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NIEUWSSTER
Expositie ‘Zeven eeuwen Oukerck’ in Sijpekerk
beeld. Met specifieke aandacht
voor de rol van de kerk in het
dagelijks leven in Oud-Loosdrecht.

Aanleiding voor de tentoonstelling is het sluiten van de
kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Sinds 2019 vormen
de gemeentes van Oud- en
In samenwerking
met
Nieuw-Loosdrecht
samen de
WEEKBLAD WIJDEMEREN
Hervormde gemeente Loosdrecht. De diensten worden gehouden in de Sijpekerk, de kerk
uit 1400, die eigenlijk de ‘dochterkerk’ van de ‘Oukerck’ is. De
kerk in Oud-Loosdrecht werd
namelijk al rond 1330 gesticht,
waarmee Loosdrecht voor het
eerst een zelfstandige parochie werd. Omdat het gebouw
telkens in het veen verzakte,
werd in 1843 een nieuwe kerk
gebouwd. In audiofragmenten
halen gemeenteleden hun herinneringen op en vertellen hun
ervaringen met de ‘Oukerck’.
Ook toont de expositiemateriaal van het recente verenigingsleven; de gloriejaren in de
20e eeuw van de vrouwenvereniging en de jeugdclubs.

| BREUKELEVEEN
|
De tentoonstelling
start in de
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD

LOOSDRECHT
Tot en met Monumentendag (10 sept.) kunt u elke
zaterdag tussen 11 en 16 u.
de expositie ‘Zeven eeu-

wen Oukerck’ bezoeken in
de Sijpekerk, Nieuw-Loosdrechtsedijk 171. Op Monumentendag is ook de
‘Oukerck’ aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 open.

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
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Elke eerste maandag van de
maand hoort u om 12.00 uur de
sirenes afgaan. Een landelijke
test zodat iedereen het geluid
herkent bij een ramp of zwaar
ongeval. In de 14 eeuw was
zo’n test overbodig. Bij brand,
watersnood of oorlog klonken
de kerkklokken als teken van
alarm. Het luiden van de klok is
slechts een voorbeeld van hoe
de betekenis van de kerk door
de eeuwen heen veranderd is.
De expositie ‘Zeven eeuwen
Oukerck’ brengt dit prachtig in

WINACTIE!
Doe jij ook mee met onze teken/kleurwedstrijd? Haal dan snel een
teken/kleurplaat bij ons op kantoor of kom
langs in onze stand op de jaarmarkt en
maak je tekening daar. Wie weet win jij
een van de leuke prijzen!
Inleveren kan tot 5 september 2022.
Nootweg 37
1231 CP LOOSDRECHT

Soestdijkerstraatweg 27

●

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

Voor extra tekst en uitleg zijn
elke zaterdag leden van de
commissie Open Kerk aanwezig. Zij kennen alle ins en outs
omdat ze samen de informatie
op papier hebben gezet en allerlei attributen en accessoires
hebben verzameld. De grootste eer van de expositie komt
echter Tineke van den Berg
toe. Zij deed veel voorbereiding
en bracht met hulp van de Historische Kring de geschiedenis
van Oud-Loosdrecht in kaart.
Vervolgens verzette Tineke
uren werk om zeven houten
panelen te beschilderen. Elk
paneel verbeeldt een eeuw,
met prachtig professionele illustraties en bijpassende kernachtige teksten. Een vogelvlucht vanaf de 14e eeuw tot
heden. Knap gedaan en echt
een aanrader om te bekijken!

AKELAARS.NL

Door: Saskia Luijer

14 eeuw. De periode waarin
men de zorg voor zieken en
hulpbehoeftigen tot de taak
van de kerk beschouwden.
In de eeuwen daarna neemt
de kerk ook het onderwijs ter
hand. Zo staat in de 16e eeuw
de koster en klokkenluider als
schoolmeester voor de klas.
De zorg voor armen, weduwen en wezen werd indertijd
ook door de kerk opgepakt.
Oud-Loosdrecht vormde toen
een arme gemeente. De bewoners waren jagers, vissers,
rietsnijders en turfstekers. Om
extra werkgelegenheid te creëren financierde dominee Mol
met eigen geld een porseleinfabriek. Zijn onderneming had
niet het gewenste effect, maar
toont de grote betrokkenheid
en invloed van de ‘Oukerck’ op
de inwoners. In de 18e en 19e
worden geleidelijk aan veel rollen van de kerk overgenomen
door maatschappelijke organisaties en de overheid. Kerk en
staat worden gescheiden.
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FAMILIEBERICHTEN

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
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

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
Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl
Bel Jeroen 06 -83658102
ik zoek een betrouwbare
hulp,4 uur per week
0629503910
in loosdrecht

ChillyHilversum

Moegestreden en verlangend naar de eeuwige rust is thuis,
in zijn eigen vertrouwde omgeving overleden mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa en
overgrootopa

Wim de Wit

Oud havenmeester van Wolfrat
* Hilversum 09-01-1943

† Nieuw-Loosdrecht 18-08-2022

Greetje de Wit-Verweij
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Flits 11 - 1231 SM Nieuw Loosdrecht

Voor hun fantastische inzet gaat onze dank uit
naar alle medewerkers van Inovum Thuiszorg.

