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UTRECHT IEDERE ZONDAG OPEN
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Soestdijkerstraatweg 27

●

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

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

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

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum
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VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend contact
op voor een gratis waardebepaling
en verkoopadvies van uw woning!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

LOOSDRECHT
Afgelopen zaterdag de 7e
editie van het Loosdrecht
Jazzfestival. Mensen uit
heel Nederland waren naar
Loosdrecht gekomen om
bij Jachthaven Het Anker
te genieten van de beste
artiesten op het gebied van
jazz, funk en soul.
Op drie verschillende podia
was er een divers aanbod aan
livemuziek. Doordat de podia
niet ver uit elkaar lagen was
het makkelijk switchen tussen
de acts om zo maximaal te
kunnen genieten van de vele
acts die optraden.

WWW.IDMAKELAARS.NL

MATRASSEN+BOXSPRING

WEEKBLAD WIJDEMEREN

Door: Natascha Rienks

Laura Vane
En genieten was het! Niet alleen bezoekers zag je genieten van de optredens, ook artiesten waren blij dat ze deze
zomer weer konden optreden.
Voor Laura Vane, zangeres uit
de UK, was het erg belangrijk
dat ze eindelijk deze zomer
weer op het podium kon staan.
22-06-17
16:17
“Everybody is starved,
they
are hungry for this,” vertelde
de zangeres. Dat gold zowel
voor de artiesten als ook het
publiek. Voor haar was het te
merken dat mensen weer toe
waren aan het luisteren naar
livemuziek.
Louis van Dijk
Ook bezoeker Hans uit Uitgeest vond het heerlijk dat hij
weer naar het Jazzfestival kon.
In 2018 kwam hij met het fes-

tival in aanraking toen hij als
chauffeur van Louis van Dijk
de pianist naar Loosdrecht
mocht brengen. Hierdoor ontdekte hij de sfeer van het festival en keert hij jaarlijks terug
naar Loosdrecht. Vooral het
kleinschalige en het feit dat de
artiesten dicht bij de mensen
staan spreekt hem aan. Zijn
favoriet voor de avond is Jett
Rebel. Een week eerder had
hij de zanger zien optreden in
Bloemendaal en dat had indruk
gemaakt op hem. “Hij kan alles,
hij is gewoon gek,” zegt hij over
de grote act van de avond.
Jett Rebel
Tijdens de soundcheck van
Jett Rebel kon je al merken wat
Hans bedoelde. In de lege zaal
bij het hoofdpodium stroomde
het publiek al snel toe en ging
uit zijn dak. De zanger zelf
heeft dit niet opgemerkt. “De
soundcheck is voor ons om
een gevoel te krijgen, niet voor
het geluid en de zaal,” zegt
de zanger wanneer hij ernaar
gevraagd wordt. Zowel tijdens

de soundcheck als tijdens zijn
show merk je aan Jett Rebel
dat hij leeft voor zijn muziek.
Met gemak zweept hij het publiek op. In een hokje zijn z’n
nummers niet te plaatsen. Zelf
noemt hij het authentiek, hij
maakt muziek waarbij hij zich
goed voelt. Ook saxofonist
Hans Dulfer swingde op de
muziek van Rebel.
Maar niet alleen voor Jett Rebel ging het publiek uit zijn dak.
Ook zangeres Michelle David,
die voor Rebel het hoofdpodium betrad, kreeg de zaal aan
het swingen. De kleine zangeres met grote stem, gaf aan
niet alles te willen geven, omdat ze later op de avond nog
ergens anders op moest treden. Dit leek haar echter niet te
lukken, met grote uithalen en
veel energie kreeg zij de zaal
helemaal mee. Voor zowel bezoekers als artiesten was het
festival een mooie afsluiting
van de festivalzomer die eindelijk weer plaats kon vinden.
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Administratie / financiën

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

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

Senioren / Mantelzorg

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

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

Samen komen
we er
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?

www.versawelzijn.nl

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

Meer
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
MEUBELSTOFFERDERIJ
MARTINUS
Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens
035-6230901 / 06-53449761

Alarmnummer

Magieshop.nl
Spirituele Webwinkel
Voor een Magisch Leven!
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Klussen in en om het huis
www.kluzsupport.nl
Bel Jeroen 06 – 83658102

