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Zinvol bezoek Commissaris van de Koning
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week woensdag 
bracht Arthur van Dijk, 
Commissaris van de Ko-
ning Noord-Holland, een 
ambtsbezoek aan Wijde-
meren. Het was alweer 7,5 
jaar geleden dat zijn voor-
ganger Johan Remkes de 
gemeente bezocht. Dus 
best een markeringspunt in 
de korte historie van de zes 
dorpen.

Van Dijk benadrukte dat het 
meer was dan een beleefd-
heidsbezoek met liflafjes zoals 
enkelen vooraf vreesden, maar 
dat hij met burgemeester en 
wethouders ‘een uiterst stevig‘ 
vertrouwelijk gesprek had ge-
voerd. Ook was hij na de open-
bare raadsvergadering met 15 
van de 19 raadsleden ervan 
doordrongen dat de communi-
catie tussen Haarlem en Wij-

demeren beter moet. Daarbij 
wees hij op een 10-puntenplan 
van de provincie om inwoners 
eerder te betrekken bij beslui-
ten. Dat paste in zijn bekende 
riedel: luisteren-praten-beslis-
sen, waarbij hij zich afvroeg 
hoe je groepen bereikt die niet 
tegen iets zijn. Veel waarde 
hechtte de CvdK aan de pas 
benoemde Regiomanager 
Gooi en Vechtstreek Jarno 
Kamphuis die de schakel vormt 
tussen de regiogemeenten en 
de provincie die in totaal 44 ge-
meenten telt.

Stip aan de horizon
Hoewel de Commissaris de 
politieke verantwoordelijkheid 
moet overlaten aan de provinci-
ale politieke partijen besprak hij 
met de gemeenteraad de staat 
van Wijdemeren, geclusterd 
rond drie thema’s. Inderdaad 
was hij het eens met de woor-
den van Wilna Wind (PvdA/
GrL) dat de financiële situatie 

‘niet vrolijk stemt’ voor inwo-
ners. Maar hij wees herhaalde-
lijk op de ‘stip aan de horizon’ 
voor deze prachtige gemeente, 
met alle hens aan dek moet 
het over 5 jaar beter gaan. Ook 
zal er hard moeten worden 
gewerkt aan een goede orga-
nisatie. Hij ziet Noord-Holland 
als partner en niet als ‘Remmer 
in Vaste Dienst’, hoewel hij be-
greep dat velen de provincie 
zien als kwade genius waar het 

gaat om bouwplannen. In dit 
verband was CDA ‘er Rosalie 
van Rijn kritisch over de ‘einde-
loze processen’ zoals bij de tiny 
houses aan de Loodijk. “Maar 
ook een provincie heeft te ma-
ken met knellende kaders van 
de rijksoverheid. Dat hoort er nu 
eenmaal bij. Ik zou ons graag 
zien als één overheid die veel 
uitlegt aan burgers. Ook als je 
‘nee’ moet verkopen”, was de 
respons van Van Dijk. Waar de 

regio goed samenwerkt op so-
ciaal domein, zei DLP- fractie-
voorzitter Margriet Rademaker, 
lijken de ambities op het fysiek 
domein (woningen, natuur en 
wegen) te bevriezen. Zij pleit-
te voor vaker ‘Ja, mits’ vanuit 
Haarlem. Ook hierop antwoord-
de de Commissaris dat elkaar 
‘vroeg opzoeken en de juiste 
personen vinden aan de juiste 
tafels’ kan leiden tot slagvaardi-
ge besluitvorming

Bezoeken
Voorafgaand aan de gesprek-
ken met raad en gemeente-
bestuur bezocht Arthur van 
Dijk samen met B&W twee 
projecten. Hij was op de Loos-
drechtse eerste plas op het 
eiland Robinson Crusoe waar 
SailWise watersporters met 
een beperking ondersteunt. Op 
de Kastanjelaan in Nederhorst 
den Berg was hij aanwezig bij 5 
woningen die tijdelijk door Oe-
kraïense vluchtelingen worden 
bewoond. Onder leiding van 
coördinator Joke Callenbach 
hebben vrijwilligers van de IJs-
club Nederhorst de huizen in 3 
weken ingericht.

FOTO: CvdK Arthur van Dijk en burgemeester Crys Larson

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

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

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Woning gezien? Wij zorgen dat
u niet om de tuin wordt geleid.
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VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

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

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Kom gezellig langs bij 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffie, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

MEUBELSTOFFERDERIJ
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Magieshop.nl
Spirituele Webwinkel

Voor een Magisch Leven!

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef inTe huur, te Kortenhoef
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
ruime parkeergelegenheid.

035-6562178 of 06-51886707

Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl 

Bel Jeroen 06 -83658102

Te koop: 1persoons kajak 
Incl.peddel en zwemvest
€60,-, tel 0633700771

Ervaren Tuinman Bied Zich
Aan Voor Opknappen En Ond

Houd. Van Kleine Tuinen.
0639287985.

Te koop garagebox op de
Bernard van Beeklaan ter 

hoogte van de nummers 2 en 4.
Ruim een jaar geleden is het dak 

vernieuwd. Info 06-2223911
Ruim een jaar geleden is het dak 

vernieuwd. Info 06-2223911
Ruim een jaar geleden is het dak 

Alarmnummer 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 uurApotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uurApotheek 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
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.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

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

!

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 16 t/m woensdag 21 september.

De echte Oostenrijkse XXL 
Schnitzels

Oostenrijkse XXL 
Schnitzels

Oostenrijkse XXL 
Ook geschikt voor de oven!

Gehaktbrood Bien Sûr
Naar Limburgs recept

Beenhamsalade
Uit eigen keuken, extra gevuld

Gebraden Rosbief
Megamals!

Maaltijd Rode Kool met Haché
en appel
Maaltijd 
en appel
Maaltijd 

100 gram

Per stuk,
ruim 500 gr.

100 gram

100 gram

100 gram

€ 2,49

€ 7,98

€ 2,49

€ 2,98

€ 1,75

Hele week:
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Actie hard nodig voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Dat de ondernemers staan 
te trappelen van onge-
duld om de Economische 
Agenda van Wijdemeren 
op te pakken, bleek niet 
uit de opkomst vorige 
week maandag. Een kleine 
20 aanwezigen zaten aan 
tafel in Rosa ’s Cantina 
in Oud-Loosdrecht. Ook 
nieuwbakken wethouder 
Els Kruijt was aanwezig. 
Zij zal met ‘grote open 
oren’ luisteren naar wat de 
bedrijven willen. In ieder 
geval waren er 5 kandida-
ten voor het Actieteam.