“Wanneer leven
lijden wordt,
is sterven een
verlossing”
Voor altijd in ons hart

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

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

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

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

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus:
100 gram
Super Kogelbiefstuk
Varkenshaas saté

UITVAARTVERZORGING

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

100 gram

€ 3,75
€ 2,49

Maandag 29 en dinsdag 30 augustus:
Hamburgers/Slavinken/
4 halen 3 betalen!
Rundervinken/Schnitzels
Hele week t/m 31 augustus
Bakje
Sophie’s scharrel eisalade
€ 2,50
De lekkerste!

200 gram

Iedere woensdag: Gehaktdag
Iedere donderdag: Biefstukdag
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 26 t/m woensdag 31 augustus.

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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Even slikken voor Margriet Rademaker
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na de overweldigende
overwinning van De Lokale Partij met 8 van de 19
zetels in de gemeenteraad
was het even slikken voor
Margriet Rademaker. Zij
werd zonder enige raadservaring fractievoorzitter
van een club van wie een
vijftal ook 0 ervaring had
als raads- of commissielid.
“Ik beschouw het als een
ongelooflijke mooie, interessante en spannende
uitdaging”, opent Margriet.
Eén nachtje slapen
Weliswaar is nog niet alles
ingeregeld, maar volgens de
aanvoerder zijn ze ‘in een recordtempo met z’n negenen
aan het ontdekken hoe we zo
effectief mogelijk coalitie kunnen voeren’. Daarbij telt ze
commissielid Michael Kulkens
mee. Naast Margriet Rademaker is ook Frits den Hartog 4
jaar commissielid geweest en
heeft alleen Olivier Goetheer
ervaring als welbespraakt
raadslid. Margriet (58), ge-

trouwd met Marc, moeder van
Job (29), Tess (28), Dick (27)
en hond Bink, woonde sinds
2013 in Ankeveen waar ze in
2016-2017 aanraking met de
plaatselijke politiek. Een ongewenst bouwplan tussen De
Slenk en Stichtse Kade bracht
de buurt samen. Toen alleen
De Lokale Partij reageerde,
kwam ze erachter hoe de lokale politiek in elkaar stak. Over
het verzoek van toenmalig
raadslid Alette Zandbergen of
ze op de lijst wilde staan, heeft
ze één nachtje geslapen: “Je
kan wel langs de zijlijn blijven
staan en van alles roepen,
maar doe er dan zelf wat aan”.
Zo belandde Margriet Rademaker in 2018 op nr. 5 van
de DLP-lijst, waar ze net niet
genoeg stemmen behaalde
voor een raadszetel, maar wel
met overtuiging commissielid
Sociaal en Maatschappelijke
Zaken werd. “Zelf ben ik nog
steeds heel blij dat het zo gelopen is. Een goede leerschool
van 4 jaar commissie voordat
ik raadslid werd dit jaar.”

bij De Lokale Partij logisch,
omdat lokaal zo dicht mogelijk bij de inwoners staat. “Er is
geen ‘hoofdkantoor’ waar we
naar moeten terugkoppelen,
en wel degelijk een ideologische visie: luisteren naar de
inwoners, begrijpelijk bestuur
met goede en open communicatie en de financiën op orde.”
Die massale winst verklaart
ze doordat inwoners ervaren
hebben hoe De Lokale Partij
gehandeld heeft de afgelopen
jaren. “En het allerbelangrijkste dat er vertrouwen is dat
wij onze stinkende best gaan
doen om met elkaar in een
open bestuurscultuur Wijdemeren de komende jaren nog
een beetje mooier en beter te
maken.” Margriet stond in eerste instantie niet te juichen bij
de verkiezingsuitslag, erkent
ze. “Super blij dat zoveel mensen op De Lokale Partij gestemd hebben, maar voor de
verhoudingen in de raad wel
een lastige.”

‘NIET DE GROTE
LOKALE PARTIJ
SHOW’

Lokale politiek
Voor Margriet was aansluiten

Foto: Margriets maidenspeech in de raad (foto: Douwe van Essen)

Toekomst
Naast vrijwilliger bij de Dillewijn en Bruisend Ankeveen wil
ze met de DLP de komende
tijd hard werken aan zaken die
al langere tijd liggen, zoals de
Nota Maatschappelijk Vastgoed en Nota Ouderenbeleid.
En natuurlijk kwesties waar
inwoners moeite mee hebben.
Dat participatie, veiligheid op

en rond het water, verkeer de
aandacht krijgen die ze verdienen. “Deze bestuursperiode mag niet De Grote Lokale
Partij Show worden. Het is
belangrijk dat we als raad in
verbondenheid tot besluiten
komen. Je kunt het nog steeds
oneens zijn, maar wel met begrip voor het standpunt van de
ander.”

