geraakt te
zijn door de heilige Geest, door
die vlam, door Lampje van
Willie Wortel. Want ik zag het
schilderij van een jongetje met
kersen. Dat was mijn zoon. En
achter hem, vaag, verdoezeld,
mijn man. Ja, echt. Ik zág het!
Anwar zei: “Oh, daar had ik de
vader van die jongen geschilderd, maar wilde hem achteraf
toch afwezig laten zijn”.

Expositie Frits Knegt
LOOSDRECHT
Iedere vrijdag (3 juni, 10 juni,
17 juni en 24 juni) houden wij
een expositie en verkoop van
aquarellen van de bekende
Loosdrechtse schilder Frits

Knegt (1927 – 2021). Zijn werken zijn dan ook te koop. Oud
Loosdrechtsedijk 272, 1231
NK Loosdrecht op bovengenoemde vrijdagen van 11.00 –
17.00 uur.

Dat gaf de doorslag.
Ik kocht het schilderij. Droog
brood is ook smakelijk, en ik
leef sinds Pinksteren 2018
elke dag met de kersen van
Anwar, die veel meer dan dat
betekenen.
Pinksteren is sinds die dag
meer dan de vlammetjes boven de hoofden van de apostelen, meer dan de witte duif
of het krijgen van inzicht, meer
dan Lampje van Willie Wortel,
meer dan de jaarlijkse kunstronde. Pinksteren is voor mij
de bevestiging dat er altijd, in
welke vorm dan ook, verlichting te vinden is. In mijn geval
is dat die dromerige jongen in
het blauw die naar rode kersen
staart. Elke dag weer. Altijd.

Activiteiten
Natuurmonumenten
’S-GRAVELAND
De komende periode heeft
Natuurmonumenten weer
een aantal mooie activiteiten op de agenda staan:
Maandag 6 juni, tweede Pinksterdag: Ga met de boswachter van 14.00 uur tot 15.30 uur
mee op watersafari en ontdek
in anderhalf uur wat er leeft in
het water: vang en zoek! Deze
activiteit is voor gezinnen met
kinderen vanaf 4 jaar. In het
bezoekerscentrum krijg je een
schepnetje, een bak en een
zoekkaart mee. Bij het water
laat de boswachter je zien hoe
je de diertjes het beste kunt
vangen. Gevangen?! Nadat je
ze goed hebt bekeken, zet je
ze natuurlijk weer voorzichtig
terug in het water. Voor volwassenen is er in het bezoekerscentrum van 10.30 uur tot
12.30 uur mogelijkheid om de

levensgrote replica’s van Marten en Oopjen te bewonderen.
Op 11 juni kunnen kinderen
vanaf 6 jaar samen met de boswachter op ‘jacht’ naar insecten
een super-de-luxe insectenhuis bouwen. De activiteit duurt
2 uur en start om 14.00 uur.

Wandel op zondag 12 juni mee
met de boswachter over de
buitenplaats Boekesteyn en
ontdek de bijzondere bomen.
Deze excursie speciaal voor
volwassenen duurt anderhalf
uur. Kijk, luister en geniet. De
wandeling start om 10.30 uur
en duurt 120 minuten.
Voor meer informatie over tickets, prijzen en overige vragen
kunt u terecht op www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

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
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