Want het draaide allemaal om 
actie. Dat is voor de onder-
nemers in de zes dorpen het 
allerbelangrijkste. Natuurlijk 
waren ze blij met de Economi-
sche Agenda die na veel over-
leg is opgesteld en goedge-
keurd door de gemeenteraad. 
Weliswaar was er enig gegnif-
fel dat de raad er via een motie 
er nog een ambitie nr. 1 voor 

plakte om ‘op een milieube-
wuste manier in 2040 het num-
mer-1 instapgebied te zijn voor 
waterrecreatie van Nederland. 
Waarin de balans tussen re-
creatie, natuur, leefbaarheid 
en ondernemen, gestimuleerd 
en ondersteund wordt.’ Terwijl 
er al 10 stevige ambities wa-
ren geformuleerd waarin uiter-
aard de voorgaande al waren 
ingecalculeerd. Maar nu moet 
het van papier naar de praktijk, 
was het overheersende gevoel 
bij Rosa ‘s. Er moeten prioritei-
ten worden gesteld, misschien 
wel van 11 naar 4 ambities. 
De ervaringen met een ander 
groot project als het Gebieds-
akkoord zijn ook niet al te best. 
Veel overleg, veel nota’s, wei-
nig actie. Bedrijventerrein De 
Zodde in Loosdrecht idem dito

DOE MEE AAN HET 
ACTIETEAM

 
Actieteam
“Het duurt allemaal wel erg 
lang”, vond ook de wethouder. 
Er is behoefte aan daadkracht 
en duidelijkheid, betoogde Dik 

van Enk, voorzitter van OW, de 
lokale ondernemersclub. “La-
ten we eerst het laaghangend 
fruit aanpakken”, opperde Ro-
semarijn de Vink. Uiteindelijk 
slaagde gespreksleider Marius 
Drissen van bureau Stad&Co 
erin om het gezelschap op één 
lijn te krijgen. Nadat hij onder 

andere de bruisende winkel-
straat De Gijsbrecht bij de bu-
ren als voorbeeld van goede 
samenwerking presenteerde. 
Er komt een Actieteam van 
plusminus 10 personen, dat 
maandelijks 2 uur bij elkaar 
wil komen, aangevuld door 
het onafhankelijke Stad & Co 

en de wethouder die ‘korte lij-
nen’ toezegde. De aanmeldin-
gen stroomden binnen: Karin 
Steenvoorden, Tim Emmelot, 
Dennis Lankreijer, Rolf Trijber 
en Dik van Enk. Spread the 
Word! Meld je aan bij: Marius 
Drissen, marius@stadenco.nl.

Waar blijft het Icoon?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Misschien weet u het nog. 
Er is een Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplas-
sen waarin de provincie 
Noord-Holland, de ge-
meente Wijdemeren, Na-
tuurmonumenten en tal 
van andere organisaties op 
het gebied van natuur en 
recreatie zich verenigden 
om de kracht van de Vecht-
plassen en de directe om-
geving op duurzame wijze 
te ontwikkelen.

21 partijen zetten eind decem-
ber 2017 hun handtekening 
onder een document waarin 
de recreatieve routes, dag-
recreatie, openbare ruimte, 
bevaarbaarheid, diepgang, 
legakkers, bereikbaarheid, 
vaarverbindingen, natuurwaar-
den en ecologie op en rond de 
Loosdrechtse plassen worden 
verbeterd. Om de verbonden-
heid van natuur en recreatie te 
ondersteunen was er behoefte 
om dat uit te drukken in een 
krachtig beeldmerk. Daarom 

bedacht men een prijsvraag 
‘Icoon van de Oostelijke Vecht-
plassen’. Vier jaar later blijft de 
vraag: Waar blijven de winnen-
de ontwerpen?

Winnaars
Voor die prijsvraag is er zelfs 
een Stichting Icoon Oostelijke 
Vechtplassen onder voorzitter-
schap van Frans Evers. Een 
jury o.l.v. dijkgraaf Patrick Poel-
mann koos in juni 2018 uit 48 
inzendingen winnaars in drie 
categorieën. Bij de professio-
nals was De Legakker Toren 
de winnaar, een samenwer-
kingsverband tussen architec-
ten, ecologen en ingenieurs. 
Legakkers onderstrepen de 
historische waarden van het 
gebied. Het team zette de le-
gakker rechtop en ontwierp 
een toren met een natuurlijke 
uitstraling als het symbool voor 
de Oostelijke Vechtplassen. Bij 
de bewoners koos de jury twee 
ontwerpen uit. Dat zijn ‘De Vo-
geltuinen’ van Sylvia Schelling 
en Suzan Aardewijn en ‘De 
Gouden Greep’ van Patricia 
Scherpel en Arthur Kortenoe-
ver. De Gouden Greep won 

overigens ook de Publieksprijs. 
Ole Scherpel, Alysha en Runa 
Reuderink deelden de 1e prijs 
bij de kinderen. Sindsdien bleef 
het ijzig stil.

Nog geen uitvoering
Binnen het budget van het 
Gebiedsakkoord is in principe 
geen geld beschikbaar voor 
het realiseren van het Icoon. 
Bij het uitreiken van de prijzen 
deed toenmalig gedeputeerde 
Cees Loggen een nadrukke-
lijke oproep aan de lokale on-
dernemers om het initiatief te 
nemen tot realisatie, beheer 
en exploitatie van de winnende 
ontwerpen. Ir. Johan de Putter 
van de groep Legakker Toren 
zegt dat zij nog een compleet 
Plan van Aanpak met een fi-
nancieel plaatje hebben opge-
stuurd, maar daarop hebben 
ze tot zijn teleurstelling niets 
meer gehoord. Ook Publieks-
prijswinnares Tries Scherpel 
trok diverse malen aan de bel, 
met weinig resultaat.

Het kan wel
Icoon-voorzitter Frans Evers 
introduceerde de Mutual Gains 

Approach, een strategie waar-
bij patstellingen kunnen wor-
den doorbroken. Uit zijn boek 
Het Kan Wel!, samen met 
Lawrence Susskind, blijkt dat 
door deze aanpak uiteindelijk 
kemphanen toch met elkaar 
door één deur kunnen. Bij het 
Gebiedsakkoord, een ambiti-
eus plan waarmee 77 miljoen 
is gemoeid, dreigt een afbreuk-
risico, schrijft hij. Samenwer-
king in de uitvoering met tal 
van deelprojecten en nieuwe 
projectleiders komt onvoldoen-
de uit de verf omdat het zicht 
op het totaalplaatje ontbreekt. 
“Het kan wel”, zegt Evers 

“maar er moet een flinke duw 
aan worden gegeven. Lokale 
ondernemers zouden dit moe-
ten oppakken. De iconen zijn 
echt trotse uitbeeldingen van 
de samenhang van natuur, cul-
tuur en recreatie.”

Vervolg
In de tussenliggende jaren 
heeft Tries Scherpel diverse 
pogingen gedaan om haar 
Gouden Greep- Icoon daad-
werkelijk aan te leggen. Te-
vergeefs, ze liep stuk op niet 
meewerkende overheden. 
Daarover een volgende keer 
meer.

FOTO: De ondernemers, rechtsvoor wethouder Els Kruijt

FOTO: De Legakker Toren van 13 m. hoogte (foto: Johan de Putter)
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Ruud van der Wurf wil einde aan hetze
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In een bericht aan de ge-
meente vraagt Loosdrech-
ter Ruud van der Wurf om 
een persbericht van Wijde-
meren waarin moet worden 
uitgelegd wat de oorzaak is 
van het geschil tussen hem 
en Wijdemeren.

Aanleiding is, volgens Van der 
Wurf, de ‘ongenuanceerde op-
merkingen door Marieke Pro-
per’ op Facebook. Zij vraagt 
aandacht voor de onzeker-
heid, die al meer dan een jaar 
duurt, over haar toekomstige 
huis aan de Porseleinhaven. 

Hierdoor ziet ze haar droom 
en die van 19 andere kopers 
in rook opgaan. Dat heeft te 
maken met het bezwaar tegen 
de bouw van 12 herenhuizen 
en zeven appartementen dat 
Van der Wurf heeft ingediend. 
Die buurman meent dat de ge-
meente geen rekening heeft 
gehouden met de parkeerruim-
te die hij nodig heeft voor zijn 
jachthaven. Daarnaast zou de 
vergunning niet correct worden 
uitgevoerd. Daarover was een 
rechtszaak, de uitspraak is op 
13 oktober. Om die reden heeft 
bouwer Heijmans de koopcon-
tracten niet uitgevoerd, door de 
termijn van de opschortende 
voorwaarden niet te verlen-

gen. Dat levert frustraties op 
bij de potentiële kopers, hypo-
theekoffertes verlopen, bouw-
kosten stijgen en de kans dat 
er niet gebouwd kan worden, is 
reëel, schrijft mevrouw Proper. 
Die overigens in haar laatste 
FB- bericht geen persoonlijke 
aanval doet op Van der Wurf. 
Ze schrijft dat één bezwaar-
maker tot aan de Hoge Raad 
dit bouwproject kan blokkeren. 
Van der Wurf vindt dat ‘de hetze 
moet stoppen’. Hij schrijft dat 
zijn familie vaker wordt gecon-
fronteerd met tal van opmer-
kingen. Hij wil dat Wijdemeren 
duidelijkheid schept, omdat ‘de 
oorzaak van het geschil door 
de gemeente is veroorzaakt’.