Bouwplan ’t Laantje ’te massaal, te hoog en te krap’
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT
‘Te hoog, te massaal en
op een te krap bouwvlak’,
zo vatte de Raad van State
tijdens een rechtszaak in
Den Haag de kernbezwaren van omwonenden van
woningbouwplan ’t Laantje in Loosdrecht samen.
Valt te lezen in een verslag
in de Gooi- en Eemlander.
De Raad van State zet alle
voors en tegens op een rijtje en doet over enkele weken uitspraak.

Daarnaast vrezen omwonenden ‘een verregaande aantasting van het naastgelegen
Bosje van Sprenger, een groene oase in de woonwijk’. Ook
zouden er verkeersgevaarlijke
situaties op de Luitgardeweg
ontstaan als de gemeente niet
meer maatregelen neemt om
het verkeer te dwingen daar
niet harder dan dertig kilometer per uur te rijden. Tijdens de
rechtszaak zei een gemeentewoordvoerder dat Wijdemeren
net begonnen was met een
reeks
verkeersmaatregelen
op de Luitgardeweg, zoals
het aanbrengen van belijning.

Daarmee wil ze ervoor zorgen
dat het verkeer zich beter aan
de snelheidslimiet houdt. Dat
wekte verbazing bij de bewoners van die straat, die hadden
nog niets waargenomen op die
ochtend.
Eén bouwlaag minder
Het hoofdbezwaar blijft de omvang met 49 appartementen
die projectontwikkelaar Johan
Zijtveld van JeeGee Vastgoed
wil bouwen. De bezwaar makende omwonenden willen in
elk geval één bouwlaag minder. Ze willen niet uitkijken op
een woongebouw dat boven

de bomen uitsteekt. De ontwikkelaar deed enige aanpassingen door een verschuiving
naar het zuiden waardoor er
minder bomen gekapt hoeven
te worden. Van Zijtveld zei dat
hij 6 bomen zal herplanten als
compensatie voor de drie die
moeten wijken. Voorts wees
hij op drie openingen tussen
de gebouwen zodat er meer
doorzicht komt en het geheel
minder massaal wordt.
Belang woningbouw
De tegenstanders vinden die
aanpassingen niet voldoende.
Ze willen minder appartemen-

81 inwoners meer in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Tussen 1 januari van dit
jaar en 1 juli kwamen er
81 Wijdemeerders bij, een
stijging van 0,3%. Op 1-1’22 telden de zes dorpen
24.494 inwoners, een half
jaar later 24.575, volgens
het Centraal Bureau voor

de Statistiek.
De Nederlandse bevolking is
in 6 maanden sterk gegroeid,
met bijna 120.000. Begin januari telde Nederland 17,6 miljoen inwoners, per 1 juli ruim
17,7 miljoen. Er werden circa
81.100 baby’s geboren en er

stierven 84.200 mensen. Terwijl 72.300 mensen emigreerden uit Nederland. Die cijfers
lijken op die van 2018 t/m
2021. De stijging wordt veroorzaakt door het aantal immigranten. Er kwamen 195.200
personen naar ons land, in
2021 waren dat er 93.600

ten, dus minder bewoners en
minder overlast. Dat is volgens
Zijtveld niet haalbaar. Hij vond
het een prima plan dat tegemoet komt aan de woningbehoefte met 16 sociale huurwoningen (waarvan 15 verkocht
aan een woningcorporatie).
Plus zeventien andere huurpanden verkocht aan een
belegger. Voor de resterende
16 koopwoningen staan de
kopers te trappelen, aldus de
ontwikkelaar.

IK WIL OERRR
in dezelfde 6 maanden. De
meeste immigranten komen
uit Oekraïne, gevolgd door Syrië, Turkije, India en Polen.
Meld je aan
op OERRR.nl
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Mantelzorgmarkt in

Sluiting Gereformeerde kerk
Loosdrecht

brandweerkazerne
KORTENHOEF
Op woensdag 31 augustus
organiseren de gezamenlijke huisartsen van Kortenhoef en Loosdrecht een
Mantelzorgmarkt
tussen
15.00 en 17.00 in de Brandweerkazerne, Eslaan 2A
te Kortenhoef. U kunt dan
kennis maken met tal van
organisaties die iets kunnen betekenen voor mantelzorgers.
Een mantelzorger ben je als je
hulp verleent aan een hulpbehoevende uit je directe sociale
omgeving, een familielid, buur
of vriend. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder.
Mantelzorg is onbetaalde hulp
en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp
aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinde-

van informatie. Dat varieert
van het Klusjesteam tot aan
de Gooise Tafel voor maaltijdvoorziening. Ook zijn o.a.
ANWB- Automaatje, Zorgmies,
Versa, King Arthur en Varen
op de Plassen present. Daarnaast kunt u te weten komen
hoe het Mantelzorgcompliment
werkt of kunt u kennis opdoen
met ‘Het Mantelzorg-alfabet A
tot Z’. Cursussen, folders, er
is voor iedereen ruimschoots
informatie.