B el geru st vo or ee n
af spra ak

1-1-2

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
Apotheek Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

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

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

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

Foto’s:

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

HELP! Wie kan maandagsmorgen
van 9 tot ongeveer 1 uur
in het huishouden helpen?
tel: 06 51136369

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

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

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

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

BETROUWBAAR
DROOM NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

Meer informatie? BelDROOM
035 623 11 NU,
00
DROOM
NU,
DROOM
NU,
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

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

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

UITVAARTVERZORGING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

gedrukte regel

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Hele week:

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Runder Riblappen

500 gram

Oma’s Runderstoofpot

400 gram

Met een bakje aardappelpuree GRATIS!

€ 7,98
€ 8,98

Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!
De lekkerste Lasagna

400 gram

Sappige Boerenham

100 gram

Filet Americain

150 gram

€ 5,98
€ 2,49
€ 2,49

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 23 t/m woensdag 28 september.

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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De Otter nog lang op de Joodse begraafplaats moet toegankelijk
worden

agenda
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De hele commissie stond
achter de ferme uitspraak
van Dorpsbelangen- leider
Jan-Jaap de Kloet: “We
zullen de Otter steeds op
de agenda blijven zetten.
Dit kan niet. We moeten
als raad blijven opkomen
voor de bewoners.”
Ondanks wat ‘een constructief gesprek’ werd genoemd
met de wethouder, projectontwikkelaar Dutchen en enkele
bewoners blijft de toekomst
van jachthaven De Otter in
Oud-Loosdrecht
zorgelijk.
Dutchen wil De Otter grondig
renoveren, vooral met woningbouw waarbij de woonarken en huisjes een sta-in-deweg lijken. Daarnaast heeft
de projectontwikkelaar recreatiepark Mijnden in eigendom
en is bezig met Jachtservice
Breukelen en De Vrijbuiter in
Oud-Loosdrecht.
Ontruimen
Na de bijeenkomst op 26 juli
jl. ontvingen de woonarkbewoners twee dagen later een
schrijven, waaruit bleek dat
de huren worden opgezegd
en dat de jachthaven ontruimd
wordt. Op 1 april 2025 moeten
alle huurcontracten beëindigd
zijn, schreef de advocaat van
de ontwikkelaar. Wethouder
Alette Zandbergen was ook
onaangenaam verrast, ze had
de indruk gekregen dat het

Door: Herman Stuijver

opzeggen van de contracten
nog 5 tot 7 jaar zou kunnen
duren. Ze wees er nadrukkelijk dat er nog geen concreet
bouwplan bekend is en dus
ook geen wijziging van het bestemmingsplan. Het geschil
over de huren en de ligplaatsen tussen de bewoners en
Dutchen is een zgn. privaatrechtelijke procedure, daar
kan de gemeente niet tussen
komen.
Kaders aanscherpen
Dat de rol van Wijdemeren
beperkt is, wist ook woonarkbewoner Jaap van Waveren
die namens de bewoners het
woord voerde. De minnelijke schikking tussen Dutchen
en de huurders verloopt dus
bepaald niet minnelijk. Des
te meer kan de gemeenteraad doen als het aankomt
op een bouwplan. De gehele
raad onderschreef eerder een
lijst van kaders waaraan een
nieuw bestemmingsplan moet
voldoen. Van Waveren kwam
met drie nadere formuleringen die een aanscherping waren van wat men wil. Het ging
daarbij om bescherming van
de ligplaatsen en het behoud
van de huidige rechten van de
bewoners. In diverse bewoordingen lieten de politieke partijen weten achter De Otter te
staan. Jaap van Waveren tot
slot: “43 bewoners hebben
recht op een dak boven hun
hoofd. We hopen dat u constructief wilt meedenken.”

