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 ‘Ankeveen kan alles   
beter dan Wijdemeren’
    Torsing c.s. willen dorpsraad

    Door: Herman Stuijver

    ANKEVEEN
    Vorige week veroorzaakten 
Eric Torsing en Albert Oorthuis 
opschudding door de oproep 
voor een status aparte voor An-
keveen, met een eigen 7-per-
soons dorpsraad. Het beeld 
van het Gallische dorpje met 
Asterix en Obelix dat zich ver-
zet tegen de Romeinen kwam 
bij enkelen op het netvlies. Op 
de Ankeveense markt vind je 
louter voorstanders.

    “Het gaat in de eerste plaats om 
het eigenaarschap. Wij willen in 
deze kleine kern zelf veel meer 
beslissen. Niet alleen meepra-
ten, maar ook daadwerkelijk 
doen”, legt Eric Torsing uit. In 
zijn gevoel staat de gemeen-
te Wijdemeren te veel op af-

stand van de werkelijkheid, met 
stroperige overleggroepen, 
ingewikkelde regelgeving en 
bestuurders en ambtenaren die 
te weinig weten wat er nodig 
is. “Er is hier nog een dorpsge-
voel, met een passie waardoor 
mensen samen veel kunnen 
bereiken. Er zijn daarvan tal-
loze voorbeelden. Wij kunnen 
alles beter dan Wijdemeren.” 
Torsing heeft berekend dat bij 
een omzet van 55 miljoen van 
de gemeente met 25.000 inwo-
ners, dat er voor de 1550 An-
keveners er 3,5 miljoen budget 
zou overblijven. Met een dorps-
raad zou je dan in een platte 
organisatie, zonder teveel tus-
senstappen, kunnen beslissen 
hoe je de wegen, zorg, woning-
bouw, energie, armoede, on-
derwijs verantwoord kunt behe-
ren. “Als je met z’n allen ergens 

achter staat, kun je enorm veel 
bereiken.”

    Natuurmonumenten
    Niet alleen de gemeente Wij-
demeren wordt gezien als een 
bestuurlijke kolos met een or-
ganisatie die geen grip heeft op 
ontwikkelingen, ook Natuurmo-
numenten is geen vriend voor 
veel Ankeveners. Het veendorp 
is aan alle kanten omringd door 
water en landschap van deze 
natuurorganisatie. Zonder eni-
ge transparantie en inspraak, 
volgens Torsing. Hij tovert een 

oud overdrachtsdocument uit 
1973 tevoorschijn waarin de 
koop van de polder door Na-
tuurmonumenten is vastgelegd. 
Daarin staat expliciet dat rech-
ten op varen en vissen worden 
geëerbiedigd ‘zonder enige be-
lemmering of beperking’. “We 
zijn nu 50 jaar verder, geen 
kalfje meer te zien. Wat is er in 
al die jaren beter geworden. Je 
zakt weg in het slib.”

    Op de markt
    In Jacobs Koffiehuis is het stil 
op deze koude zaterdagoch-

tend. Dus is dit onderzoek wat 
de rest van Ankeveen wil niet 
100% representatief. “Een be-
stuur dat dichter bij de mensen 
staat, is zeer gewenst”, meent 
Helen van Voorthuizen “dus ik 
ben vóór een dorpsraad. Al heb 
ik geen idee hoe je dit moet 
opzetten.” Jan Welle sluit aan: 
“Ankeveners kunnen dit. Als 
we ergens de schouders onder 
zetten, kunnen we iets sneller 
en goedkoper realiseren.” “En 
ik denk ook dat we genoeg ca-
pabele mensen hebben, die op 
tal van terreinen zaken kunnen 
regelen. We hebben niet alleen 
doeners, ook genoeg denkers”, 
zegt Peter Janssen. 

-Lees verder op pagina 4-

 Foto: Eric Torsing in gesprek met enkele Ankeveners   
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Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl

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

Profiteer NU van
onze actie!

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?

Tot 1 maart 2023 ontvangt u 50%
korting op uw opstartkosten!
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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?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
             vrijdag 9.00 – 18.00 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 donderdag 26 januari  t/m woensdag 1 februari.