ren, valt buiten de definitie.
Huisartsen
De Huisartsenpraktijken Curtevenne, Hoflaan, Siebeling
en Suijker uit Kortenhoef en de
Huisartsen Loosdrecht organiseren een markt om mantelzorgers te ondersteunen in de
zorg voor hun naaste, en henzelf hierbij steun te geven. Tijdens de markt zullen verschillende organisaties laten zien
wat zij voor mantelzorgers kunnen betekenen in de zorg voor
hun naaste. Ook zullen vanuit
de gemeente de wethouder
Sociale Zaken, de dorpscoördinator, de sociaal makelaar en
leden van het sociaal wijkteam
en WMO-loket aanwezig zijn.
De mantelzorgcoach zal een
korte presentatie geven.

Samen
Duidelijk is dat iedereen vroeg
of laat krijgt te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je
wordt mantelzorger of je (hebt)
in de toekomst hulp van een
mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per
dag. Soms voel je je alleen als
mantelzorger of ben je overbelast. Samen kun je er uitkomen.
Deze Mantelzorgmarkt biedt
een handreiking. Komt allen!

Breed spectrum
Er zijn ruim 20 organisaties
aanwezig om met u in gesprek
te gaan. Of u kunnen voorzien

mijn favsocuhroiteenen

LOOSDRECHT
Begin september zal er in
de Gereformeerde Kerk
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 55 de laatste eredienst gehouden worden.
Daarna zal de gemeente
overgaan naar de Bethlehemkerk te Hilversum.

Organist Wybe Kooijmans zal
enkele orgelstukken spelen
en zal het koor begeleiden.
Algehele leiding is in handen
van Piet Philipse. Naast leden
van de Gereformeerde Kerk
zijn ook andere belangstellenden meer dan welkom om
naar dit concert te komen luisteren. Dinsdag 30 augustus
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“De nieuwe najaar 2022 collectie ademt pure
levensvreugde uit en nodigt uit tot bewegen.
Solidus inspireert met een buitengewone
materiaal- en kleurmix. Ruitvormige stiksels,
vlecht en prints als all-over of als combi in
zachte pasteltinten zijn de musthaves najaar 2022.
Ontdek onze feel good collecties en kies voor het
beste comfort!”

SPORTY
OUTDOOR STYLE
ALLE MODELLEN
MET UITNEEMBAAR
VOETBED

Solidus produceert al meer dan 100 jaar modische
comfortschoenen met uitneembaar voetbed voor
normale, brede en gevoelige voeten.
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SPORTY
OUTDOOR STYLE

HET BESTE COMFORT

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

ZACHT EN SOEPEL
zodat er bij het dragen
niets drukt

breedte

breedte
normale
wijdte

brede
wijdte

OPTIMALE DEMPING
voor een geweldig
loopcomfort zonder
vermoeide voeten

PERFECTE PASVORM
door verschillende
wijdtes én halve
lengtematen

SPORTY
OUTDOOR STYLE

GEORGE IN DER MAUR BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Wij hopen u te mogen begroeten. Het is de moeite waard.

Voorafgaande aan de sluiting
zal er een slotweek worden
gehouden waarbij naast andere activiteiten, het Vocaal ensemble Voices uit Bussum op
dinsdag 30 augustus om 20.00
uur in genoemde kerk een mini-concert zal geven.

VERSTAND VAN VOETEN DE PASVORM SPECIALIST

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL

Gereformeerde Kerk, Nieuw
Loosdrechtsedijk 55; aanvang
20.00 uur en de deuren gaan
om 19.30 uur open. De toegang is vrij.

breedte
extra
wijdte

Uw Solidus comfortspecialist in schoenen met uitneembaar voetbed voor normale, brede en gevoelige voeten

UITNEEMBAAR
VOETBED
verwisselbaar met uw
eigen steunzool
IDEALE STEUN
door het ergonomische
voetbed met natuurlijke
afrolfunctie
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Zie ik jou op de jaarmarkt van Loosdrecht?

VoetbalKanz bij Buitenkanz

LOOSDRECHT
Ook dit jaar ben ik weer
aanwezig op woensdag 31
augustus van 13.00 uur tot
21.00 uur!

LOOSDRECHT
Bianca en Lisanne van
Buitenkanz hebben een
missie: ieder kind de kans
geven om in beweging te
komen. Het is niet voor elk
kind vanzelfsprekend om
mee te kunnen komen in
de reguliere sport, soms
omdat een kind een diagnose als autisme of adhd
heeft.