WIJDEMEREN
Wethouder Kruijt bevestigde nog eens duidelijk
dat de Joodse begraafplaats tussen Kwakel en
Koninginneweg voortaan
toegankelijk moet worden.
Dat zei ze op vragen van
de ChristenUnie in een
commissievergadering
vorige week. CDA- fractieleider Rosalie van Rijn
vroeg verduidelijking, ze
wil net als iedereen in de
raad, zo snel mogelijk een
oplossing.
Het geschil speelt al sinds
september 2020 toen gemeentewerkers geen toegang meer kregen, er stond
een afgesloten hek. In maart
2021 kaartten Kortenhoevers
Noga en Robby Israel de
kwestie aan bij de gemeente.
Zij wezen niet alleen op het
onderhoud en het bezoek,
maar wilden zelf ook op deze
heilige grond begraven worden. Ex-raadslid Robby Israel
(1949) heeft dat niet meer
mogen meemaken, hij werd

FOTO: De ontoegankelijke joodse heilige grond vanaf de Kwakel

op 8 oktober 2021 begraven
in Bussum.
Er moet iets gebeuren
Sinds 2017 is er een nieuwe
eigenaar van het pad naar de
begraafplaats en die wil geen
overpad verlenen, niemand
mag door het hek. Eigenaar
van de begraafplaats is het
Nederlands- Israëlitisch Kerkgenootschap uit Hilversum.
Al vanaf 1973 is er een overeenkomst dat de gemeente
Wijdemeren twee à drie keer
per jaar onderhoud pleegt.
Dat kan nu dus niet meer.

De wethouder zei dat ze zelf
had geconstateerd dat de begraafplaats er verwaarloosd
bij ligt: “Er moet iets gebeuren.” Binnenkort zal de afdeling Openbare Werken via het
agrarisch bedrijf Kemp aan
de Kwakel aan de slag gaan.
Inmiddels is de wethouder in
gesprek met beide eigenaren,
met die van de begraafplaats
en van de toegangsweg. Wethouder Kruijt geeft de moed
niet op, ze ziet kansen voor
een oplossing.

Zes behandelverzoeken in combivergadering
Gezond Wijdemeren van start
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Naast de reguliere agendapunten in de gecombineerde commissievergadering
van 15 september waren
er 3 onderwerpen voor
het vragenuurtje en maar
liefst zes behandelverzoeken. Dat is een verzoek om
een ingekomen brief op de
agenda te zetten.
Behalve het behandelen van
de vragen over De Otter en de
Joodse begraafplaats ging het
over de inkoop van het relatiegeschenk ‘De Wijdemeerse
Bootjes’ die helemaal uit Ridderkerk komen en een brief
van het COC waaruit blijkt dat
Wijdemeren matig scoort als
het gaat om te streven naar
een inclusieve samenleving.

Deze laatste twee punten
werden doorgeschoven naar
een andere datum vanwege
de volle agenda.
Gezond Wijdemeren
Namens de gezamenlijke
huisartsen in Wijdemeren waren Mariska Brinkers en Monique Stam en oefentherapeut
Susanne Renkema aanwezig
om de noodzaak van Gezond
Wijdemeren te onderstrepen. Dat is een initiatief om
de inwoners van de zes dorpen te begeleiden naar een
gezonder leefstijl (in 7 jaar).
Ook hier is er o.a. sprake van
overgewicht, teveel alcoholgebruik en slechte rookgewoontes. Dan kleven daar
ook mentale problemen als
burn out en depressies aan.
Dat blijkt uit een uitgebreid
rapport. Gezond Wijdemeren

werkt samen met de GGD,
Versa, MEE, paramedici en
lokale ondernemers. Daarbij
ondersteund door de organisatie Vitavalley die ook cijfers
produceert. Zoals de Social
Return on Investments die
berekent wat het oplevert,
minder rolstoelen en minder
trapliften. Van de gemeente
willen de huisartsen graag €
54.000 voor de eerste twee
jaar ontvangen, de volgende
5 jaar moet het ambitieuze
project zichzelf bedruipen.
Wethouder Stan Poels had
een positieve grondinstelling,
maar wist nog niet waar hij
het budget moest vinden. De
gehele commissie was wild
enthousiast. Op 8 oktober is
de eerste Gezondheidsmarkt
in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Wijdemeren
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Linnerie

Raadsvergadering
agenda
Agenda raadsvergadering

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Datum:
12 mei 2021
Datum: donderdag
22 september 2022
Aanvang:
20.00uur
uur
Aanvang: 19:30
Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
6. Vaststelling bestemmingsplan Jachthaven
Kortenhoef II, Moleneind 23-25
7. Aanpassing geschillenregeling Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen
8. Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs
Gooi en Vechtstreek
9. Raadsvoorstel vergaderschema 2023

