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UTRECHT ZONDAG GEOPEND

Soestdijkerstraatweg 27

●

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

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

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum
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035-5825333
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Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht (op afspraak)

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

De Zomerfair bij de
Beukenhof
WWW.IDMAKELAARS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

tot wel

LOOSDRECHT
Zaterdag 25 juni was het
gezellig tijdens de Zomerfair bij Inovum de Beukenhof. Van 10.00 tot 16.00
uur hebben bewoners en
bezoekers genoten van het
lekkere weer en de 22-06-17
gezel- 16:17
ligheid op het terras. In de
ontvangsthal en Brasserie
stonden kraampjes met sieraden, cadeautjes, boeken
en kleding.
Vrolijke keramiek
Een van de kraampjes werd
bemand door Ada Elands. Vrolijke keramische beeldjes van
kippen, schapen en vogels. “Ik
heb hier 18 jaar met heel veel
plezier gewerkt als verzorgen-

de op de afdeling Psychogeriatrie. Ik zie nog enkele bekende
gezichten. Ik ben blij dat ik op
de Zomerfair aanwezig kan
zijn. Het gaat me er niet om dat
ik hier geld aan verdien. Het is
gewoon gezellig. En je ziet dat
bewoners, bezoekers en vrijwilligers genieten van de sfeer.”
De bewoners van de Beukenhof maken tijdens creatieve
clubactiviteiten het hele jaar
cadeautjes die ook verkocht
werden.
Iedereen aan de poffertjes
Vanwege het mooie weer zat
het terras de hele ochtend en
middag vol. Daar werden ook
poffertjes gebakken die gretig

aftrek hadden. Met een clown
die van ballonnen de mooiste
creaties wist te maken, werd
het een gezellige dag.
“We kijken nu al terug op een
succesvolle Zomerfair. Mede
mogelijk gemaakt door vrijwilligers en lokale bedrijven
en ondernemers die allemaal
hebben bijgedragen aan deze
fijne dag voor iedereen. We
hebben bijvoorbeeld loterijprijzen ontvangen van winkels uit
ons dorp. De opbrengst van de
Zomerfair komt ten goede aan
welzijnsactiviteiten voor de bewoners,” vertelt Saskia Haanappel, coördinator Welzijn en
vrijwilligers. “Iedereen bedankt
voor de inzet”.
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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

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

Samen komen we er wel

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is.
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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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
Gastgezinnen gezocht voor
onze pupjes uit Z-Italië
Filosdogrescue.nl
Tel 0614125996
Polyester FJ toer zeil
boot, aluminium mast, ink
zwaard, zeil, wegtrailer,
€ 650. Tel. 0629551930
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

Alarmnummer

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

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

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

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

Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

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

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
Klusjesteam Loosdrecht
035 - 683 44 93

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

WONING (IN)RUIL
Is Loosdrecht aan de plas wonen altijd
Uw droom geweest?
Wij bieden helaas door omstandigheden
als eigenaar aan:
Rietgedekte villa met rietgedekte schuur
Aan de Funtusplas op 874 m2 grond en water
met badkamer en twee slaapkamers.
Wij willen dit verkopen voor om en nabij
€ 1.250.000,=. Echter, uitsluitend als U
voor ons, in het Gooi, een seniorenwoning
seniorenwoning,,
dus alles gelijkvloers, (voorkeur
Loosdrecht) beschikbaar hebt
(€ 7 à 800.000,=).

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

Hele week
Mexicaanse Tortilla’s

Nu 3 stuks

€ 10,-

Echte Cordon Bleu’s

100 gram

€ 1,69

Gevuld met rundergehakt, kaas
en Mexicaanse saus
Gevuld met hem en kaas

Vleeswarentrio
Boterhamworst, kiprollade en Samen
cervelaat

€ 4,98

Franse Kippensoep

€ 5,98

Extra gevuld!

Liter

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 1 juli t/m woensdag 6 juli.

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.

Tel. 06-364 613 37 / 035-582 76 52

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Debat over coalitieakkoord bloedt dood
Eerste gemeenteraad met veel nieuwe gezichten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week de eerste
gemeenteraad na de verkiezingen. Met veel beginnende lokale politici
(13 op de 19). Bij winnaar
De Lokale Partij zijn maar
liefst zeven van de acht
raadsleden nieuw, ook de
fractie PvdA/GroenLinks
telt twee debutanten.
Esther Kaper is met de ChristenUnie een verse loot aan de
gemeenteraadsboom. Daarnaast werden CDA, VVD en
Dorpsbelangen
aangevuld
met elk een nieuw raadslid. Alleen D66 ‘er Nanne
Roosenschoon bleef in zijn
uppie over uit de oude raad.
Het is te hopen dat deze onervarenheid zich niet uitbetaalt
in een matige kwaliteit zoals
vorige week waar een debat
geen debat werd. Naast moties over winkelcentrum De
Meenthof in Kortenhoef en de
dadendrang om 40 tiny houses te bouwen aan de Dennenlaan te Loosdrecht was
het hoofdonderwerp het coalitieakkoord ‘Alle Hens aan
Dek’. Speciaal een week later
op de agenda gezet om er gedegen over te discussiëren.
Alle partijen gaven hun mening over het akkoord van De
Lokale Partij, PvdA-GroenLinks en VVD. Kritisch van-

uit de oppositie, maar niet
messcherp. Namens het CDA
vond Rosalie van Rijn dat het
oppervlakkig bleef met veel
onderzoeken. Ook vond ze de
woningbouwplannen matig,
met teveel nadruk op ‘huizen
voor welgestelden’ en te weinig nieuwe ideeën. Positief is
het vertrouwen dat het beleid
sociaal domein wordt voortgezet. Op dezelfde toon sprak
Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbelangen), weinig nieuws onder
de zon. Hij vond de tekst over
duurzaamheid voornamelijk
bestaan uit ‘loze woorden’ en
miste de cultuur. Wilna Wind
van PvdA/GrL. was tevreden,
maar kwam met de pijnlijke
constatering dat het bouwen
achterliep, ze geloofde echter
in ‘een optimistische aanpak’.
Ja, haar partij was voor fusie
met andere gemeenten, maar
in deze periode zal een ‘ultieme poging’ worden ondernomen om Wijdemeren zelfstandig te houden. Margriet
Rademaker (DLP) en Sorrel
Hidding (VVD) pleiten voor
‘de basis op orde’ en realisme om de financiën op peil
te houden. Nanne Roosenschoon (D66) was bang voor
een kaasstolp over de zes
dorpen waar het gaat om
bouwen, terwijl CU ‘er Esther
Kaper zag dat het nieuwe huis
‘Wijdemeren’ wordt ingericht
met kringloopmeubels.