Fijn om elkaar weer te zien en
bij te praten. Wat zijn we blij
dat we dit jaar weer massaal
als vanouds op reis kunnen,
maar dit veroorzaakt ook de
nodige problemen op de luchthavens. Dat geeft veel onzekerheid, juist daarom waarderen klanten het zo dat zij mij
altijd kunnen bereiken zowel
voor, tijdens of na de vakantie.
Cruisen is erg populair, vooral
vanuit de Nederlandse havens
Amsterdam en Rotterdam.
Graag breng ik cruisevakanties extra onder de aandacht.
Er zijn veel vooroordelen
over cruisen die niet kloppen.
Juist bij het boeken van een
cruise is het belangrijk om de

goede rederij, schip, type hut
en route te kiezen. Bij mij als
cruisespecialist ben je dan
aan het goede adres! Wil je
liever andere reisplannen met
mij bespreken? Natuurlijk ben
je dan ook van harte welkom!
Reizen worden steeds eerder
geboekt, het is nu al mogelijk

om voor de komende zomer je
vakantie vast te leggen.
Op mijn website thetravelclub.
nl/jose vind je veel reis ideeën!
Daar vind je ook al mijn gegevens. Tot de 31e!

Kom jij de Energiecoöperatie Wijdemeren
versterken?
WIJDEMEREN
De noodzaak van CO2-reductie en overstap naar
duurzame warmtebronnen
lijkt belangrijker dan ooit,
de gevolgen van klimaatverandering wordt steeds
zichtbaarder en ook de
stijgende gasprijzen doen
ons beseffen dat wij onze
energievoorziening
zowel duurzamer als lokaler
moeten gaan organiseren.
De Energiecoöperatie, bewonersorganisatie voor energievraagstukken, krijgt steeds
meer vragen van bewoners die

stappen willen gaan nemen
en ook het aantal projecten
groeit. Daarom een dringende
oproep aan lokale ZZP-ers en
vrijwilligers om mee te komen
werken aan een van onze
vier pijlers: energiebesparing,
energieopwekking, energiebewustzijn of de warmtetransitie
in de buurt. De Energiecoöperatie werkt door, voor en met
bewoners en maakt principieel
zoveel mogelijk gebruik van
lokale deskundigheid, betaald
en vrijwillig.
Meld je aan
Heb je als ZZP-er nog een

dag over? Kom dan als projectleider een dag in de week
een project of actie trekken.
Heb je ruimte om een paar
uur per week als vrijwilliger
mee te doen dan is energiecoach misschien iets voor
jou. Je krijgt een basistraining
om gesprekken met mensen
te voeren over het verduurzamen van de woning. ZZP
of vrijwillig, neem contact op
voor een vrijblijvend gesprek
via 06-12395394 (Anne-Marie
Poorthuis). Zie voor informatie
ook de website www.ecwijdemeren.nl/werken-bij-de-energiecooperatie

Bodemonderzoek vanuit helikopter
NEDERHORST DEN BERG
Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht voert samen met
Waternet begin september
2022 een bodemonderzoek
uit in de Horstermeerpolder en omgeving.
We hebben de kennis van de
bodemsamenstelling
nodig
om de waterkwaliteit in de
polder verder te verbeteren.
Met het oog op klimaatverandering onderzoeken we ook
hoe we in de toekomst op een

duurzame manier om kunnen
blijven gaan met zoet water.
En we kijken of we onze productie van drinkwater kunnen
uitbreiden. Onder de helikopter hangt een meetsonde die
(ongevaarlijke) magnetische
velden opwekt. De helikopter
vliegt vrij laag over en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast.
Vooral paarden kunnen hiervan schrikken. We vliegen niet
over huizen en voeren het onderzoek veilig uit. De exacte
vliegdagen zijn afhankelijk van

het weer. Daarom weten we
pas 1 à 2 dagen van tevoren
of we kunnen vliegen. Kijk op
www.agv.nl/bodemonderzoek
voor de laatste updates.
Heeft u vragen? Stuur dan
een e-mail naar bodemonderzoek@waternet.nl
Dit bodemonderzoek is mede
mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het
nationaal
Deltaprogramma
Zoetwater.

Vaak willen kinderen wel sporten of bewegen, maar is er net
dat beetje extra aandacht nodig om het sporten te doen slagen. Na het succes van onze
eerste VoetbalKanz komt er
nu een vervolg. We organiseren voetbal voor kinderen van
7 t/m 12 jaar onder leiding van
een trainer en een pedagoog.
Elke woensdag van 7 september tot en met 12 oktober op
het terrein van SV Loosdrecht

van 17.00 – 18.00 (inloop vanaf 16.50). Kosten zijn €75,-.
Meld je aan:info@ buitenkanz.
com of stuur een appje naar
06 54 95 04 05.