   

Ingezonden brief

Gasprijzen rijzen de pan uit
Enige tijd terug berichtte ik al 
over hoe ik thuis maatregelen 
nam tegen de stijgende gas-
prijzen.

Ik heb toen geschreven dat ik 
een 2-pits inductiekookplaat bij 
de Lidl had gekocht. Ze werken 
gewoon op 220 volt dus ook 
geen aanpassingen nodig in 

de meterkast. Daarnaast had 
ik het over een klein elektrisch 
kacheltje dat ik had gekocht. 
Reden achter die inductiekook-
plaat was dat de gasslang lek 
was en dat we toch van het gas 
af moeten. Dat kacheltje kwam 
er omdat in oktober, ver voor 
de oorlog, al gewaarschuwd 
werd voor stijgende gasprijzen. 

Er zijn ongetwijfeld nog betere 
en zuinigere kachels te vinden, 
dan die ik heb, maar dat is uw 
eigen keus. In reactie daarop 
werd gesteld dat veel groene 
energie niet groen is en er werd 
gevraagd waar mijn winst zat. 
Mijn winst zit hem vooral in de 
portemonnee. Ik heb ‘groene’ 
stroom.
Maar voor de door mij geno-
men maatregelen gebruikte ik 
ca. 800 kuub gas per jaar en 
1200 kwh stroom. Vandaag 
de dag is dat 45 kuub gas en 
1600 kwh. De investering van 
iets meer dan 100 euro voor de 
beschreven apparaten heb ik 
er al lang en breed uit. Dáár zit 
mijn winst. Stroom is nog altijd 
voordeliger dan gas.
Patrick Kreuning

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje 
redden. 
Humanitas laat zich inspireren door humanistische waarden, 
en staat open voor iedereen. 
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u: 

• Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek 
Individueel huisbezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek, 
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc. In alle plaatsen van Wijdemeren, 
m.n. in Nederhorst den Berg.
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn iemand wekelijks te bezoeken.
Geboden wordt: 
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen 
-reis/parkeerkostenvergoeding 

• Deelnemers Vriendschappelijk huisbezoek  
Misschien vindt u het fijn om ...  af en toe eens iemand op bezoek  te krijgen ...  samen een kopje 
koffie of thee te  drinken ...  samen een wandelingetje te maken, een fijn gesprek te hebben

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), of mail:  tgooi@humanitas.nl .

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

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



De jeugdconsulenten van het 
sociaal wijkteam krijgen veel ver-
schillende vragen van ouders, 
verzorgers of leerkrachten. Vragen 
die gaan over opvoeding, school, 
ontwikkeling en nog veel meer. “Wij 
zijn de toegang tot jeugdhulp”, ver-
tellen Tineke en Randy. De jeugd-
consulenten pakken vragen op en 
zorgen voor de juiste hulp. Voor alle 
inwoners van Wijdemeren tot 18 
jaar, én hun gezinnen.

Randy en Tineke: “Vragen bespreken wij altijd 

eerst in het team. Natuurlijk blijft daarbij alles 

vertrouwelijk. Daarna nodigen we jongere 

of kind, en ouders of verzorgers, uit voor 

een intake. Dat is altijd op een plek die zij fijn 

vinden. Het mag op het gemeentehuis, maar 

ook thuis of op school. Daarna maken we een 

ondersteuningsplan en gaan we op zoek naar 

een goede zorgaanbieder.”

Echt betrokken
De jeugdconsulenten geven een voorbeeld: 

“Een kind met autisme en ADHD heeft thuis 

en op school extra ondersteuning nodig. 

Bijvoorbeeld bij plannen en organiseren, maar 

ook met het maken van vriendjes en vriendin-

netjes. Wij gaan dan in gesprek met kind, ou-

ders en school. We willen eerst weten wat er 

speelt en wat de oorzaak is. Daar nemen we 

de tijd voor, zodat we de juiste hulp kunnen 

organiseren. Hulp waar ouders en kind zich 

prettig bij voelen.”

Het sociaal wijkteam is dan nog niet klaar. “We 

krijgen vaak te horen dat we echt betrokken 

zijn. Wij willen weten dat het goed gaat. We 

hebben niet alleen een intakegesprek, maar 

ook een start, midden- en eindgesprek.” Tine-

ke en Randy benadrukken dat niets verplicht 

is. “Alles is vrijwillig. Ouders, leerkrachten, 

huisartsen maar ook jongeren kunnen ons al-

tijd een vraag stellen. Of ze een vervolg willen, 

is aan hen. Wij willen in ieder geval helpen.“

Contact
Mail naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl of 

ga naar: https://formulieren.wijdemeren.nl/

Hulpvraag. Bellen mag ook: 14 035.

Wijdemeren
informeren

World Cleanup Day 

Op 17 september is het World Cleanup Day!

Help ook mee en ruim je eigen straat op!

Bekendmakingen

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

14 september 2022

Kort

Doe mee met de 
Nationale Sportweek!

   Jeugdconsulenten:     Jeugdconsulenten:  

   ‘We willen weten dat het goed gaat’  

@gemeentewijdemeren
#commissarisvandekoning

>     Fitheidstest 67+
Inwoners van Wijdemeren van 67 jaar en ouder 

kunnen op 8 en 15 oktober een gratis fitheidstest 

doen. Tijdens de test worden oefeningen gedaan

waarbij we de gezondheid meten, zoals metingen

van bloeddruk, lenigheid, balans en kracht. Daar-

mee kunnen deelnemers zien hoe het met hun

gezondheid gesteld is en persoonlijk advies krijgen

hoe gezond en prettig ouder te worden. Aan-

melden kan via Biko Blommestein,06-3319 8510

of bblommestein@teamsportservice.nl.

>     Mentale gezondheid
Vanuit de Impuls Herstel Dichtbij gaan wij buurt-

initiatieven steunen die zich willen richten op 

mentale gezondheid. Wij willen dat iedereen 

die daar behoefte aan heeft, dichtbij huis kan 

werken aan zijn of haar mentale gezondheid en 

buurtinitiatieven kunnen daar een grote rol in 

spelen. Door het realiseren van ontmoetings-

plekken en-activiteiten voor mensen die psy-

chisch kwetsbaar zijn, kunnen we voorkomen 

dat psychische problematiek en vereenzaming 

erger worden. Wilt u ertoe doen voor mensen 

met mentale klachten? Van 29 augustus tot 15 

oktober kunnen buurtinitiatieven een financiële 

bijdrage tot € 5.000 aanvragen via 

www.oranjefonds.nl/impuls-herstel-dichtbij.