DLP blijft stil
Na een schorsing van 20 minuten wachtte eenieder op
antwoorden vanuit de coalitie, ook de tribune vol met
ex-raadsleden. Die kwamen
er niet, DLP- fractievoorzitter
Margriet Rademaker zei dat
ze niet kon ingaan op ‘duizend
vragen’, de coalitie was in afwachting van de uitwerking
van de plannen door B&W:
‘Het skelet van een woning
staat in het coalitieakkoord’.
Verbijstering alom. “Dit is het
moment om het debat aan te
gaan”, zei Jan-Jaap de Kloet.
Gelukkig had Wilna Wind wel
een paar antwoorden. “No
way, de dorpscoördinatoren
blijven” was haar ferme antwoord op het vermoeden dat
die zouden worden ‘herijkt’.
Verder gaf ze ruiterlijk toe dat
bepaalde onderwerpen iets
meer verduidelijking nodig
hadden. Sorrel Hidding werd
nog even door oppositie van
CDA en DB klem gezet over
concrete locaties van schuren
en stallen voor woningbouw.
En Margriet Rademaker zei
klip en klaar dat de zelfstandigheid van Wijdemeren de
komende 4 jaar geen issue is.
Her en der waren er nog wat
stekeligheden over bepaalde
details, maar tot een groots
en meeslepend debat over de
komende 4 jaar Wijdemeren
kwam het niet.

Vaders welkom bij gespreksgroep
REGIO
Versa Welzijn meldt dat
de gespreksgroep van
ouders met kinderen met
een beperking aanvulling
zoekt. Vooral vaders zijn
welkom.
Het gaat om een lotgenoten-

groep van ouders met kinderen die NAH, ADD, ADHD en
ASS hebben. Een keer per
maand komt deze groep samen op de 2e donderdag van
de maand, van 10-12 uur. Het
adres: Wijkcentrum, Lopes
Diaslaan 215 te Hilversum.
De groep bestaat uit erva-

ringsdeskundigen die met een
kopje koffie of thee elkaar van
informatie voorzien, onder leiding van een ervaren coach.
Sluit je aan als je ook ervaring
hebt met bovengenoemde
groep.

ben. Het onderwerp van In
Derde Termijn is hoe het MKB
en andere ondernemers zich
kunnen voorbereiden op de
volgende coronagolf en eventuele lockdowns. Zeker nu
de minister gezegd heeft dat
branches vooral zelf maatregelen moeten treffen. Ruud

Bochardt praat erover met
Jacqueline Zuidweg en Quido
Schaafsma. Voor diegenen
die kijken via Ziggo: GooiTV
is op kanaal 48. Via KPN is
dat kanaal 1432. Via T-Mobile
is dat kanaal 842.

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
29 juni:
In TV Magazine wordt dit keer
onder andere stilgestaan bij
de Havendagen in Huizen, die
een regionale uitstraling heb-

Foto: Archief PG ‘De Graankorrel’

Nog steeds geen toegang tot
Joodse begraafplaats
KORTENHOEF
Al jaren speelt er een conflict over de toegang tot de
Joodse Begraafplaats aan
de Koninginneweg. Een
historische begraafplaats
met 10 graven op het weiland tussen Kwakel en Koninginneweg (vanaf 1865).
Ook de gemeente ving bot
bij de eigenaar van het
toegangshek. De ChristenUnie dook opnieuw in deze
kwestie
Het blijkt dat Wijdemeren
verantwoordelijk is voor het
onderhoud van dit rijksmonument, maar geen toegang
heeft tot deze plek. Hiervoor
is toestemming voor het recht
van overpad nodig van de eigenaar van het stukje grond
dat toegang geeft tot de begraafplaats. Die toestemming
is, volgens de gemeente, niet

gegeven. De ChristenUnie
verbaast zich over de gang
van zaken en is van mening
dat de gemeente alles in het
werk moet stellen om deze
begraafplaats in ere te herstellen en toegankelijk te maken
voor joodse inwoners die hier
begraven willen worden. De
CU vraagt onder andere sinds
wanneer de Joodse Begraafplaats niet meer toegankelijk
is en of men bezwaar heeft gemaakt. Welke reden(en) heeft
de huidige grondeigenaar
gegeven om geen overpad
te verlenen voor bezoek en
onderhoud. Ook is er onduidelijkheid over de afspraken met
de eigenaar van deze gewijde
grond, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Tot
slot vraagt de ChristenUnie
wat Wijdemeren nog kan doen
om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Zomers gesprek met 			
wethouders
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 29 juni
kunt u op GooiTV een
week lang kijken naar een
gesprek met de vier nieuwe wethouders van Wijdemeren.
Onze politiek redacteur Herman Stuijver zal in gesprek
gaan met Els Kruijt (VVD),
Stan Poels (PvdA/GrL.), Alette Zandbergen en Gert Zagt
(De Lokale Partij). Het zal in

het half uur niet alleen gaan
over de koeien van Zagt, het
scheidsrechteren van Poels,
de Volvo-hobby van Kruijt en
de sloepentochtjes van Zandbergen. Ook zullen ze iets vertellen over de formatie en de
ambities van het nieuwe college van B&W.
Kijk op: Ziggo: kanaal 48; KPN:
kanaal 1432; T-Mobile: kanaal
842. Zie ook: www.gooitv.nl
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Voor onze winkels
in Kortenhoef en
Hilversum zoeken wij:

Verkoopmedewerkers
• 24 uur vast in de week, meer uren
altijd mogelijk
• Flexibel inzetbaar in alle winkels
Ben jij representatief, klantvriendelijk
en lijkt het je leuk om bij ons te komen
werken? Reageer dan direct!
Ervaring is fijn maar niet noodzakelijk.
Stuur je reactie naar:
jeroen@bakkerjeroen.nl
We maken graag kennis!