Van kerk naar sociaal 			
cultureel centrum
LOOSDRECHT
Sinds
december
2021
is de voormalig Nederlands Hervormde kerk in
Oud-Loosdrecht eigendom
van Stichting LichtBaken
Loosdrecht. Een groep enthousiaste Loosdrechters
heeft via sponsoring deze
mooie kerk kunnen kopen.
Wij danken deze sponsoren hartelijk voor hun bijdragen.
Om de kerk geschikt te maken voor het houden van bijeenkomsten moet er nog veel
gebeuren. De zerkenvloer
moet worden hersteld en de
verwarming moet worden vernieuwd. Wij zoeken wederom
naar sponsoren, maar ook
naar bedrijven, aannemers,
schilders, stoffeerders, die samen met ons deze klus willen
klaren. Een prachtige uitdaging om met elkaar en voor
elkaar een mooi sociaal cultureel centrum neer te zetten
voor jong en oud. Een centrum
waar muziek kan worden gespeeld, films kunnen worden
gedraaid, theater kan worden
gemaakt en vergaderingen
kunnen worden gehouden.
Maar natuurlijk ook bruiloften
en begrafenissen. Stichting
Kursus Project Loosdrecht en

het koor Fun4all maken nu al
gebruik van de kerk.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons evenemententeam willen ondersteunen
met het maken van plannen.
Je kunt je aanmelden via het
infoadres. Op 10 september
houden we open dag. De kerk
is open, er zal een expositie
zijn van verschillende kunstenaars. Daarnaast houden we
op het kerkplein een kleine
markt van 12:00 uur tot 17:00
uur. Lokale ondernemers bieden hun producten aan. Je
vindt er o.a. een poffertjeskraam, onze plaatselijke Imkerij ’t Schuurtje en anderen. We
nodigen je graag uit om een
kopje koffie of een glas frisdrank te komen drinken. Dit alles onder begeleiding van muziek. We beginnen klein maar
het is een opstap naar meer!
Uiteraard is er een informatiekraam waar wij als Stichting
LichtBaken Loosdrecht de bewoners en geïnteresseerden
willen informeren over onze
plannen. Voor meer informatie: kijk op onze website: www.
lichtbaken-loosdrecht.nl – wil
je je aanmelden mail naar:
info@lichtbaken-loosdrecht.nl
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Ottenhome ontwikkelt voor de uitbreiding
van de verhuurvloot en voor de verkoop de
“meest groene sloep” van Nederland.
De sloepen worden 3-D geprint en zijn
vervaardigd van gerecycled plastic.
Vanzelfsprekend worden de sloepen
elektrisch aangedreven.

HEB JE GEVOEL VOOR BOTEN
& (ELEKTRA) MOTOREN?
Kun je zelfstandig nieuwe E-sloepen
in- en afbouwen & onderhouden?
Wil je meedenken en werken aan de
ontwikkeling van het nieuwe sloep concept?

Dan komen we graag met je in contact.
Mail naar tim@ottenhome.nl om een
afspraak in te plannen. Full- of parttime, in
vaste dienst of op zzp basis alles is
bespreekbaar.
Of ken je iemand die dat zou willen en
kunnen? Wil je deze advertentie dan onder
zijn/haar aandacht brengen

Zuwe 20 • 1241 NC Kortenhoef • ottenhome.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Woensdag 24 augustus 2022

Varen met The Antonia
WIJDEMEREN
Zou u weleens een mooie
vaartocht over de Loosdrechtse Plassen willen
maken? Maar u heeft geen
idee of dat mogelijk is met
een kleine beurs? Of omdat u een beperking heeft?
Of omdat u weinig sociale contacten heeft en niet
alleen op pad wilt gaan?
Lees verder, dan is dit voor
u dé gelegenheid!
Misschien kent u iemand in uw
omgeving die u zo’n tocht van
harte zou gunnen. Lees dan
ook verder en geef die persoon
dan op voor deze mooie en
leuke vaartocht. In september
en oktober 2022 organiseert
Rotary Wijdemeren, in samenwerking met het Gemeenschapsfonds Wijdemeren, vijf
vaartochten van zo’n 2,5 uur
elk. De schipper/eigenaar van
The Antonia (rolstoelvriendelijk) stelt zijn prachtige schip
hiervoor kosteloos ter beschikking.
Deelnemers aan de tocht worden door leden van Rotary van
huis opgehaald en gebracht
naar het vertrekpunt aan de
Porseleinhaven in Loosdrecht
en natuurlijk na afloop ook
weer naar huis gebracht. Er
kunnen per vaartocht ongeveer 20 deelnemers mee (ex-

clusief eventuele begeleiders).
Per vaartocht zullen telkens
zoveel mogelijk mensen uit 1
dorpskern meegaan. Zo leert u
misschien nog eens een buurtgenoot kennen!
Vijf vaarmomenten
De vaardagen per dorpskern
zijn als volgt (u kunt zich alleen
opgeven voor de datum van
uw eigen dorpskern):
1. ’s-Graveland en Ankeveen
op maandagmiddag 12 september, van 14:00-16:30 uur.
2. Kortenhoef op dinsdagmiddag 20 september, van 14:0016:30 uur.
3. Nederhorst den Berg, op
maandagochtend 26 september, van 10:30-13:00 uur.
4. Oud-Loosdrecht, op maandagmiddag 26 september, van
14:00-16:30 uur.