>     Wegafsluiting
Op zondag 18 september vindt de jaarlijkse Wie-

lerronde van Kortenhoef plaats. In verband met 

dat evenement zijn van 09:00 uur tot 18:00 uur 

de volgende wegen in Kortenhoef afgesloten:

• Van 09.00 – 14.00 uur in verband met de 

   jeugdronde: Kerklaan – Parklaan – Elbert 

   Mooylaan – Egidius Blocklaan;

• Van 13.00 – 18.00 uur in verband met de 

   omloop volwassenen: Kerklaan – Kwakel –

   Herenweg – Koninginneweg – Elbert Mooy-

   laan – Egidius Blocklaan;

   Meer informatie: kijk op www.nhbereikbaar.nl. 

>     Inloopspreekuur veiligheid
Heeft u vragen over (brand)veiligheid en leefbaar-

heid in uw buurt? De wijkbrandweer, wijkagent, boa

en dorpscoördinator houden inloopspreekuren.

Kortenhoef en ’s-Graveland

Laatste dinsdag van de maand van 14.00-15.00 in 

de brandweerkazerne, Eslaan 2A, ‘s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen

Laatste woensdag van de maand van 14.00-15.00 

in Sociaal-cultureel centrum, Blijklaan 1, Nederhorst 

den Berg.

Loosdrecht

Laatste donderdag van de maand van 14.00-15.00 

in bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Zuidereinde 21: plaatsen veranda,

   zaaknummer Z.74250 (05.09.22)

Loosdrecht
- ‘t Breukeleveense Meentje 12a: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74094 (29.08.22)

- ten noorden van de Muyeveldse-Wetering 8: 

   vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74087 (29.08.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74159 (31.08.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestem-

   mingsplan Loosdrecht JazzFestival 17 septem-

   ber 2022, zaaknummer Z.74205 (04.09.22)

- Rading 136: bouwen garage met carport, 

   zaaknummer Z.74114 (29.08.22)

- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en

   plankier, zaaknummer Z.74091 (29.08.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7: brandveilig gebruik kinder-

   opvang, zaaknummer Z.74260 (06.09.22)

- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74092 (29.08.22)

- Vreelandseweg 70b: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74249 (06.09.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: bouwen botenhuis, 

   zaaknummer Z.71118 (31.08.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 21a: plaatsen nokverhoging 

   (dakkaper) en dakkapel voorzijde,

   zaaknummer Z.73345 (02.09.22)

- Zwanebloem 16: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73552 (26.08.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 recreatie-

   appartementsgebouwen,

   zaaknummer Z.68909 (31.08.22)

- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.72502 (02.09.22)

- Meidoornlaan 13: plaatsen dakkapel voorzijde 

   en plaatsen dakkapel achterzijde,

   zaaknummer Z.73903 (26.08.22)

- ’t Jagerspaadje 26: verplaatsen paviljoen en 

   bijgebouw, zaaknummer Z.74279 (07.09.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Rading 34: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73252 (26.08.22)

- Rading 36: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73253 (26.08.22)

> Rectificatie

Op 17 augustus 2022 publiceerden wij een 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een woning op de Moleneind 56 

te Nederhorst den Berg. Het juiste adres moet 

echter zijn Moleneind 56 te Kortenhoef.

> Vastgesteld wijzigingsplan
Rading 198

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 

6 september 2022 het wijzigingsplan Rading 

198 te Loosdrecht hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in het omschakelen 

van melkveehouderij naar volledig biologische 

bedrijfsvoering. Dit is mogelijk door gebruik te 

maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

bestemmingsplan. 

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende

stukken ligt met ingang van 14 september 2022 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Rading 198 te Loosdrecht of een afspraak te 

maken voor inzage op het gemeentehuis.

Het planidentificatienummer is

NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage. 

> Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van 

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn in-

woners verplicht hun verhuizing door te geven 

en inlichtingen te verstrekken.

Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij 

geen aangifte van verhuizing ontvangen.

Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP heeft 

het college van burgemeester en wethouders 

het voornemen het adres ambtshalve te

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet

Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijk-

heid om het voornemen tot “ambtshalve” 

uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren 

als de bekendmaking niet kan geschieden door 

toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- O.A. Prokopenko, geboren 28-05-1998,

   is per 06-09-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- N.A. Jamskiy, geboren 24-03-2019,

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- N.A. Jamskiy, geboren 20-10-2016,  

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- J.M van Erp, geboren 23-01-1991,  

   is per 06-09-2022uitgeschreven naar

   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 14 

035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl. 

Bekendmakingen 15 september 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 

kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen 

digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 

maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 

wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 

(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het 

Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

15 september 2022

De negentiende Nationale Sportweek
vindt van vrijdag 16 tot en met zondag
25 september plaats. Sportorganisaties,
verenigingen, scholen en gemeenten 
in het hele land vieren de start van het
sportseizoen en organiseren allerlei
sportieve activiteiten. Ook in Wijde-
meren vinden leuke sportactiviteiten 
plaats. Zo is er op zaterdag 17 september
in Kortenhoef een sportdag voor de 
jeugd en op zondag 18 september een 
bedrijvenvoetbaltoernooi.

In Wijdemeren staat er nog meer op het 
programma.
Via www.teamsportservice.nl/nsw2022 vindt 
u een totaaloverzicht. Doet u ook mee tijdens 
de Nationale Sportweek? 
Tijdens de Nationale Sportweek wil Team 

Sportservice ‘t Gooi laten zien dat het niet 
uitmaakt hoe je beweegt, als je maar be-
weegt! Iedere minuut die je beweegt doet 
iets met je. Dat geldt voor iedereen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of beperking. 

#Elkeminuuttelt
Maak een wandeling tijdens de pauze of
plan een 10 minute workout of the day.
En vul jouw beweegminuten online in via 
www.teamsportservice.nl/beweegminuten. 

Ga jij samen met Team Sportservice ‘t Gooi 
in jouw gemeente voor de meeste beweeg-
minuten? Team Sportservice ‘t Gooi houdt 
bij hoeveel beweegminuten de gemeente 
maakt. Iedere (actieve) minuut maakt de 
beweegwinst per gemeente groter!

Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek!
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48 jaar Kursus Projekt Loosdrecht
Tekst: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Het was druk op zater-
dagmorgen 10 september 
om 10.00 uur bij het ge-
meentehuis in Loosdrecht. 
Normaal zou deze drukte 
plaats hebben gevonden 
in het gebouw het 3-Luik in 
Loosdrecht. Dat had te ma-
ken met de eerste inschrij-
vingsmogelijkheid voor de 
talloze cursussen van Kur-
sus Projekt Loosdrecht. 
In het 3-Luik wonen op dit 
moment een aantal Oekra-
iense vluchtelingen. Overi-
gens worden de cursussen 
gegeven in het Lichtbaken. 
Dit is de voormalige kerk 
op de Oud-Loosdrecht-
sedijk 230 in Oud-Loos-
drecht.

56 opties
De vele deelnemers aan de 
cursussen kwamen af op het 
bekende gele langwerpige 
boekje waar alle cursussen in 
vermeld staan en waar een 
aanmeldingsformulier in zit en 

de benodigde informatie. In 
totaal zijn 56 opties te kiezen. 
Het gaat om 2 taalcursussen, 
10 culinaire cursussen, 21 cre-
atieve cursussen, 6 algemene 
cursussen, 1 tekenen & schil-
deren cursus, 3 lezingen en 13 
excursies. Voorwaar een mooi 
aantal cursussen, lezingen en 
excursies op divers gebied.

Begeleiding
De cursussen worden bege-
leid door onder andere Ankie 
ten Bruggencate, Beata van 
Etten, Ferry Daas, Joop Hen-
nis (voorzitter), José Veldhui-
zen, Maire van der Meulen 
(secretaris), Petra Noordanus, 
Hilda Prinsen, Han Schley 
(penningmeester) en Lenie 
Dorland-Verbeek.