Wijdemeren
Woensdag 29 juni 2022
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12 mei 2021

informeren

Agenda’s
beeldvormende sessie en commissies
Agenda raadsvergadering
Datum:
12 mei 2021
Beeldvormende
sessie
Aanvang:
20.00 uur30 juni 2022
Datum: donderdag

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 6 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur

1. Opening

Bespreekstukken

Gecombineerde commissie Maatschappelijke en sociale zaken en Bestuur en
middelen
Datum: donderdag 7 juli 2022
Aanvang: 20:00 uur

2. Opvang Oekraïense vluchtelingen

6. Ontwerp-vvgb Bloklaan 22A

Vaste agendapunten*

3. Omgevingswet

7. Ontwerp-vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 Hamerstukken

een ander onderwerp waar de gemeenteraad

4. Financiële staat van de gemeente

8. Bestemmingsplan ontsluiting Eilandseweg 32

over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de

Aanvang: 19:30 uur, Raadszaal

Vaste agendapunten*

5. Sluiting

9. Gunning aanbesteding accountant

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

De beeldvormende sessie en de commissie-

Wilt u inspreken op een agendapunt of over

vergaderingen kunt u live volgen via:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’). (alleen audio)

9. Weigering vvgb Middenweg 100

10. Zienswijze begroting MRA

commissievergadering voor 12.00 uur aan via

10. Afgifte vvgb Nieuw-Loosdrechtsesdijk 2

Bespreekstukken

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer

11. Verlenen vvgb Slotlaan 4

11. Budgetten subsidies

14 035. U wordt dan geïnformeerd over de

Overig

12 Jaarstukken 2021

werkwijze van het inspreken.

12. Vragenhalfuur

13 Voorjaarsnota 2022

13. Sluiting

Overig

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

14. Vragenhalfuur

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

15. Sluiting
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Regiogemeenten breken met Gazprom
REGIO
De gemeenten in Gooi en
Vechtstreek (Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren en Regio Gooi en
Vechtstreek) hebben op 21

juni 2022 de contracten opgezegd voor de levering van
aardgas met Gazprom Energy.
Zij zijn hiermee de eerste gemeenten in Nederland die op
basis van het Europese sanctiepakket zijn over gegaan tot

>

Bestemmingsplan Eilandseweg

ordening
van 8 april den
dit jaar. Greenchoice. Dit is in ieder
ontbinding van de 4a
contracten
– woonschip,
Nederhorst
geval voor het laatste halfjaar
Dit
is
door
de
gemeenten
voor de levering van
aardgas
Berg is onherroepelijk
schriftelijk kenbaar gemaakt van 2022 en heel 2023.
voor overheidsgebouwen.
aan Gazprom Energy NL. De
Het contract wordt per 1 ok- levering van aardgas zal voor Overig
tober 2022 beëindigd, in na- de gemeenten vanaf 1 oktober
volging van de Europese ver- 2022 verzorgd worden door
>

Gewijzigde ontheffingsdatum

Megaklus voor Van Ettekoven Rietdekkers
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

ben er trots op.” Niet voor niets ver zijn de jongeren nog niet
werd dit Loosdrechts familie- allemaal.” Gelukkig werden
de Loosdrechters bij deze klus
bedrijf uitgeroepen tot Onder-Ter inzage
nemer van het Jaar in Wijde- bijgestaan door collega’s uit
Kootwijkerbroek.
meren in november 2019.

Het riet komt uit China, zo’n Van schooldirecteur Paul van
20.000 bossen, volgens ei- Toledo kregen de rietdekkers
genaar Willem, lang, sterk en complimenten voor het vakBezwaar indienen
grof. Het was volgens hem werk. Ook was het bijzonder
na 37 jaar hard nodig om het leuk dat Willem aan 14 groeoude dak te vervangen. “Het pen een half uur rietdekkerswas echt noodzaak, met de les gaf. Wellicht zitten er een
voorlopige
voorziening
paar nieuwe
collega’s
bij voor
nodige lekkages, de bindingenAanvragen
> Bestemmingsplan Eilandseweg
de
toekomst.
En
ach,
de
overwaren
op
tal
van
plekken
ver10 ws 02 – woonschip, Nederlast
tijdens
de
CITOtoetsen
roest.”
Hoewel
het
bedrijf
goed
horst den Berg is onherroepelijk
bezet is met een kwintet Van was overkomelijk. Dat het zo
> Partiële herziening
Ettekovens
is het vandaag de weinig had geregend, was een
Bestemmingsplan Plassengebied
dag niet Loosdrecht
eenvoudig om perso- zegening van de Heer, zei Wil2013 Oud-Loosdrechtsedijk
243ditis oude lem tot slot, want voor de Van
neel te vinden voor
onherroepelijk
ambacht. “Het is vooral een Ettekovens is het geloof de ba> Verleende omgevingsvergunkwestie van gevoel en erva- sis van het bestaan. Als alles
FOTO (bij
opening): Willem van Ettekobven geheel rechts naast wethouder Van Hunnik
indienen
ningen (reguliere
procedure)
aan kant
is, krijgt de Fabritius
ring hoe dik je het moet aan-Zienswijze
een
fraaie
drone-foto van het
leggen.
Nu
is
het
zo’n
28
cm.
weken
ingelopen
op
het
oorplein.
“Ja”,
riepen
de
kinDoor: Herman Stuijver
spronkelijke tijdschema.” Van Dat leer je door ervaring, zo dak van het rijksmonument.
deren, toen Hilversums
Ettekoven Rietdekkers bestaat
onderwijswethouder Karin
LOOSDRECHT
al vanaf 1750 toen Hannes
van Hunnik vroeg of ze blij
Voor Van Ettekoven Rietvan Ettikhoven begon als rietwaren met het nieuwe dak.
dekkers was het vrijdag
dekker in De Bilt. Inmiddels
jl. een prachtige afsluiting
Ook Willem van Ettekoven zijn we bij de 9e generatie
van een megaklus. Onder
Beroep indienen
glunderde van oor tot oor. “Dit beland door de zoons Marien,
toeziend oog van honderwas inderdaad de grootste op- Jan-Willem en Niels die ook
den leerlingen en omwodracht ooit, vooral door de om- riet dekken, evenals vader
nenden werd het rieten
vang. Het gaat om bijna 2500 Willem en zijn broer Evert-Jan.
dak op de Fabritiusschool
m2 riet. Deze klus hebben we Opa Jan (85) was ook aangeopend met het doorknipHoger beroep indienen
in 8 weken gedaan. Afhalen en wezig bij de plechtigheid: “Zo
pen van een lang lint met
opbouwen, we hebben zelfs 3 mooi gedaan en zo groots, ik
ballonnen op het school-

COLOFON
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FAMILIEBERICHTEN
Altijd vrolijk en positief in het leven.
Wij nemen afscheid van mijn lieve man,
onze (schoon)vader en opa.