5. Nieuw-Loosdrecht-Breukeleveen, op zondagochtend 16
oktober, van 10:30-13:00 uur.
Opgeven
Wilt u zich alvast opgeven voor
deze prachtige vaartocht? Dat
kan door een email te (laten)
sturen naar:
antonia@rotarywijdemeren.nl
met daarin uw naam, adres en
telefoonnummer. Wij nemen
dan verder contact met u op
voor de details. Wij vragen een
kleine eigen bijdrage van €4,00
per deelnemer, maar daar krijgt
u dan behalve deze prachtige
gratis tocht ook nog koffie en
een gebakje voor. Nieuwsgierig hoe The Antonia eruitziet?
Kijk dan op www.theantonia.nl.
Graag tot ziens aan boord.
Herman Stuijver, redacteur

7

Woensdag 24 augustus 2022

Openluchtbioscoop bij 				
Kasteel Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
Een film kijken in de buitenlucht heeft iets magisch: de
zon gaat onder, de sterren
verschijnen en onder het
genot van een drankje ga je
zitten op je kleedje of stoel
het gras in het prachtige
decor van Kasteel Nederhorst en kun je kijken naar
een geweldige film met veel

muziek die iedereen kent.
Dat kan op zaterdag 17 september op het landgoed van
Kasteel Nederhorst. De Godardstichting organiseert dan
weer de unieke openluchtbioscoop in het dorp, mede mogelijk gemaakt door Stadsherstel,
de Harmine Wolters Stichting
en Arens Makelaars. De film is

Tekst: Frank Scheers

nog een verrassing en begint
om 20:30 uur. Het kasteelterrein is vanaf 19:30 uur open.
Kaartjes à 15 euro p.p. inclusief
welkomstdrankje zijn te koop
via godardstichting.nl. Neem je
eigen kleedje of klapstoel mee
en kom 17 september genieten
met vrienden en familie bij de
openluchtbios!

Door: Pieternel Valderpoort

Met de walkie-talkie kon hij het
geluid dat vleermuizen maken
opvangen én luid en duidelijk hoorbaar maken, wat een
openbaring! Blijkbaar voldoet
de locatie in een ruim aanbod

van insecten waardoor het voor
de dwergvleermuizen hier een
aantrekkelijke habitat is. Vaak
heb ik mij ’s avonds laat afgevraagd wat ik zag, zijn het laagvliegende zwaluwen of vleermuizen, mysterie ontrafeld.
De firma Ecoresult voert opnieuw een telling uit: woensdagavond 7 september tussen
22.00 en 23.00 uur, start ter

hoogte van de Flits. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij de heer Van Meurs.
Voor een indicatie van de opkomst kunnen mensen zich bij
mij melden: p.valderpoort@
gmail.com. Het is natuurlijk wel
de bedoeling dat het werk kan
doorgaan dus verwacht geen
uitgebreide toer met gids. Kort
en bondige uitleg.

Geen Open Dag Rading Spoor
REGIO
De geplande Open Dag van
Rading Spoor in Hollandsche Rading a.s. zaterdag
kan helaas niet doorgaan.

LOOSDRECHT
Aan het eind van een warme zomer en net voor de
herfst begint, is het weer
tijd voor een heerlijke
swingende Funk & Soul
Night in Loosdrecht. De
zevende editie alweer in
deze vorm en het gaat om
een uitbundige avond vol
met aantrekkelijke Jazz
bij Jachthaven ‘t Anker
op zaterdag 17 september
a.s. met een fantastische
Line-Up.
De optredende Jazz-musici
zijn namelijk Jett Rebel, Michelle David & The Truetones,
Montis, Goudsmit & Directie,
Peter Beets & Electric Band,
Hans Dulfer, The Jig, Licks &
Brains met Laura Vane, Parece Picante Salsa, Bunker,
Bart Wirtz Trio ft. Jono McCleery en Kidzjazz.
Drie podia
Op drie podia zullen de energieke Jazzmusici te horen en
te zien zijn vanaf 17.30 uur
tot en met 00.15 uur. Door
de drie podia krijg je als bezoeker en Jazzliefhebber het
echte gevoel van een festival. Bovendien zijn er diverse
Foodtrucks aanwezig om de
inwendige muziekliefhebber
tevreden te stellen en zijn
lekkere drankjes beschikbaar
om de kelen te smeren, aangezien meezingen niet vermeden kan worden.

Vleermuizen
kijken
LOOSDRECHT
In juni, tijdens mijn laatste
rondje met de hond, werd
ik aangenaam verrast. Bij
de Luitgardeweg in Loosdrecht, ter hoogte van de
Bibliotheek, liep een meneer met een geel hesje
met zijn zaklamp in de bomen te schijnen. Ook had
hij een soort walkie-talkie
in zijn hand. Deze meneer
wist mij te vertellen dat hij
bezig was met zijn periodieke telling van vleermuizen.