Bespreekstukken
10. Mobiliteitsplan: Duurzaam, Veilig & Vooruit
11. Afgeven Verklaring van geen bedenkingen
Dammerweg 108-109
12. Verkoop Dennenlaan
13. Afgeven VvgB Oud Loosdrechtsedijk 36A
Overig
14. Vragenhalfuur
15. Moties Vreemd aan de agenda
16. Sluiting

Officiële bekendmakingen

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’) (alleen audio). *De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

Bouwen en wonen

Sfeervolle vaartocht met senioren
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Bestemmin
4a – woonsc
Berg is onhe

volgens werden de trossen boord richting de Porseleinhalos gegooid
en ging het omgevingsvergunelek- ven en kwamen we eerst nog
> Verleende
langs het bekende eiland
tronisch
aangedreven
schip
LOOSDRECHT
ningen (uitgebreideeven
procedure)
langs de Bibian Mendelsteiger Robinson Crusoë.
Rotary Wijdemeren en het
en stuurde de schipper naar
Gemeenschapsfonds Wijbakboord richting Jachthaven Rotary Wijdemeren en het
demeren hebben het idee
De Otter. Ondertussen kregen Gemeenschapsfonds Wijdeopgevat om iets leuks aan
de gasten een kopje koffie of meren
te bieden voor senioren uit
thee aangeboden met een ge- Tijdens de vaartocht genoot
Wijdemeren. Het Gemeenbakje van bakkerij Smolders men regelmatig van een verschapsfonds Wijdemeren
en keek men de ogen uit. De frissend drankje dat mede
heeft de financiële donaLoosdrechtse Plassen blijven werd geserveerd door leden
tie gedaan om in totaal vijf
van Rotary Wijdemeren (www.
een lust voor het oog!
vaartochten met het fraaie
rotarywijdemeren.nl) en van
schip The Antonia Lounge
> Bestemmingsplan Eilandseweg
het Gemeenschapsfonds
WijHeerlijk genieten
Boat te realiseren. Het
10 ws 02 – woonschip,
Nederdemeren
(www.wijdemerenAangekomen
op
de
vijfde
plas
schip is perfect geschikt
horst den Berg is onherroepelijk
werd een lekker drankje inge- fonds.nl). Beide partijen hebvoor gasten die afhankeschonken voor de gasten en ben deze tocht en de> komende
lijk zijn van hun rolstoel.
Partiële herz
plan Plasseng
en
kwam zelfs een speedboot tochten mogelijk gemaakt
Daarnaast is het schip heel
Oud-Loo
initiatieven
voorbij met een waterskiër er- dit soort goede 2013
ruim en kunnen de ramen
aanvaard
achter. Toen richting de Kalver- werden met dank onherroepelij
omlaag, zodat men nog
> Verleende
omgevingsvergunstraat, en al varend kwamen door de meevarende senioren.
meer
van de schitterende
ningen (reguliere
procedure)
we aan op de Muyeveldsche
omgeving
kan genieten.
Wetering waar je alleen met Oproep
een vergunning mag varen. Op 26 september en op 16 okDe vaartochten
De eerste vaartocht vond Steven Voorn: “Ik voer een tober zijn er nog enkele plaatplaats op maandag 12 sep- rode vlag op de voorplecht. sen over voor senioren uit Netember jl. en duurde ruim 2 uur. Dit geeft aan dat ik de beno- derhorst den Berg, Loosdrecht
Steven Voorn en zijn beman- digde vergunning heb. Het is en Breukeleveen. Belangstelning lagen om 14.00 uur net- hier heel rustig en mooi en dat lenden kunnen een e-mail stujes klaar in de Porseleinhaven wil men zo graag houden hier.” ren naar antonia@rotarywijdeom hun gasten uit Ankeveen Na dit bijzondere tochtje langs meren.nl o.v.v. naam, adres,
en ‘s-Graveland aan boord te allerlei mooi gelegen eilandjes evt. emailadres en telefoonbegeleiden. Nadat de gasten met huisjes erop, die bereik- nummer. Er wordt dan contact
hun plekje hadden gevonden, baar zijn met diverse pontjes met u opgenomen.
nam Steven het woord om ie- of een eigen boot, wendde de
dereen welkom te heten. Ver- schipper de steven naar stuurDoor: Frank Scheers

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

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

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

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

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdem
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag
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Hoe gaan we van het gas af?
WIJDEMEREN
Afgelopen week organiseerde de Energiecoöperatie Wijdemeren samen
met de gemeente en Waternet twee enorm drukbezochte bewonersavonden
in Loosdrecht en Kortenhoef. De urgentie om van
het gas af te gaan wordt
steeds meer gevoeld.