Lage cursusprijs
Voorzitter Joop Hennis: “We-
derom was het weer heel druk 
bij de eerste inschrijvingsmo-
gelijkheid. We verwachten voor 
komend seizoen ongeveer 
1200 cursisten in te schrijven 
van jong tot oud. Daar zijn we 
enorm blij mee. Gelukkig kun-

nen we de cursusprijzen rela-
tief laag houden. We krijgen 
geen subsidie, maar we zijn al-
lemaal vrijwilligers. Dat scheelt 
in de prijs. Daarom kunnen 
mensen met een kleine beurs 
ook meedoen. Het zijn overi-
gens allemaal hobbygerichte 
cursussen. Niet gericht op het 

vinden van werk. Wel allemaal 
heel divers. Via onze website 
www.kploosdrecht.nl kan men 
alle benodigde informatie op-
vragen of vinden.”

Het Lichtbaken
Bij het DrieLuik had KP Loos-
drecht de beschikking over 5 

ruimtes. In het Lichtbaken is 
sprake van 1 grote ruimte. Ge-
lukkig een hele grote ruimte. 
Hier zal het een en ander ge-
regeld moeten worden om alle 
cursisten op goede wijze hun 
cursus te laten volgen.

Zonnige Open Dag bij het Lichtbaken
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
De fraaie protestantse kerk 
het Lichtbaken uit 1853 op 
de Oud-Loosdrechtsedijk 
230 in Oud-Loosdrecht 
is overgenomen door de 
stichting Lichtbaken Loos-
drecht. Volgens deze stich-
ting wordt het een sociaal 
cultureel centrum voor fij-
ne ontmoetingen, culturele 
activiteiten en trouw -en 
rouwdiensten. Het rijksmo-
nument wordt hierdoor be-
houden en krijgt een nieu-
we functie waar Loosdrecht 
echt behoefte aan had.

Sociaal en cultureel
Het kersverse centrum wil een 
tentoonstellingsruimte kunnen 
aanbieden of een ruimte waar 
films en voorstellingen kun-
nen worden gespeeld en waar 
workshops en dergelijke kun-
nen worden gehouden. In feite 
zijn de mogelijkheden talrijk te 
noemen. Om de Loosdrechters 
en andere belangstellenden 
kennis te laten maken met de 
nieuwe functie van de bekende 

kerk was zaterdagmiddag 10 
september een Open Dag ge-
organiseerd.

Marktkramen, muziek, hap-
jes en drankjes
Aangekomen op het plein voor 
de kerk werden de belangstel-
lenden op een aangename 
manier geconfronteerd met 
allemaal gezellige kraampjes 
waar lokale ondernemers hun 
waren uitgestald hadden. Te 
zien waren kraampjes met pro-
ducten van Albert Heijn, hapjes 
van Italiaans restaurant Rosa’s 
Cantina, eigen verse olijfolie uit 
Italië van restaurant De Eend, 
polo’s en een boek van Miran-
da Roijakkers met de naam 
‘Ophelie’ dat gaat over het fe-
nomeen eenzaamheid, een 
poffertjeskraam en een ijskar, 
koffie en thee werd geschon-
ken en bij het kraampje van Im-
kerij ‘t Schuurtje kon je zelf een 
kaars maken van bijenwas. 
Muziek werd verzorgd door het 
Blovi saxofoonkwartet, het koor 
Fun4All en organist Jan-Jaap 
Steensma.

In de kerk waar ook dit jaar 

Kursus Projekt Loosdrecht 
haar cursussen gaat geven, 
exposeerden de kunstenaars 
Renée Beekmans, Gea Lam-
me, Emma van der Meulen, 
Hanke Wiegand en Yvonne de 
Boer. Te zien waren schilderij-
en, keramiek, beeldhouwwerk 
en kunstzinnig beklede stoelen. 
Al met al was voor elke bezoe-
ker of bezoekster iets leuks te 
ontdekken en werd veel met el-
kaar van gedachten gewisseld 
hetgeen de bedoeling is van 
een sociaal cultureel centrum.

Donaties
De stichting Het Lichtbaken 
Loosdrecht heeft het gewens-
te bedrag weten te realiseren 
voor de aankoop van de kerk. 
Echter het onderhoud is een 
belangrijke factor en het bud-
get van de stichting blijkt op 
dat gebied redelijk krap te 
zijn. Om deze nieuwe cultu-
rele ontmoetingsplaats een 
beter financieel fundament te 
geven, verzoekt de stichting 
om degene, die dit kan, een 
donatie te doen. Op www.licht-
baken-loosdrecht.nl is te lezen 
hoe je kunt doneren.

Foto: Joop Hennis
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Uniek fotodocument 
over Nederland
’S- GRAVELAND
De ’s-Gravelandse fotogra-
fen Marjolijn van Steeden 
en Frans Lemmens hebben 
op 8 september hun mag-
num opus over Nederland 
gepresenteerd, het koffie-
tafelboek: ‘NL365 – A Year 
in the Netherlands’, met 
400 pagina’s, een uniek 
foto document over Neder-
land met elke dag van het 
jaar een foto.

NL365 – A Year in the Nether-
lands is zonder twijfel het 
meest uitgebreide fotoboek 
dat ooit over dit land is ver-
schenen. Iconische beelden 
van molens, Amsterdamse 
grachten en tulpen gaan hand 
in hand met hedendaagse the-
ma’s als landbouwinnovatie, 
duurzaamheid, dansfestivals, 

Dutch Design en moderne ar-
chitectuur. Ook staan er diver-
se beelden uit Wijdemeren in. 
Frans Lemmens en Marjolijn 
van Steeden laten van 1 ja-
nuari tot en met 31 december 
dag in dag uit de veelzijdig-
heid, dynamiek en vindingrijk-
heid van Nederland zien. Dit 
uitgebreide boek is een lust 
voor het oog en een hommage 
aan een prachtig land.

Specificaties
Hardcover; 400 pag.; 380 
fullcolour foto’s; 25,2 x 31,7 
x 3,4 cm; gewicht: 2300 gr.; 
Language English; ISBN 
9789089899170; € 49,99.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING
De crematie heeft al plaatsgevonden.

c Hilversum, 7 september 2022

5Maartensdijk, 29 januari 1936

Hendrik Jan Kamp

Jan

Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons
is heengegaan mijn lieve man, onze stoere paps,
schoonvader, opa en ouwe opa

Het is goed zo!

Herinner mij
niet in sombere dagen.

Herinner mij
in de stralende zon.

Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Correspondentieadres:
Eikenlaan 51, F343
1231 BG Loosdrecht

Corrie

John en Joke

Silvia en Kees

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers
van Zonnehoeve die zo goed voor Jan zijn geweest.

Afgelopen week hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze oud- ondercommandant

Jan Kamp

Jan kwam in 1962 bij ons korps, en heeft zich bijna 30 jaar 
enorm ingezet voor de Loosdrechtse brandweer.

Wij herinneren Jan als een rustig en kundig
brandweerman, die als bevelvoerder en

ondercommandant respect genoot van de korpsleden.
Tevens was Jan erelid van de brandweervereniging.

Wij wensen zijn vrouw Corrie, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Loosdrecht, september 2022
Brandweervereniging De Koppeling

FAMILIEBERICHTEN

‘ Ik wil de natuur 
aan mijn kinderen 
doorgeven.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven 
door na te laten aan 

een goed doel.

  

Waar ren jij mee?
Ga naar
rentegenkanker.nl

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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Laatste ontdekkingstocht 
Fort Nigtevecht
REGIO
Verscholen in het groen, aan 
een rustig weggetje bij het 
Amsterdam-Rijnkanaal, ligt 
Fort bij Nigtevecht. Op zater-
dag 17 september om 14.00 
uur kun je voor de laatste keer 
dit jaar dit imposante gebouw 
en de prachtige omgeving ont-
dekken onder begeleiding van 
een fortengids. Samen stap 
je de geschiedenis in van dit 
grote fort uit 1904.