Antonius Meewis

Ton

Hilversum, 26 oktober 1944

Loosdrecht, 31 mei 2022

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg
LOOSDRECHT
Van maandag 27 juni tot
en met vrijdag 1 juli voeren
huisartsen in Nederland actie om aandacht te vragen
voor de druk op de huisartsenzorg.
Dat doen we in het belang van
al onze patiënten. We vinden
dat in Nederland iedereen te-

recht moet kunnen bij een huisarts. En er genoeg tijd moet
zijn voor goede patiëntenzorg.
Wij hebben te maken met veel
bureaucratie. De druk op de
Huisartsen Spoedpost is erg
hoog. Er zijn lange wachttijden
in de GGZ en de ziekenhuizen.
Regelmatig is medicatie niet
leverbaar. Zoals het nu gaat,
stroomt het over bij de huis-

arts. Op vrijdag 1 juli gaan we
met huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den
Haag voor een manifestatie.
De Huisartsenpraktijk Loosdrecht is deze dag ’s middags
bereikbaar voor spoedgevallen. Meer informatie kunt u krijgen via uw eigen praktijk.

Ineke
Sacha en Robert
Lotte, Max
Tonnie
Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. Familie Meewis, Melkpad 21 a, 1217 KA Hilversum
De crematieplechtigheid heeft
op zaterdag 4 juni plaatsgevonden.

Dan zou je bij ons wel eens aan het goede adres
kunnen zijn. Wij zoeken:

EEN ERVAREN OFFSETDRUKKER

die fulltime of parttime in onze mooie drukkerij
in Nederhorst den Berg wil komen werken.

EEN ACTIEVE 65-PLUSSER

die zin heeft om elke vrijdag een halve of een hele dag
de handen uit de mouwen te steken in onze drukkerij.

EEN SOCIAL MEDIA TALENT:

iemand die, om te beginnen, een halve dag per week aan
onze socials wil werken bij ons op kantoor. Ruime ervaring
is geen vereiste, je kunt bij ons je talent ontwikkelen.
Voel je vrij om contact op te nemen, ook als je niet helemaal
aan het profiel voldoet. Wij zoeken in de eerste plaats
mensen die zich thuis voelen bij ons en onze klanten, die
hun schouders onder het werk willen zetten, graag nieuwe
dingen leren en vooral fluitend op het werk verschijnen.

Mail Thijs: thijs@dunnebier.nl of Marije als je interesse
hebt in de social mediafunctie: marije@dunnebier.nl.
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst den Berg | 0294 – 256 200 | info@dunnebier.nl

Ingezonden brieven

Begeleiding asielzoekers
Als bewoners van Vuntuslaan
17 werden wij donderdag 16
juni door een vertegenwoordiger van AZC Zeist voorgesteld
aan de nieuwe bewoners van
Vuntuslaan 15. Hij vertelde ons
dat de familie uit Afghanistan
komt, een gezin met drie kinderen.
Zijn taak als begeleider van
het AZC stopte nu. Omdat de
mensen gebrekkig Nederlands
spreken, willen wij ze graag
helpen. Wij vroegen de begeleider met wie wij contact op
kunnen nemen in geval van
vragen vanuit de nieuwe bewoners. Het antwoord was, wie
bij de gemeente: weet ik niet;
wie bij de woningbouwvereniging: weet ik niet. Inmiddels
zijn de bewoners bezig in de
woning, die volledig is opgeknapt. De foto (achterzijde van
de woning) toont aan wat de
gevolgen zijn van het niet goed
begeleiden van deze mensen.
Als naaste bewoners willen
wij graag meewerken aan een
vlotte integratie van deze mensen. Maar wij missen totaal de
betrokkenheid van de gemeen-

te en van de woningbouwvereniging om deze integratie te
laten slagen.

Volkert- Jan van den Berg,
Loosdrecht

Het begin van het einde?
Als oud-raadslid blijf je toch
betrokken bij wat er gebeurt
in de nieuwe periode in jouw
gemeente. De eerste raadsvergadering stond in het teken
van de bespreking van het coalitieakkoord. Natuurlijk had de
oppositie zich goed voorbereid
en werden in hun bijdragen
een aantal vragen gericht naar
de coalitie. En toen gebeurde
het! Na de door DLP gevraagde schorsing van 20 minuten
kwam het verlossende woord
van coalitieleider mevrouw Rademakers, wij geven geen ant-

woord op de vragen, want de
vragen gaan niet over de tekst.

een aantal antwoorden op vragen van de oppositie.

Haal je de koekoek, de vragen
gingen juist over het ontbreken van standpunten over een
aantal cruciale missers in dat
akkoord. Bv. cultuur, de inclusieve samenleving en de status van Wijdemeren. Enig boegeroep van de publieke tribune
ontbrak dan ook niet. De Lokale Partij viel als een baksteen
door de mand en werd later
enigszins gered door mevrouw
Wind van PvdA/GL, zij gaf wel

Een pikant detail: in de vorige periode kwam DLP steeds
spreektijd tekort, nu bleven er
ruim 12 minuten (68% van hun
spreektijd) ongebruikt op het
scherm staan. Is dit het begin
van het einde?
Geen antwoorden geven is absoluut dodelijk in de politieke
arena
Ria Hennis, Dorpsbelangen
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Bezorger in beeld: Salissa Pouw
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 e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen uw
bezorger met een cadeaubon
van € 15,-.
Sinds het najaar bezorgt Salissa Pouw het Weekblad Wijdemeren bij Nieuw Walden. Een
kleine wijk van 50 kranten in
de Horstermeer, die zij overnam van een buurmeisje. Salissa werd goed ingewerkt en
weet precies waar wel en waar
niet een exemplaar door de
brievenbus moet. Elke woensdag stopt ze de kranten in een
tas en vliegt van het ene naar
het andere adres. Al joggend
is de klus in een kwartiertje
geklaard.
Bezige bij
Salissa is een energieke en
enthousiaste meid. Ze zit in de
brugklas van het St. Aloysius