INDIVIDUEEL OF
COLLECTIEF?
Niet alleen vanwege de noodzaak om de CO2- uitstoot te

beperken, maar ook omdat de
gasprijzen niet meer te hanteren zijn. Een van de alternatieve warmtebronnen in ons waterrijke gebied is aquathermie.
Waternet presenteerde een
quickscan aquathermie over
de mogelijkheden om lokaal
warmte uit oppervlaktewater
en/of afvalwater te halen. De
gemeente ging in op mogelijke collectieve en individuele
scenario’s en de verschillende
criteria die meespelen bij de
afweging. Het vraagt nog onderzoek voor we als bewoners
weten voor welke warmte-

oplossing we willen kiezen.
De Energiecoöperatie nodigt
bewoners uit om per straat in
gesprek te gaan en energievraagstukken aan te pakken.

Organiseren bewoners een
straatgesprek, dan krijgen ze
een collectieve warmtescan
cadeau. De presentaties van
de bewonersavonden zijn te

vinden op loosdrecht.ecwijdemeren.nl
en op
kortenhoef.ecwijdemeren.nl.

Gratis douchetimer bij gesprek over energievragen
LOOSDRECHT
De
Energiecoöperatie
Wijdemeren
organiseert
wekelijks een energietafel waar je binnen kunt lopen, aan kunt schuiven, je
vragen kunt stellen en in
gesprek kunt gaan. Misschien heb je vragen over
hoe je je energierekening

naar beneden kunt krijgen,
welke kleine bespaarmaatregelen je kunt nemen in je
huis of hoe je aan de slag
kunt gaan met het verduurzamen van de woning?
Elke woensdagmiddag kun
je de energiecoaches vinden bij de energietafel. Voor

Foto van de Week:

Hallo herfst (Foto Studio 68, Helga Jansen)

Kortenhoef in de Dodaars op
woensdagmiddag 14-16 uur
(Dodaarslaan 16). Voor Nederhorst den Berg in het Sociaal
Cultureel Centrum op woensdagmiddag 15.00-17.30 uur
(Blijklaan 1). Voor Loosdrecht
in de bibliotheek op maandagavond 19-20 uur (Tjalk 41).

Komende weken een speciale
actie bewust douchen. Want
weet je wel hoeveel energie
het kost om te douchen? En
hoeveel geld je kunt besparen door één minuut per keer
minder te douchen? Kom naar
de energietafel en ontvang de
gratis douchetimer! Wacht niet
te lang, want op is op.
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Bloemenactie tegen eenzaamheid
WIJDEMEREN
De gemeente Wijdemeren
heeft
eenzaamheidspreventie hoog in het vaandel
staan. In het kader daarvan
werd afgelopen zaterdag
de bloemenactie georganiseerd. Ine Klosters ging
samen met wethouder
Stan Poels het gesprek
aan met mensen op straat.
De actie begon om 10.00 uur
bij S.V. ‘s- Graveland, waar
ook voorzitter Marc Degekamp
blij was een bijdrage te kunnen
leveren aan deze actie. “We
vragen de mensen of zij iemand in hun omgeving kennen

die eenzaam is of zich alleen
voelt”, vertelt Ine Klosters.
“Dat kan de oudere buurvrouw
zijn van vier huizen verderop,
maar ook mantelzorgers geven vaak een groot deel van
hun eigen sociale leven op,
om zorg te kunnen dragen
voor een ander.”
Kennen ze iemand in hun eigen omgeving, jong of oud, die
wel wat extra aandacht zou
mogen krijgen? Dan bieden
wij ze namens de gemeente
een prachtige bos bloemen
aan. We vragen hen wat van
hun tijd vrij te maken om vandaag nog met die bos bloemen

bij die persoon langs te gaan,
samen wat te drinken en de
vraag te stellen: “Hoe gaat het
nou echt met je? Vaak is oprechte interesse al voldoende
om het gevoel van eenzaamheid even te doorbreken.”
Namens
Sportadviesgroep
vertelt Annerike Vedder: “We
willen vooral bewustwording
creëren onder de mensen.
Wie weet pakken ze net iets
eerder de telefoon om eens
te vragen hoe het met de ander gaat.” Na het dorpscentrum van Nederhorst den Berg
was ook Loosdrecht nog aan
de beurt. “Opvallend was dat