Herbestemming
Wandelend door het fort zul je 
zien dat het fort een nieuwe 

bestemming heeft gekregen 
en dat de werkzaamheden met 
respect voor de cultuurhistorie 
zijn uitgevoerd. Laat je verras-
sen door het hedendaags ge-
bruik waarbij al het oude nog 
volledig intact en zichtbaar is. 
Fort bij Nigtevecht hoort bij de 
Stelling van Amsterdam. Deze 
lange verdedigingslinie met 
dijken, sluizen, batterijen en 
forten loopt als een ring om 
Amsterdam en beschermde 
destijds de hoofdstad. Bestel 
toegangskaarten via www.na-
tuurmonumenten.nl/fortbijnig-
tevecht (zie agenda).

Volop kleur en puur         
natuur bij Kas & Co
In de serie ‘Geef me de 5’, 
waar ondernemers uit Wijde-
meren een ‘kijkje in hun be-
drijfskeuken geven’ is het deze 
2e woensdag van de maand 
de beurt aan Kas & Co uit Kor-
tenhoef. Onder de bezielende 
leiding van Martin Stevens 
worden in de voormalige kwe-
kerij van Krijn Spaan de meest 
bijzondere wilde planten ge-
kweekt. Van huis uit is Martin 
fotograaf, maar wilde planten 
zijn al jaren zijn grote passie 
en hij kan daar uren over pra-
ten, dus het was een hele toer 
om van zijn verhaal een film 
van 5 minuten te maken. Maar 
het is gelukt, dus ben je be-
nieuwd wat er bij Kas & Co in 
en buiten de kassen gebeurt, 
bekijk dan de kleurrijke afle-

vering van ‘Geef me de 5’ op 
ondernemendwijdemeren.nl.

   

Foto-Quiz Historische Kring   
Loosdrecht
Tekening: Loosdrechtse Tekenaar

LOOSDRECHT
Woensdag 31 augustus 
was de Historische Kring 
Loosdrecht ook weer aan-
wezig op de Jaarmarkt aan 
de Nootweg.

Men kon een quiz doen naar 
aanleiding van oude foto’s met 
vragen in multiple choice. Het 
was prachtig weer en er werd 
weer gepuzzeld op de oude fo-
to’s De foto die het minst goed 
geraden werd, was die van 
de Heulbrug. Verder werd de 

sluis in de Egelshoek niet altijd 
herkend (bestaat niet meer). 
Er zat ook een strikvraag bij 
waarbij de schilder Smoren-
berg op 2 manieren geschre-
ven werd. Uiteindelijk werden 
uit 6 deelnemers met slechts 
1 fout de winnaars getrokken. 
Dit zijn de volgende personen:

1. Martin Oudshoorn, Korten-
hoef; 2. Gert Lamme, Loos-
drecht; 3. A. Rozendaal, Loos-
drecht. Zij worden uitgenodigd 
om op de Kring een passende 

prijs te komen uitzoeken: ge-
bouw de Magneet NLdijk 49a. 
Op woensdagen 10-12u en 
20-22u.

Uitslag:
1. De tolwachter met de haken, 
Melis van de Akker; 2. De sluis 
in de Egelshoek; 3. Zwem-
bad het Plashuis; 4. Schilder 
Smorenberg; 5. Visboer Van 
Doorn; 6. De Heulbrug; 7. 
Kruidenierswinkel Floor; 8. Nu 
een bootbouwerij; 9. Afscheid 
van burgemeester Kastelein
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Media City Golf Open op Golfpark Spandersbosch
REGIO
Op vrijdagmiddag 30 sep-
tember wordt vanaf 13.30 
uur op Golfpark Spanders-
bosch een inspirerend gol-
fevent georganiseerd voor 
ondernemers en hun re-
laties: het Media City Golf 
Open. Golfpark Spanders-
bosch ligt tussen Hilver-
sum en Bussum, vlak bij 
het Mediapark en is daar-
mee een ideale plek voor 
ondernemers in het Gooi 
om te ontspannen en el-
kaar te ontmoeten!

Wat is de bedoeling?
Fun; andere – leuke – mensen 
ontmoeten; ideeën opdoen 
voor new business; door mee 
te golfen draag je bij aan een 
inclusiever medialandschap. 
Golfen is de ideale basis om 
lekker buiten te netwerken! Je 
staat een paar uur samen op 
de baan, leert elkaar echt ken-
nen en daarna kun je op het 
terras een vervolg geven aan 
je ontmoeting.

Het concept
Texas Scramble, shotgun om 
14.00 uur, 18 holes over beide 
banen, de Crailoobaan en de 
Boschbaan. Walking dinner na 
afloop verzorgd door chef-kok 
Janco Robben van het Kook-
college Amersfoort.

INSPIREREND
GOLFEVENT VOOR

ONDERNEMERS

Eric Bolhaar, vestigingsdirec-
teur van Van Poelgeest Naar-
den: “Spandersbosch geeft 
net een andere twist aan het 
fenomeen businessclub. De 
laagdrempelige en informele 
aanpak maakt dat we op een 
leuke manier met inspirerende 
ondernemers in aanraking ko-
men.” Nodig een aantal rela-
ties uit en schrijf je in als flight 
of doe individueel mee. Dan 
zorgen wij dat je in een leuke 
flight terecht komt.

 

Prijs
€ 75,- excl. BTW of € 300,- 
excl. BTW voor een flight van 
4. Gratis voor leden van Busi-
nessclub Spandersbosch.

De opbrengst van dit cha-
rity event is voor Common 

Frames. Deze organisatie 
begeleidt jonge nieuwkomers 
naar een baan in de media. 
In alle opzichten een win-win 
situatie. Zij krijgen een baan 
waar hun hart ligt en het me-
dialandschap wordt er diverser 
van. Op 30 september komen 

ze foto’s en video’s maken én 
maken ze kennis met golf.

Meer info: www.golfparkspan-
dersbosch.nl/mediacitygolf-
open en schrijf je in!

GOOISCH OPEN PAR 3 KAMPIOENSCHAP
 ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Golfpark Spandersbosch organiseert op zaterdag 24 september de Gooisch Open Par 3 kampioenschappen. 
We passen onze baan aan naar een parcours met 18 par 3 holes.

 Vroeger werden op deze baan de Nederlandse kampioenschappen gespeeld, dus uitdagend kan je het wel noemen! 

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- per persoon. 
Je krijgt een lunchpakket aangeboden en nog een verrassing door de baan. 

Naast de eer dat je jezelf een jaar lang de beste Par 3 golfer van het Gooi kunt noemen 
zijn er nog andere mooie prijzen te winnen. 

Wij kijken er naar uit om je op onze zeer uitdagende golfbaan te ontmoeten en we zijn benieuwd 
welke vrouw en man zich tot de beste Par 3 golfer van het Gooi mag uitroepen. 

Je kunt je aanmelden via de website.

WWW.GOLFPARKSPANDERSBOSCH.NL

G O L F V E R E N I G I N G
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Open Dag bij manege 
Hallinckveld
LOOSDRECHT
Heb jij altijd al eens willen 
zien hoe het er op een ma-
nege aan toe gaat? Of ben 
je benieuwd wat er allemaal 
komt kijken bij paardrij-
den? Kom dan met het hele 
gezin naar de Open Dag op 
manege Hallinckveld. Za-
terdag van 10:00 tot 17:00 
uur openen wij de deuren 
van onze manege en je 
bent van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen.