in Hilversum en heeft nog geen
idee wat ze later worden wil. In
ieder geval geen kantoorbaan,
maar als ‘bezig bijtje’ past dat
ook niet bij haar, meent haar
moeder. Ze judoot wekelijks
in Kortenhoef en volgt daarnaast een extra wedstrijdtraining in Bussum. Salissa zit al
sinds haar 7e op judo en heeft
inmiddels de blauwe band
behaald. Binnenkort doet ze
examen voor de blauwe slip.
Thuis vindt ze het leuk om lekker buiten te skeeleren. Gezellig samen met een vriendin.
Goede technicus
Een andere hobby van Salissa is (legaal) graffiti spuiten.
Dat doet ze op canvasdoeken, die ze dan buiten op
een oud wasrek neerlegt. Ze
heeft hierin geen les gevolgd,
maar leert de technieken via
YouTube filmpjes. De eerste
kunstwerken hangen op haar
kamer en het zijn ook prachtige cadeautjes voor Vaderdag,
zowel voor haar opa als vader.
Salissa helpt haar vader graag
ter voorbereiding op de wei-

land autocross. Zo draait ze
bijvoorbeeld haar hand niet
om voor het opmeten van de
bandenspanning. Ook gaat ze
vaak mee naar wedstrijden om
hem aan te moedigen. En niet
zonder succes, want haar vader neemt genoeg bekers mee
naar huis.

Grote vangst
In het weekend of tijdens de
vakantie is Salissa regelmatig
met haar opa op pad. Ze gaan
dan samen vissen, vanaf een
bootje of langs de waterkant.
Dit najaar had ze zelfs een
unieke vangst in het Hilversumse Kanaal. Opeens zat
er een Europese meerval aan

de lijn, een vis waarvan nog
niet bekend was dat deze hier
voorkwam. Ze kreeg de knoeperd van 90 cm met moeite
aan de kant, waar haar opa
slechts een visje van 5 cm omhoog hengelde. Maar dat was
weer geen verrassing, want
Salissa vangt meestal de grotere vissen en opa de kleintjes.

uit moet vanwege de motor. Ik
doe gewoon een muts op en

handschoenen aan.”

De beste stuurlui aan wal

Straalgelukkig als ik vaar
Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Inge (61) uit Breukelen
Wat: Pont, een Weco 635, een
klassieke spitsgatsloep
Gekocht: uit de erfenis van mijn
vader op 12 mei 2019
Ligt: aan de steiger voor mijn
appartement of in jachthaven
De Drechtakker in Loosdrecht

“De liefde voor het water begon al in mijn jeugd. Ik groeide
op in Bilthoven, maar Loosdrecht was toen al voor de
vakantie en uitjes. In de winter
schaatsen, in de zomer varen.
Mijn vader was een echte zeiler en de halve familie Pont
had een boot. Een jaar of elf
geleden wandelde ik met een
vriendin in Kortenhoef, langs
een jachthaven en toen bleek
dat we allebei wel een bootje
zouden willen. Twee weken
later kochten we samen een
sloep waar we ‘co-ouderschap’
over hadden. In die tijd waren
een collega en ik al bezig met
het project Sloepenboekje dat

is uitgegroeid tot een crossmediaal belevingsplatform over
sloepen en tenders: Daemes
& Heeren met al honderden
leden en we groeien enorm.
Hier werk ik ongeveer fulltime
aan, ik doe onder andere de
interviews, de fotografie en in
het zomerseizoen ben ik ook
nog brugwachter. Het leukste
aan een sloep, is dat je heel
dichtbij het water zit. Je hoort
het klotsen van het water. En
het voelt gezellig, als een klein
huisje op het water. Ik ben
straalgelukkig als ik vaar. Het
geeft een gevoel van vrijheid.
Uniek in dit gebied zijn de
sluisjes en daar is het altijd
hartstikke gezellig. Je zit letterlijk in hetzelfde schuitje en heel
dichtbij elkaar. De een vraagt
aan de ander of die nog wijn
heeft. Het is een en al gemoedelijkheid. Hoe dan ook vind ik
sloepvaarders leuke mensen.
Hoewel je de meesten alleen
ziet als het mooi weer is, bij
twintig graden en een zonne-

tje. Ik vaar het liefst tot november, tot de boot écht het water
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Foto van de week

Foto: Ton Keijzer

Wijdemeren Beachevent ‘s-Graveland

Kringloopwinkel Vide blij met vierde huurverlenging
Frieda Boer, haar energieke
83-jarige medewerkster zegt:
“We hebben nu al vier keer
een verlenging gehad van de
huur. Bij elke verlenging spring
ik een gat in de lucht. Ondanks
dat ik 83 jaar oud ben. Ik vind
het zo fijn om hier te werken.
Ik voel mij te jong om niets te
doen. Ik voel mij hier thuis bij
Vide.”

Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Onderneemster
Fiona
Beije van Kringloopwinkel Vide in Loosdrecht:
“Ondernemen is spannend. Toen ik hier begon

in 2018, mocht ik 4 maanden blijven. Daar was ik
mij goed van bewust. Het
pand wordt namelijk een
keer gesloopt voor nieuwbouw. Gelukkig werd ons
huurcontact enkele keren
verlengd en hebben we net

vernomen dat we tot en
met juni 2023 in onze winkel aan de Nootweg mogen
blijven. Echt heel blij mee.
Een ander pand vinden, is
een enorme opgave.”

De charmante Frieda komt
oorspronkelijk uit Smilde. Op
haar 19-de wilde ze eigenlijk
mannequin worden. Haar vader was daar tegen en achteraf
is Frieda daar wel blij mee. “Ik
was zo groen als gras. Daarna
ben ik in de verpleging gegaan
en ben tevens gediplomeerd
in de verzorging. De afgelopen
60 jaar woon ik in ‘t Gooi. Eerst
in Hilversum. Daarna in Loosdrecht. Jarenlang heb ik de
taak op mij genomen om mijn
gezin alle aandacht te geven.
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan in de verzorging.” Frieda vervolgt: “In
oktober 2018 kwam mijn buurman naar mij toe en vertelde
dat in het oude pand waar van

Melsen had gezeten aan de
Nootweg een kringloopwinkel
was gevestigd. Meteen ben
ik langsgegaan en kreeg een
baan aangeboden. Aangezien
ik vaak op rommelmarkten te
zien ben, laatst nog in Baarn,
voel ik mijn prima bij Vide.”
Fiona vult aan: “Ik ben heel tevreden over Frieda. Zeker met
haar ervaring op het gebied
van vlooienmarkten. Thuis
zitten, is niets voor haar. Ook
houdt ze, net als ik, precies bij
als klanten met speciale wensen komen, zoals een Brave
Hendrik, bijbels, fossielen,
lampjes, spelletjes, golfclubs
of speciefieke onderdelen
van een servies. We noteren
dit netjes en als iets wat op
onze lijst staat, binnen komt,
melden we dit aan onze klant.
We krijgen de meest mooie en
uiteenlopende dingen binnen.”
Frieda: “Weer 1 jaar erbij. Ik
krijg weer extra power als ik
eraan denk. Kijken of we in
juli 2023 voor de vijfde keer
mogen verlengen. Ik hoop het
echt!”.
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Steun Saskia met zwemtocht
Swim to Fight Cancer
WIJDEMEREN
Op zaterdag 3 september
doet Saskia Luijer mee met
de Swim to Fight Cancer
Muiden.