FOTO: Wethouder Poels (midden) en Ine Klosters (rechts) in gesprek (Foto Studio 68)

we vooral in Loosdrecht veel
mensen spraken die zichzelf
juist eenzaam voelden. Uiteraard was er ook voor hen een
bloemetje beschikbaar.” Het
was een meer dan geslaagde

actie vol mooie en bijzondere
gesprekken waarbij verbinding
en omkijken naar elkaar centraal stonden.

dan gaat ze genieten van een
fijne vakantie. En vanaf maart
2023 elke dag vanaf 12.30 uur

weer ambachtelijke ijsjes tussen Corversbos en Spanderswoud.

Koperen jubileum IJsbrommer
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Wie kent haar niet? Dorien
Galet met haar IJsbrommer. De hele zomer staat
ze op de kruising van de
Oude Meentweg en de
Leeuwenlaan.
Tientallen
Wijdemeerders
fietsen
langs of maken een korte
ijsstop. Komende zondag
25 september viert de ijsprinses haar koperen jubileum. Dan verkoopt ze al
12,5 jaar Italiaans ijs.

ZONDAG GRATIS
IJSJES!
Dat wordt gevierd met gratis
ijs tussen 14 en 16 uur. Plus
tal van andere activiteiten zoals een clown en je kunt ook
geschminkt worden. Er is zelfs
een speurtocht: wie de ijslepel kan vinden, krijgt een jaar
lang elke week een gratis ijsje. “Voor mij is het iedere dag
vakantie”, vertelt Dorien “het is
prachtig werk met altijd vrolijke
klanten. Ik maak er ook een

beetje een show van. Het is
mooi werk. Kinderen die genieten, heerlijk.” Het valt niet
mee om een keuze te maken
uit de vele variaties. Zelf proeft
Dorien elke dag een ander ijsje, maar chocolade- aardbeien
is haar favoriet. Naast deze ijsbrommer heeft ze nog drie ijsbrommers. En ’s winters gaat
ze op pad met de Snertkar. U
kunt haar inhuren op: www.
deijsbrommer.nl. Daar treft u
nog meer wetenswaardigheden over haar ijscarrière. Op 1
oktober eindigt het ijsseizoen,

Dansen met poppen in De Dillewijn
Met z’n tweeën? Eén kaartje!
Door: Ben Groenendijk

ANKEVEEN
De in Brazilië geboren
Duda Palva speelt op 23
september a.s. in Theater De Dillewijn de voorstelling Bruce Marie. Zijn
medespelers zijn poppen.
Zelf is hij in de voorstelling
de ouder wordende drag
queen Bruce Marie. Het
stuk is in de eerste plaats
een komedie, maar tegelijk
ook een actueel sprookje.
“De drag queen die ik neerzet,” aldus Duda, “is niet glamoreus, eerder vermoeid en
afgetakeld. Ze redt op een dag
een aapje uit een laboratorium en krijgt er een speciale
band mee. Het aapje zit vol
nano-chips van alle experi-

menten op hem. Het geeft het
aapje superkrachten. Bruce
leeft met zijn vervallen lichaam
nog met de technologie van de
vorige eeuw, het aapje staat
in verbinding met het licht, het
geluid en allerlei elektrische
apparatuur. De show gaat over
de angst om te verdwijnen, om
dood te gaan en de wens om
onsterfelijk te zijn.”
Verval en kwetsbaarheid in
tijden waarin alles te beïnvloeden lijkt, mits je maar genoeg
middelen hebt, dat is zo ongeveer het thema van de show.
Duda Paiva staat sinds tijden
weer alleen met poppen op het
toneel.
Duda: “Vijftien jaar geleden
stond ik aan de top van mijn
dans skills, nu vind ik mezelf

FOTO: Sjoerd Derine

opnieuw uit. Poppen hebben
me gered. Theater heeft me
geleerd bescheiden te zijn,
om niet alleen aan mezelf te
denken, maar ook aan anderen. De poppen geven me les.
Omdat ik hen tot leven wek,
maar het zelf niet ben. Anders
gezegd: ze dwingen me te zorgen voor iets dat ik niet ben.