Virtuoos Loosdrechts JazzFestival bij ‘t Anker

Ondanks de regen van afgelopen week, blijft het nog steeds
te droog in onze bosrijke omgeving. Er geldt nog steeds ‘fase
2’ = extra alert. Dat betekent dat
open vuur in de natuur (bos)

niet is toegestaan. En dus kunnen de stoomlocomotieven niet
draaien. De volgende Open
Dag is op 26 augustus 2023.

Speciaal tarief
voor jongeren
Janneke Siezen: “We zijn
trots op onze Line-Up en verwachten tussen de 1000 en
1200 Jazzliefhebbers. Om
ook jongeren kennis te laten
maken met Jazz hebben we
een speciaal tarief voor jongeren tot en met 23 jaar. Dit
bedraagt 15,- euro. Als je ouder bent dan 23 jaar betaal je
50,- euro voor dit schitterende
muziekspektakel. Tevens wil
ik melden dat Stichting SENA
uit Hilversum ons JazzFestival steunt. Stichting SENA
regelt de rechten van ruim
33.000 muzikanten en producenten en zorgt ervoor dat
ze netjes betaald worden als
hun muziek in het openbaar
te horen is. Ook danken we
Stichting SLOEP voor hun
brede ondersteuning hetgeen
enorm gewaardeerd wordt.
Laten we wel wezen, Loosdrecht is al decennia lang de
thuishaven van Jazz.”
Een terugblik
Zanger Max van Praag had
de eer om in 1958 Loosdrecht
tot centrum van Jazz te maken. Na bezoek aan de botenloods van Jachthaven Van
Dijk, waar Tony Schifferstein,
Alexander Pola en Rijk de
Gooijer een succesvol cabaret hadden, vond hij dit een
geschikte ambiance hebben
om te starten met het eerste
Loosdrechtse JazzFestival.
Later kwamen Pim Jacobs en
Rita Reys in beeld en de rest
is muzikale geschiedenis.

Donatie voor Muziek-			
educatie Wijdemeren
WIJDEMEREN
Muziekeducatie Wijdemeren heeft van de Rabobank Gooi en Vechtstreek
een donatie gekregen van
€ 3.000,- voor het beschikbaar stellen en onderhouden van muziekinstrumenten.
Daarmee is het ook komend
schooljaar weer mogelijk om
kinderen van groep 5 en 6
in de gemeente Wijdemeren
kennis te laten maken met het
bespelen van een muziekin-

strument. Zo kunnen honderden kinderen gebruik maken
van goed onderhouden instrumenten. Bovendien krijgen ze
les van professionals op hun
instrument. De kinderen zijn
altijd heel enthousiast om
mee te doen. Wij zijn heel blij
met en dankbaar voor de donatie van de Rabobank.
In september beginnen we
weer met lesgeven op de
scholen, als eerste zijn De
Linde en IKC Wereldwijs in
Loosdrecht aan de beurt.

Besparen op uw koelkast of vriezer?
Bent u ook zo geschrokken van de gestegen stroomprijzen?
Heeft u ook het idee dat de motoren van uw koelkast en vriezer
overuren draaien? Kom dan in actie! Op een nieuwe vriezer of
koelkast kunt u namelijk fors besparen. En bijkomend voordeel:
bij een volgende hittegolf staat de frisdrank koud.
De beste temperatuur in uw koelkast bedraagt 4 graden. Wordt deze
hoger, dan bestaat de kans op voedselvergiftiging
(bron: Voedingscentrum). Helaas wordt het in 25% van
de koelkasten door verkeerde afstelling of ouderdom
te warm.
Bij Vink Witgoed adviseren we u graag over een nieuw
apparaat. Wilt u een zuinig model, een die groente en
fruit lang vers houdt of een waarvan u de vriezer niet
meer hoeft te ontdooien? Samen met u kijken we naar
een passende mogelijkheid.
Vink Witgoed

Informatie thuis, op de website of in de winkel
Bent u benieuwd en op zoek naar informatie? Dan bent u in de winkel
van harte welkom voor advies onder het genot van een heerlijk kopje
koffie. Op onze website www.vinkwitgoed.nl vindt u ook veel informatie.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor (vrijblijvend) advies aan huis.
Persoonlijk contact staat bij ons voorop!
Service en persoonlijke aandacht
Heeft u vragen over storing of reparatie van een apparaat? Ook daarin
denken we met u mee zodat u niet onnodig hoeft te wachten. Een
nieuwe aankoop proberen we snel en op het tijdstip dat u het beste
schikt te leveren.
Bij Vink Witgoed helpen we u van A tot Z. Wij staan voor verkoop en
service met persoonlijke aandacht!

@vinkwitgoed

E-mail: westbroek@vinkwitgoed.nl
Kijk voor de actuele winkel openingstijden op onze website

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