Tijdens de dag staan er leuke 
activiteiten op het programma. 
Kijk in de stallen bij de paar-
den, kom gratis ponyrijden, 
bekijk de lessen die allemaal 
iets speciaals doen, krijg een 
rondleiding over het bedrijf en 
doe allemaal leuke activiteiten. 
Geniet vanaf 16.00 uur van 
mooie shows. Kom te weten 
wat paardrijden allemaal met 
zich meebrengt.

Manege en dressuurstal Hal-
linckveld is een familiebedrijf 
gevestigd in Loosdrecht en 
geeft met plezier privé- en 
groepslessen aan jeugd vanaf 

4 jaar en volwassenen. Tijdens 
de Open Dag kun je op een 
laagdrempelige manier ken-
nis maken met de wereld van 
paarden en pony’s.

Nationale sportweek
De Open Manegedagen wor-
den gehouden in de Nationale 
Sportweek, een initiatief van 
NOC*NSF om sporten en be-
wegen te promoten. Alle be-
zoekers van de Open Manege-
dagen maken kans op een jaar 
lang gratis paardrijden op een 
FNRS-manege of een paard-
rij-outfit van Harry’s Horse. 
Hallinckveld is aangesloten bij 
de FNRS. Dit betekent dat het 
bedrijf in het bezit is van een 
kwaliteitskeurmerk en het Vei-
ligheidscertificaat van de Stich-
ting Veilige Paardensport. Op 
ons ruitersportcentrum wordt 
lesgegeven volgens de ruiter-
opleiding van de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sport-
bond (KNHS).

Nieuw Loosdrechtsedijk 133 – 
035 5821192 – www.hallinck-
veld.nl

   

Parkinsoncafé Laren
REGIO
Lotgenoten treffen elkaar bij 
het Parkinsoncafé Laren en 
omstreken donderdagmiddag 
15 september. MC Tergooi- 
neuroloog Rob Rundervoort 
gaat in op andere inzichten bij 
de behandeling van Parkinson: 

meer aandacht voor de herse-
nen en minder op motorische 
problemen. Verder de invloed 
van pesticiden. Plaats: Ama-
ris Theodotion (Ridderzaal), 
Werkdroger 1, 1251 CM Laren. 
Tijd: vrije inloop vanaf 14.00 
uur.

   

Alzheimer Café    
Hilversum/Wijdemeren
REGIO
Op woensdag 14 septem-
ber is er een Alzheimer 
Café over de mogelijkhe-
den van de dagactiviteiten.

Dagbehandeling of dagbeste-
ding kan net wat houvast bie-
den om thuis te blijven wonen. 
Vanavond wordt uitgelegd wel-
ke mogelijkheden er voor de 
dagactiviteiten zijn. Voor uzelf, 
maar ook voor uw partner en 

uw omgeving.

De Koepel, Kapittelweg 399A, 
Hilversum, De inloop is vanaf 
19.00 uur en de avond zal star-
ten om 19.30 uur.

alzheimercafe.hilversum@
alzheimervrijwilligers.nl. Infor-
matie mobiel: 06-14773182; 
Atie Vos-Tabak

Personal Trainer met 
een persoonlijke touch
LOOSDRECHT
Het is momenteel erg po-
pulair: Bootcamp, Hitt en 
vele andere varianten. Dit 
is niet voor iedereen, dat 
is wel duidelijk en ook he-
lemaal niet erg. Dat kan 
juist fijn zijn! Vooral als je 
specifieke doelen hebt, af-
wijkende tijden hebt waar-
op je kan of wil sporten, 
of niet de behoefte hebt 
aan trainen in een groep. 
Sporten werkt alleen als 
het ook leuk is voor je.

Als Personal Trainer is mijn 
aanpak dan ook voor ieder-
een anders. Niemand is het-
zelfde gebouwd of heeft het-
zelfde doel. In mijn volledig 
ingerichte gym in Loosdrecht 
hebben we alles tot onze be-
schikking om in een aangena-
me en besloten omgeving te 
werken aan jouw doel. Deze 
doelen kunnen onder ande-

re zijn: het verbeteren van 
kracht of uithoudingsvermo-
gen, het verliezen van over-
tollig gewicht of bij specifieke 
klachten zoals aan de rug, het 
sterker maken van deze en 
ondersteunende spiergroe-
pen.

Hormoonprofiel
Als Personal Hormone Pro-
filer kijk ik naar meer dan de 
buitenkant. Door het in kaart 
brengen van je persoonlijke 
hormoonprofiel kun je een 
eventuele disbalans in je hor-
monen corrigeren. Dat kan 
door middel van supplemen-
ten maar liever rechtstreeks 
uit de natuur. Bijvoorbeeld 
door mijn verse, slowjuice 
groentesappen die barstens-
vol met voedingsstoffen zit-
ten. Wat ik hoop is dat men-
sen een eerste stap durven te 
zetten om te kiezen voor zich-
zelf. Uit eigen ervaring weet 

hoe zoekend je kan zijn om 
iets passends voor jouw lijf 
én jouw behoefte te vinden. 
Ik ben zelf pas relatief laat 
begonnen met sporten, met 
name vanwege aanhoudende 
gewrichtsklachten. Deze heb 
ik overwonnen door mijn voe-
dings- en bewegingspatroon 
aan te passen. Daardoor heb 
ik een belangrijk stuk van mijn 
leven teruggekregen en dat 
gun ik iedereen! Meer infor-
matie: www.weareplantastic.
com

   

Wandelgroep Loosdrecht zoekt  
begeleiding
LOOSDRECHT
Wandelgroep Loosdrecht 
is een wandelgroep voor 
ouderen woonachtig 
in Wijdemeren. Iedere 
woensdagmorgen om 
10.30 uur vertrekken wij 
vanuit de Emtinckhof 
in Loosdrecht voor een 
mooie wandeling in de di-
recte omgeving. Sommige 
deelnemers lopen met een 
stok of rollator, maar dat is 
geen probleem. Het tempo 
is rustig en wordt aange-

past aan de deelnemers.

Onderweg pauzeren wij voor 
een kopje koffie/thee en kan 
er gezellig worden bijgepraat. 
Een favoriete locatie is de 
Landgoedwinkel, maar ook 
de bibliotheek, de tennisver-
eniging en de Beukenhof ver-
welkomen ons graag. Helaas 
hebben wij na 1 oktober a.s. 
niet genoeg vrijwilligers/be-
geleiders meer die kunnen 
helpen met oversteken e.d., 
waardoor de continuïteit van 

dit gezellige uitje in gevaar is. 
We zijn dus hard op zoek naar 
nieuwe begeleiders.

Lijkt het u leuk deze wandelin-
gen te begeleiden op woens-
dag tussen 10.30 en 12.00 
uur, bel dan even met onder-
getekende. U doet dit altijd 
samen met een andere vrij-
williger.De deelnemers zullen 
u met open armen ontvangen!