De poppen maken me echt
bescheiden. En dat heeft dans
nooit gedaan.”
Memorabel rijtje
De Dillewijn komt aan het begin van het nieuwe seizoen
met een bijzondere voorstelling. Het gezelschap speelde
al in Melbourne, New York en

Tokyo. Ankeveen stapt in een
memorabel rijtje. Houd er wel
rekening mee dat er Engels
wordt gesproken. Kom je met
zijn tweeën? Dan hoef je van
De Dillewijn maar één kaartje
te kopen. Een eenmalig cadeautje. Duda Paiva Company
speelt Bruce Marie. Aanvang:
20.15 uur Entree € 19,-
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Gouden jubileum voor							
Historische Kring Loosdrecht
Door: Linda Blok

LOOSDRECHT
Een foto van een specifieke woning aan de
Oud-Loosdrechtsedijk of
een krantenknipsel over
een schooloptocht. Voor
wie wat zoekt over Loosdrecht en haar geschiedenis kan sinds 1972 terecht
bij de Historische Kring
Loosdrecht. Vijftig jaar na
de oprichting is ‘de Kring’
de zolder van het gemeentehuis al lang ontgroeid en
leeft de schatkamer van
Loosdrecht als nooit tevoren.
Elke week komen er wel weer
nieuwe objecten, foto’s of andere historische materialen
binnen bij de Kring. Krantenknipsels zijn het domein van
Lammy van Norden. De 86-jarige houdt al sinds de jaren
tachtig het knipselarchief minutieus bij. Al valt dat tegenwoordig niet mee. “Kranten
publiceren steeds meer online,
maar er valt nog genoeg bij te
houden.”
Verhalen
Al bijna 48 jaar lid en actief
voor de Kring is Ferry Brand,
altijd al geïnteresseerd in genealogie. Gegevens over zo’n
76.000 personen vonden de
weg naar de database. “Informatie vind je nu vaak op
internet, maar vroeger was
het een kwestie van archieven
uitpluizen en oude kerkboeken
lezen.” Dat tegenwoordig veel
op internet te vinden is, is ook
te danken aan het harde werk
van veel leden. Dat is uiteindelijk waar het om draait: het levend houden van de geschiedenis van Loosdrecht. Zoals
elk kwartaal in het periodiek
uitgelicht worden. De verhalen
zijn talrijk. Niet alleen de leden
van de Kring doen graag een
duit in het zakje, ook bezoekers die een vraag komen stellen of wat komen inbrengen
nemen vaak behalve voorwerpen ook een bijbehorend (familie)verhaal mee.
Doorgeven
Er zijn ook exposities in het
gemeentehuis, de Sypekerk
en (dia)lezingen. “Je kunt naar

FOTO: Lammie Norden- Oost

FOTO: Ferry Brand

morgen kijken, maar je begrijpt
dingen beter als je de geschiedenis kent”, omschrijft bestuurslid Ernst Haselhoff Lich
Kasteleijn. Een vraag over de
geschiedenis van Loosdrecht?
Of benieuwd naar verre familieleden? De bestuurs- en
werkgroepleden van de Historische Kring Loosdrecht
helpen je graag op weg in de
zoektocht elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur
en woensdagavond van 19.30
tot 22.00 uur. Dan zijn de vrijwilligers actief in de Magneet
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 49a. Meer informatie staat
ook op www.hkloosdrecht.nl.
Lid worden kan door een mail
te sturen naar info@hkloosdrecht.nl of bel voorzitter Arie
de Kloet 035-5825929.