Onze sportieve redacteur
maakt een zwemtocht van 2
km door de Vecht en langs
het Muiderslot om geld op te
halen voor kankeronderzoek.
Onnodig om uit te leggen hoe

belangrijk dit onderzoek is.
Wilt u Saskia ook steunen met
haar goede-doel-zwemtocht,
dan kunt u haar sponsoren via
deze link: https://www.fightcancer.nl/.../swim-to-fight-can-

cer-muiden.

gouden medaille. Team Zwart
behaalde een mooie tweede
plaats en kreeg het zilver omgehangen. Maar ook alle an-

dere teams kregen een klein
prijsje, in de vorm van een
sleutel aan een snoepveter,
want alle leerlingen hadden

Elke bijdrage is welkom en
wordt enorm gewaardeerd!

Trefbaltoernooi van het
IKC-WereldWijs
Door: Linda Spil

LOOSDRECHT
Maandagmorgen 20 juni
kon het dan eindelijk na
vele afgelastingen doorgaan, het trefbaltoernooi
van het IKC-WereldWijs.
Een gezellige sportochtend voor alle leerlingen
uit groep 7 en 8.
Na een welkom aan alle leerlingen, (groot) ouders, ACdames en alle scheidsrechters van de opleiding Sport
& Bewegen ging het toernooi
van start. De leerlingen waren verdeeld in 6 kleurenteams. Het was gezellig druk
in de sporthal, (groot)ouders,
broers, zussen en leerlingen
uit andere groepen waren er
om de spelers aan te moedi-

gen en te ondersteunen. Alle
kinderen konden hun kwaliteiten demonstreren, de één was
goed in afgooien, de ander in
ballen vangen en weer een ander was juist goed in de ballen
ontwijken. Het ging er fanatiek,
maar zeker ook sportief aan
toe. De dames van de Activiteitencommissie verzorgden
de inwendige mens, zij hadden drinken met een lekkere
koek voor alle leerlingen en
ook de wedstrijdleiding werd
goed verzorgd. Altijd heerlijk
tijdens zoveel activiteit op de
vroege ochtend.
De uiteindelijke finale werd
gespeeld tussen Team Oranje
en Team Zwart waarbij Team
Oranje na een spannende
strijd toch met de eer ging strijken en er vandoor ging met de

Foto: De gouden en zilveren winnaars, inclusief smileys

heel enthousiast hun best
gedaan. Wereldwijs kan terugkijken op een sportieve en
geslaagde ochtend.

Nilo behaalt 8 medailles op Rayon Toestelfinale
LOOSDRECHT
Zaterdag 25 juni werd de
toestelfinale van Rayon de
Vechtstreek gehouden in
Amersfoort.
Voor elk toestel worden de
8 turnsters die dit jaar op dat
specifieke toestel de hoogste
score hebben behaald, uitgenodigd. Hiervoor kwamen
maar liefst 8 turnsters van Nilo
in aanmerking, om te schitteren op één of meerdere toestellen. Een hele eer om daar
te mogen staan.
Anna, Sara, Danique en Diese beten het spits af. Anna liet
mooie oefeningen zien, maar
heeft in haar niveau te kampen
met een erg sterk deelnemersveld, waarvan de meeste turnsters veel meer trainingsuren
draaien. Sara turnde strak en
de zenuwen leken haar wei-

nig parten te spelen. Danique
liet ook zien dat ze niet voor
niks was uitgenodigd met een
prachtige balk- en brug oefening. Als laatste mocht Diese
na lang wachten de brug op en
ook zij deed dit opperbest. Het
resultaat: Sara goud op balk
en zilver op brug, Danique zowel op de balk als op de brug
een gouden plak en ook Diese
wist het goud te bemachtigen.
In de middag een optreden van
onze junioren. Ook dit werd
een spannende wedstrijd. De
D-scores van de turnsters lagen heel dicht op elkaar, dus
gaf de uitvoering (de E-score)
vaak de doorslag. Esmee en
Caroline grepen hierdoor nest
naast de prijzen, maar Cato
behaalde op brug, waarin ze
een nieuw element turnde,
een mooie tweede plaats. Vera
won het goud op de balk door

haar strakke uitvoering en op
sprong behaalde ze het brons.
Blij dat Nilo na 2 Corona ja-

ren het turnseizoen weer zo
heeft kunnen afsluiten in het
Rayon, het was een gezellige
en succesvolle dag, die de

trotse trainsters inspireert om
volgend seizoen weer lekker
te knallen.

vlnr: Diese, Sara, Anna en Danique, daarachter de trotse trainsters
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Rondje Wijdemeren

Het avontuur van
Rene van Rijn
Door Ben Groenendijk

Rene van Rijn verruilde
zijn woonboot, een oud
binnenvaartschip in zijn
vertrouwde
Loosdrecht,
voor een woonark elders
in de regio. De verhuizing
maakte deel uit van een
groter plan. Of eigenlijk
een droom.
‘Ja, deze woonark is vooral
de plek waar mijn vrouw en ik
kunnen terugkeren na lange
reizen. Volgend jaar gaan we
vier maanden weg met een
nieuwe boot. Het jaar daarop
wat langer. Aan de boot wordt
nu nog gewerkt, maar het duurt
nu niet lang meer. Het is een
aluminiumboot,
ontworpen
door Willem Nieland, een bekende scheepsontwerper. De
boot is gebouwd in Lemmer,
casco. Zo hebben wij hem ge-