Nine Bakkenes (vrijwilliger/
begeleider); 06 20129018

  



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D83

-20% -30% -40% -50% -60%

Easysit B80B80

Easysit DS703 Easysit D62

Easysit F35Easysit D150

Easysit D01 Easysit D81

Easysit D02 Easysit D82

Woensdag

14
september

Vrĳ dag

16
september

Donderdag

15
september

Zaterdag

17
september

Dinsdag

20
september

Woensdag

21
september

Vanavond comfortabel zitten!
Uw stoel op voorraad?
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Foto van de Week 

HEEREN VAN LOOSDRECHT BORRELHAPJES

Met muziek van ‘Henk van ter Meij & Friends’ was het weer genieten bij het Wijde Gat Concert (foto: Wijdemeren van Boven)



EXPOSITIE

HET POLDERPERSPECTIEF VAN BERNARD VAN BEEK (1875-1941)

STICHTING KUNSTBEZIT 'S-GRAVELAND presenteert

30 SEPTEMBER T/M 2 OKTOBER 2022

www.kunstwijdemeren.nl

Openingstijden: 11.00 -17.00 uur

De Oude School - Kortenhoefsedijk 145 - Kortenhoef

TOEGANG GRATIS

STICHTING
KUNSTBEZIT
'S-GRAVELAND

STICHTING
KUNSTBEZIT
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Nesciolezing en concert
KORTENHOEF
Op zondag 18 september 
is er om 11.15 uur weer een 
Nesciolezing en concert 
in het Oude Kerkje aan de 
Kortenhoefsedijk, georga-
niseerd door de Oecume-
nische Streekgemeente. 
Het is de eerste lezing van 
dit nieuwe seizoen rond 
het thema ‘Midden in deze 
tijd’. Chantal Spruit bijt het 
spits af: “Ik wil de aarde 
niet beschermen. Ik wil een 
wereld creëren waarin de 
aarde geen bescherming 
nodig heeft.”

Verduurzamer
Deze quote geeft precies aan 
waar Chantal Spruit als ver-
duurzamer haar werk van 
heeft gemaakt. In deze lezing 
neemt zij je mee in haar uitda-
gingen van deze tijd. Geboren 
in 1994 stond haar jeugd in het 
teken van continue technolo-
gische ontwikkelingen. Toch 
denkt zij niet dat deze ontwik-
kelingen onze uitdagingen zul-
len oplossen. Klimaatdoelen 
reiken meestal maar tot 2050, 
terwijl zij dan nog in het mid-
den van het leven staat. Hoe 
ziet onze samenleving er dan 

uit? En hoe probeert zij daar 
met haar werk verandering in 
te brengen? Maar ook: welke 
valkuilen en uitdagingen komt 
ze hierbij tegen? Als laatste zal 
zij haar beste manier delen om 
als individu bij te dragen aan 
een betere wereld.

Kortom, een kijkje in het ver-
leden, heden en toekomst 
van de jongere generatie die 
je hopelijk kan inspireren om 
zelf (meer) in actie te komen. 
(www.chantalspruit.nl)

Muziek
Het concert wordt verzorgd 
door Sebastiaan van Eck, 
Judith Jamin en Sebastian 
Koloski, cellisten. Ze spelen 
werken van Händel, Beetho-
ven, Di Rosario, Offenbach en 
Sjostakovitsj.

Toegang € 10,- contant aan de 
ingang te voldoen.

   

Beleef het orgel in Vreeland
REGIO
Begin dit jaar is het beroemde 
Knipscheerorgel in de Grote of 
Sint-Nicolaaskerk in Vreeland, 
na een grondige restauratie, 
weer overgedragen aan de 
kerkgemeenschap in Vreel-
and. Een restauratie die exact 
een jaar heeft geduurd. Hoog 
tijd dus om het vernieuwde or-
gel aan alle geïnteresseerden 
te laten horen. Een centrale 
rol is hierbij weggelegd voor 
de Vreelandse organist Lieu-
we Visscher. Niet alleen zal hij 

een aantal solostukken op het 
vernieuwde orgel ten gehore 
brengen, ook begeleidt hij on-
der andere kamerkoor Vreel-
and Vocaal en saxofoonkwar-
tet UniSax. Benieuwd naar 
hoe het orgel nu klinkt? Het 
concert in de Grote of Sint-Ni-
colaaskerk vindt plaats op za-
termiddag 17 september en 
begint om 15:30 uur. De toe-
gang is gratis, een kleine bij-
drage wordt op prijs gesteld. 
Adres: Kerkplein 1, Vreeland.

Jim van der Zee in Theater   
De Dillewijn
ANKEVEEN
Weet u het nog? Jim van 
der Zee wint The Voice of 
Holland in 2018. Daarna 
wordt het rustig. Hij brengt 
nog wel 2 albums uit maar 
verdwijnt verder eigenlijk 
van de radar.

Nu blijkt dat hij in die periode 
vooral heeft uitgezocht wat hij 
als zanger wil brengen. Mu-
ziek uit het hart en muziek die 
raakt, dat is wat hij op het podi-
um wil zetten. Dat gaat hij doen 
in Theater De Dillewijn op za-
terdag 17 september met zijn 
concert ‘Keep it Fresh’. Door 
de technologie kun je tegen-
woordig naar alles luisteren 
wat je wil en waar je wil. Het 
unieke van theater is echter 
dat je iets ziet dat alleen daar 

op dat moment plaatsvindt; je 
koopt een kaartje maar eigen-
lijk koop je een ervaring. Jim 
van der Zee doet er alles aan 
om die ervaring zo uniek mo-
gelijk te maken en alles te ge-
ven wat hij in zich heeft. Soms 
alleen, soms samen met ande-

ren. Let’s keep it Fresh !

Theater De Dillewijn. Zaterdag 
17 september; Aanvang 20.15 
uur; Tickets € 19,- via www.de-
dillewijn.nl

   

Familieconcert in het Oude Kerkje
KORTENHOEF
Ieder jaar organiseert 
Kunst aan de Dijk een fami-
lieconcert. Op zaterdag 24 
september wordt dit con-
cert tussen 15.00 en 16.00 
uur in het Oude Kerkje te 
Kortenhoef ingevuld door 
een bijzonder project: Hier 
om de Hoek.

Initiatiefnemers zijn de Vreel-
andse muzikanten Helge 
Slikker en Tim Klaase: ‘De 
lockdowns waren voor ons de 
aanzet tot het schrijven van 
nieuwe muziek maar ook de 
start van een nieuwe blik op 
onze directe omgeving. Da-
gelijks razen grote wereldge-
beurtenissen achter de hori-
zon. Maar ondertussen leven 
we allemaal hier en nu en met 
de mensen direct naast ons. 
In een bescheiden kring spe-
len onze eigen avonturen zich 
af, onze heldendaden en tra-
gedies, ons verdriet en geluk. 
Het zijn heel particuliere ge-
schiedenissen en tegelijkertijd 
universele verhalen.

Daar wilden we iets mee doen, 
niet alleen voor onszelf, maar 
juist mét deze mensen om ons 
heen, in de buurt, het dorp en 
de streek.’ Helge en Tim gin-
gen op zoek naar musici in 
Stichtse Vecht en kwamen tot 

een unieke samenwerking. Zo 
ontstond ‘Hier om de hoek’,

Hier om de hoek
In dit initiatief komen musici uit 
de omgeving bijeen om met 
muziek uiting te geven aan wat 
er in de buurt gebeurt. In onze 
buurt. Dat levert een mix aan 
klanken en genres. Het kan 
pop inhouden, klassiek of folk. 
Eigenlijk wordt om de hoek de 
inhoud van het programma 
geschreven. Iedere dag weer. 
Het samensmelten van al die 

indrukken levert een bijzon-
dere muzikale middag. Kom 
samen met opa’s, oma’s, ou-
ders, ooms, tantes, vriendjes 
en vriendinnetjes genieten op 
zaterdag 24 september.

Leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar; 
Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef; En-
treeprijs: 5 euro voor de jeugd 
(tot 18). 10 euro voor volwas-
senen. www.kunstaandedijk.nl

Foto: Elisabeth Ismael

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

FOTO: Reinout Bos
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Limited edition Blond Amsterdam giftset 
cadeau* bij een complete bril
Inclusief gratis oogmeting
*Alleen tijdens de Oogmeetweken  |  29 augustus tot en met 1 oktober

Zeker weten!

Scherp 
zicht?