9. Wie wekte vooral als kunstenaar verbazing in de jaren ‘60
10. Blanke koeiensoort
11. Waar komt de Marie-Anne
vandaan?
12. Appartementencomplex in
Nieuw Loosdrecht
13. Beroemde landmeter /
kaartenmaker
14. Jongelingsvereniging in Oud
Loosdrecht
15. Naam van een samenwerkingsschool
16. Leider van het Loosdrechts
verzet
17. RK kerkgebouw in Nieuw
Loosdrecht
18. Voormalig badhuis en
thuisbasis H.Z.C. in Nieuw
Loosdrecht

Jubileumquiz
Puzzelt u mee met onze jubileumquiz? Het Jumbo plaatjesboek kan u hierbij behulpzaam
zijn. U kunt uw oplossing tot 1
november a.s. inleveren per
mail via info@hkloosdrecht.nl
of uw oplossing inleveren bij
Arie de Kloet aan de Lindelaan
8.Er zijn enkele prijzen beschikbaar gesteld door Wijninspiratie Loosdrecht, de Bruna,
Joyce Cadeaus & Woonaccessoires, Bakker Jacques
Maas, Hema en Fred’s Bloementeam.
1. Beeldhouwwerk van Paul
Grégoire
2. Wie werd in 1942 naar zijn
laatste rustplaats gebracht
3. Een Loosdrechtse bakker
met de naam van lekkernij
4. Ander woord voor turfsteken
5. Werktuig om natte turf naar
boven te halen
6. Welke smid was gespecialiseerd als wagenmaker
7. Hoe heet het kruis in het
wapen van Loosdrecht
8. Welke bootbouwer had een
broer die kunstschilder was

FOTO: Bestuur- en werkgroepleden in 1981 aan het werk op de
zolder van het gemeentehuis met v.l.n.r. S. Pos, J. Daams Czn.,
L. van Norden-Oost, Jac. J. Mur, F. Brand, M. L. van AgtmaalHolthuyzen en E. J. Kuijper
19. Wat maakte een smederij
beroemd
20. Hoe heet het waterminnend
plantje in het laagveen
21. Zij begeleiden het muziekkorps
22. Gedeelte van water achter
de 5e plas
23. Gerestaureerd en staand
aan de Horndijk
24. Buitenplaats in Nieuw
Loosdrecht

25. Loosdrechtse kunstschilder
bekend om zijn waterlelies
26. Vervoermiddel op water
voor hooi en koeien
27. Hoe werd de melkophaler
van de boterfabriek genoemd
28. Bejaardenhuis tegenwoordig verpleeghuis
29. Christelijke basisschool
Nieuw Loosdrecht

De toekomstbestendige kookplaat
Is uw gaskookplaat aan vervanging toe? Of wilt u minder gas
gaan gebruiken vanwege de huidige prijzen? Wilt u weer een
toekomstbestendige kookplaat in de keuken hebben liggen? Als
u zich herkent in deze vragen, is het tijd om na te denken over
de overstap naar koken op inductie. Bij Vink Witgoed denken we
graag met u mee.
Voordelen
Koken op inductie heeft meerdere voordelen. Inductie
is niet alleen beter voor het milieu, ook kookt het veel
veiliger. Geen kans op gaslekken en geen open vuur
meer in de keuken. Ook wordt bij koken op inductie, in
tegenstelling tot andere elektrische kookplaten, de pan
verwarmd in plaats van de plaat. Hierdoor blijft de plaat
minder lang heet. Daarnaast is de gladde inductieplaat
in vergelijking met een gaskookplaat veel makkelijker
schoon te houden. Doordat u met bridge-inductie
kookzones kunt koppelen, kunt u ook grotere pannen en
bakplaten gebruiken.

Blijvende service
Bij Vink Witgoed helpen we u van het oriëntatiegesprek tot het
installatiemoment. Bij ons in de winkel of op afspraak bij u thuis
zoekt u uw nieuwe kookplaat uit. Als er nog aanpassingen in de
meterkast moeten worden gemaakt, dan komt onze vaste elektricien
bij u langs om dit in orde te maken. Daarna bezorgen en installeren
wij uw nieuwe plaat. De oude voeren we gratis voor u af. Mocht u
daarna een vraag of een storing hebben, dan helpen wij u ook graag
verder. We helpen u graag om uw keuken weer toekomstbestendig
te maken!

Tot ziens bij Vink Witgoed!

Vink Witgoed

@vinkwitgoed

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