kocht. Het is een zeewaardig
motorschip van vijftien meter
lang en vijf meter breed. Aluminium heeft als voordeel dat
het schip relatief licht is en
makkelijker glijdt. Bovendien
is het onderhoudsvriendelijk.’
Twee hutten
Het proces van installeren,
opbouwen en inrichten nadert
zijn eind.
‘Nog een paar maanden. Het
werk is voornamelijk door
professionals gedaan, maar
we hebben zo’n 500 uren bespaard door ook zelf het nodige te doen. Door veel op de
bouwplek te zijn, kun je ook
voortdurend aangeven hoe
je het wil hebben. Het wordt
daardoor echt onze boot. Zo
hebben we ons niet laten verleiden mee te gaan met de
trend in de botenwereld om

maar zoveel mogelijk aparte
ruimtes te creëren. Dat maakt
het namelijk allemaal erg benauwd op zo’n schip.. We hebben twee hutten, één voor ons,
één voor bezoekers.’
Naar Scandinavië
Rene kent de botenwereld
goed. Zo verbouwde hij bijvoorbeeld zijn binnenvaartschip in Loosdrecht om tot
woonschip. Die ervaring komt
hem nu goed van pas. ‘Ik heb
van alles gedaan in mijn leven,
maar nu ben ik in een nieuwe fase en draait alles om de
nieuwe boot en het reizen. Het

ontwikkelproces van zo’n boot
is bijna net zo leuk als het varen zelf. Binnenkort gaan we
dus grote reizen maken. Dat
is altijd al een droom geweest.
We wilden eerst richting De
Zwarte Zee, maar dat gaan
we maar niet doen. We gaan
overigens eerst wat kortere
reizen maken, in Nederland,
misschien naar Engeland. Een
soort proeffase. Maar daarna
dan naar Scandinavië, vanwege de natuur, de fjorden, maar
ook het ijs.’

weer gebeurt zien we wel.
Misschien is dit ook wel weer
een fase in ons leven. Tot nu
toe vinden we het heel leuk.
Maar straks gaan we maandenlang varen. Vinden we het
nog steeds leuk? Je weet het
niet, het is nieuw, we moeten
het ervaren.. We gaan ook
vast van alles missen. Maar
ja, we zien wel. Ik vaar met
de nieuwe boot niet een soort
pensioenfase in, hoor. Ik ben
ondernemend van aard en wil
misschien ook nog wel een
keer wat nieuws opzetten.’

Fase
‘En wat er dan vervolgens

Van de Zijlijn...

Helmen, boeken en bajonetten…
Door: Cor Winkel
Het is schitterend weer als de
traditionele veemarkt wordt gehouden. Altijd leuk om een kijkje
te nemen. Alle ingrediënten
zijn aanwezig. Kleding, snoep
en snuisterijen. Taart, vlaaien,
paling en hamburgers. Maar
ook boeken, platen, schilderijen
en aardewerk schalen. Kortom,
je kunt het zo gek niet denken
of het is er wel. Natuurlijk ook
het levende vee ontbreekt niet.
Voor kinderen en ouderen een
blijvende attractie. Ik zag een
man van middelbare leeftijd op
de grond liggen. Naast hem een
koe, die rustig bleef onder zijn
strelingen en dat allemaal onder
toeziend oog van de familie…

Wat verder bij het kerkje van
de Stalpaert Stichting vraagt
een vrouw bij de boekenstal
naar een speciaal religieus
boek, met een titel, die ik inmiddels vergeten ben. De
kleur van de kaft was lichtblauw, zei ze. Toen ik de titel
nog wel wist, heb ik even meegeholpen enkele boekendo-

zen te scannen, ook op kleur.
Maar resultaat bleef jammer
genoeg uit. Het herinnert me
aan de jaarlijkse boekenmarkt
in Deventer. Jaren geleden
was ik op zoek naar een boek
van Morton Thompson. En ja
hoor, tussen de duizenden en
duizenden boeken, vond ik het
boek, dat ik zocht. Toeval bestaat (niet). Ik kan me de euforie en tevredenheid nog goed
herinneren, toen ik daadwerkelijk mijn hand legde op het
bewuste boek. Mijn taak zat
erop. Tijd voor koffie. Ik heb
het boek nog steeds…
Doorlopend stuit ik op een
kraam met oude spullen uit de
voorbije oorlogen. Een man
met een rood vlasbaardje is
in gesprek met een verzorgd
uitziende oudere man. Onderwerp van gesprek is een oude
Engelse helm uit de 2e wereldoorlog. De man vraagt hoeveel
ie moet kosten. 22,50 euro is
het antwoord. De man onderhandelt niet en accepteert de
prijs meteen. Duur? Op in-

ternet zie ik later, dat het een
koopje is. Ondanks een klein
deukje is het verder een gaaf
exemplaar hoor ik. Ik vraag:
“Waarom heeft u special belangstelling voor deze helm?”
“Ik verzamel ze, ik hang hem
op, bij de andere helmen aan
de wand bij mij thuis”.
De oude man vertrekt en mijn
oog valt op een klein zwaard.
Het is een bajonet uit de 1e

wereldoorlog
volgens
de
kraamhouder. Het blijkt, dat de
bajonetten uit de 2e wereldoorlog een stuk kleiner zijn.
De kenner van oorlogstuig legt
me uit, dat het fysieke contact
tussen strijdende soldaten
in oorlogstijd inmiddels was
veranderd. Als de bajonetten
steeds kleiner worden, vraag
ik me af hoe groot ze nu zullen
zijn. De soldaten in Oekraïne
zullen het wel weten.

Ik hoop eigenlijk, dat die dingen maar snel allemaal bij
de verzamelaars terecht komen… Volgende week gaat
hij naar collega verzamelaars
in Frankrijk en België om zijn
voorraad oorlogsspullen weer
aan te vullen. Een blijvende bloeiende handel volgens
hem…
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Derde boek van ’s Gravelander 		
Dijkstra

OERRR Struinen met de 		
boswachter
‘S- GRAVELAND
Wandel zondag 10 juli mee
met de boswachter over de
buitenplaatsen Boekesteyn
en Schaep en Burgh in
‘s-Graveland.

‘S- GRAVELAND
’s Gravelander Bert Dijkstra
presenteerde
op
dinsdag 21 juni zijn derde
boek. ‘Anneli, verbinder
tussen zwart en wit’ is
het fascinerende waargebeurde levensverhaal van
de blanke Zuid-Afrikaanse boerendochter Anneli
Bronkhorst.

Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen
vanaf 4 jaar en duurt anderhalf

uur (11-12.30 uur). Zorg dat je
een tasje bij je hebt voor bijzondere vondsten. In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de interactieve
natuurwand. Handig om te weten: Koop van tevoren je tickets
online; Honden kunnen niet
mee; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Dijkstra schreef eerder Pa Is
De Lul (een verzameling columns over het leed van een
man in een vrouwenwereld)
en FC De Aftakeling (over
stokoude voetballers die chronisch worden geplaagd door
versleten ledematen, maar
desondanks doorgaan).
In het aangrijpende boek ‘Anneli, verbinder tussen zwart
en wit’ schetst Bert Dijkstra de
levenswandel van een sterke
sociale vrouw die altijd verbinder tussen blank en zwart probeerde te zijn en daarbij vaak
werd dwarsgezeten door onrecht, veroorzaakt door apartheid, corruptie en Kill de Boer.
Als kind zag ze hoe haar vader
– een blanke boer – van zijn
erf werd verdreven door de
bewakers van de apartheid,
als opstandige studente pro-

beerde ze de kloof tussen de
rassen te overbruggen, als rebelse jongste medewerker op
de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag was ze de luis
in de pels van een omstreden
regime en als BeNeLux-directeur van South African Tourism
in Amsterdam trof ze vaak
dichte deuren.
Ze is bekogeld met eieren en
– toen Nelson Mandela presi-

dent werd van Zuid-Afrika – op
handen gedragen. Ze heeft in
Nederland de schoonheid van
haar vaderland gepromoot en
in Zuid-Afrika het bloed van
een vriend – slachtoffer van
Kill de Boer – op moeten dweilen. Anneli verloor in haar rijke leven veel, maar niet haar
humor en de hoop dat het ooit
beter wordt in het Afrikaanse
land dat ze lief heeft.

St. Jan
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

St Jan, feestdag van Johannes
de Doper en tegenhanger van
die andere feestdag, Kerst,
geboortedag van het Kerstkind. Twee markeerpunten
in het jaar, de dag waarin de
zon het hoogst aan de hemel
staat en het langste schijnt, tegenover de kortste dag. Twee
kanteldagen ook in de natuur
en in de tuin. Zo oogsten we
na St. Jan geen asperges of
rabarber meer, de rest van de
groeitijd is nodig om te herstellen en kracht op te doen voor
volgend seizoen. In het voorjaar houden we vaak met zaaien een tussentijd aan van drie
weken tussen zaaisels van het
zelfde gewas, door het langer
worden van de dagen groeien
ze naar elkaar toe en schelen

dan in de oogst een week. Nu
draait dat om, we zaaien nu
wekelijks om straks ruim na
elkaar te kunnen oogsten. En
een aantal gewassen zaaien
we nu voor het laatste, zoals
worteltjes, bieten en boontjes,
die redden het anders met het
korter worden van de dagen
niet meer. Sla wil in het voorjaar bijna geen bloemstengel
vormen en kan wel 1.5 kg
per krop wegen, in het najaar
schiet hij al gauw de lucht in.
Bij andijvie is het precies an-

dersom, zware kroppen andijvie krijg je alleen maar in
de herfst. Zo begint na St Jan
een andere tijd. De werkdruk
op de tuin blijft nog een tijdje
hoog, maar de ergste stress is
er van af. De bedden zijn vol,
soms voor een tweede keer,
het onkruid is onder controle,
we pakken zelfs af en toe een
weekendje weg met campertje en fietsen. Appingedam,
nog nooit geweest? Doen, die
weidse Groningse luchten. En
mooie musea ook.

Foto: © Natuurmonumenten, Janko van Beek
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Wonderfeel
’S-GRAVELAND
Drie dagen genieten van
muziek en natuur op zomerfestival Wonderfeel
Van 15 t/m 17 juli vindt op buitenplaats Schaep en Burgh in
’s-Graveland de achtste editie
plaats van Wonderfeel. Op het
populaire festival kun je drie
dagen lang, slenterend van
podium naar podium, genieten van prachtige muziek door
(inter)nationale topmusici, van
dans en poëzie, van elkaar,
van hapjes en drankjes en nog
veel meer. Ontsnap aan de
drukte van alledag, dompel je
onder in natuur en cultuur en
geniet van de zomer.
Kuier tijdens Wonderfeel drie
dagen lang door het prachtige
natuurgebied van buitenplaats
Schaep en Burgh en laat je
verrassen door klanken van
klassiek tot jazz en pop. Met
optredens van (inter)nationale topmusici zoals Ralph van
Raat, Nathalie & Maria Milstein, Fuse, Capella Amsterdam, pianist Pavel Kolesnikov,

accordeonist Mario Batkovic,
het Dudok Strijkkwartet, het
Franse Ensemble Jupiter,
stersopraan Lea Desandre,
het New Jazz Orchestra, singer-songwriter Eva van Manen, het Malinese Trio Da Kali
en het eigen Wonderfeel Festival Orkest.
Ook de populaire muzikale
familie Kanneh-Mason komt
naar Wonderfeel. Internationaal werden ze bekend door
het optreden van cellist Sheku
op de bruiloft van prins Harry
en Meghan Markle. Op het
festival spelen vijf leden van
de familie: violist Braimah, pianiste/violiste Konya, pianiste/
celliste Jeneba, violiste/pianiste Aminata en de pas 12-jarige
celliste/pianiste Mariatu. En
Wonderfeel biedt nog zoveel
meer, van dansvoorstellingen
tot yogasessies, dichters en
denkers, kinderactiviteiten en
lekkere hapjes en drankjes op
de terrassen bij de food trucks.
Prachtige natuur
Wonderfeel, dat wordt geor-

FOPPE SCHUT

ganiseerd in samenwerking
met Natuurmonumenten, vindt
plaats in de prachtige natuur
van de buitenplaatsen Schaep
en Burgh en Boekesteyn. De
bezoekers dragen met de aanschaf van een ticket dan ook
bij aan de instandhouding
van de natuur van de ’s-Gravelandse buitenplaatsen. De

kaartverkoop is donderdag 14
april gestart op <http://www.
wonderfeel.nl> www.wonderfeel.nl. Het festival wil kinderen op jonge leeftijd in contact
brengen met (klassieke) muziek. Daarom is Wonderfeel
voor jongeren t/m 18 jaar gratis toegankelijk (deze gratis tickets zijn ook in de ticketshop

voorhanden). Let op: alleen op
zaterdag en zondag staan er
kinderactiviteiten op het programma.
Festivallocatie: Schaep en
Burgh, Noordeinde 60, ‘s-Graveland (ingang: Franse Kampweg 2)

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