Kogeltournados
Boterzachte hoge biefstukjes
Kogeltournados
Boterzachte hoge biefstukjes
Kogeltournados

Duitse Biefstuk
Gevulde Kippendijen
Met roomkaas en spek, ovenklaar!
Gevulde Kippendijen
Met roomkaas en spek, ovenklaar!
Gevulde Kippendijen

Elzasser Zuurkool
Onze topper! Met worst, spek, appel 
en kaas
Onze topper! Met worst, spek, appel 
en kaas
Onze topper! Met worst, spek, appel 

Wijncervelaatworst

100 gram

Per stuk

100 gram

100 gram

100 gram

€ 3,75

€ 2,49
€ 2,25

€ 1,50

€ 1,75

Hele week:

Iedere dag verse maaltijden uit eigen keuken!

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Bĳ les nodig? Wiskunde B 
en Natuurkunde. Havo/VWO.

Betrouwbaar, doelgericht,
fl exibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,
fl exibel. Ook in weekend!
Betrouwbaar, doelgericht,

Camille 06 52 54 82 86.

Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer
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 50Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek
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

!
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Bouw ’t Laantje mag starten
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag 
deed de Raad van State 
uitspraak over de bouw 
van 49 appartementen aan 
’t Laantje in Loosdrecht. 
Voorzitter Venema ver-
wierp in een uitgebreid 
verslag alle bezwaren van 
de omwonenden. Formeel 
dienden zij bezwaren in te-
gen het bestemmingsplan 
van de gemeente Wijdeme-
ren. De behandeling was al 
op 11 augustus 2022.

“Bloemen krijg je pas aan de fi-
nish”, zegt projectontwikkelaar 
Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed voorzichtig. “Maar ik 
denk dat we nu voor de zomer 
kunnen gaan bouwen. Ove-
rigens moet je de gemeente 
feliciteren, want die maakt 
woningbouw nu mogelijk.” Het 
appartementencomplex van 
13 m. hoog voorziet in 15 so-
ciale huurwoningen die zijn 
verkocht aan woningcorpo-
ratie Gooi en Omstreken, 18 
particuliere huurwoningen en 
16 koopappartementen. Die 
stonden inderdaad allemaal 

te trappelen, want op een na 
zijn ze allemaal verkocht, vol-
gens Zijtveld. “En allemaal aan 
Loosdrechters, hè”.

Bezwaren
De bezwaarmakers vonden 
de bouw te massaal en met 4 
verdiepingen te hoog (13 m.). 
Doordat de bouwhoogte aan 
de Luitgardeweg is verlaagd 
naar 11 m. wordt er enigszins 

tegemoet gekomen, schrijft de 
rechter. Bovendien wordt het 
dorpse karakter niet aange-
tast, want het is een beperkte 
nieuwbouw qua karakter en 
schaal. Ook bij andere bezwa-
ren, reageert de rechtbank 
steeds met de juridische term 
‘Het betoog slaagt niet’ of soms 
zelfs ‘Het betoog faalt’. Zo ziet 
men geen onveilige verkeers-
stromen en wordt de Luitgar-

deweg weliswaar drukker, 
maar niet op een onaanvaard-
baar niveau. Het bouwplan 
voorziet met 68 parkeerplaat-
sen aan de norm die gesteld 
was op 65. Er komt ook een 
ondergrondse parkeergarage. 
Voor de dassen blijft er vol-
doende territorium en met de 
herplant van zes bomen vol-
doet de bouwer ruimschoots 
aan de eis om drie waardevol-

le bomen te vervangen.

Tot slot wijst het hoogste 
rechtsorgaan van Nederland 
erop dat de gemeenteraad 
‘een groot gewicht toekent aan 
het realiseren voor specifie-
ke doelgroepen’. Overigens 
stemden de huidige coalitie-
partijen De Lokale Partij en 
PvdA/ GroenLinks toentertijd 
tegen het bestemmingsplan.

   

Hulp gevraagd bij belasting invullen
REGIO
Maart en april zijn druk-
ke maanden. Het zijn de 
maanden waarin de belas-
ting moet worden ingevuld. 
Veel mensen vinden het 
makkelijk, met die voor- in-
gevulde aangifte, die bij de 
belastingdienst gedown-
load kan worden. Maar wat 
als je geen computer hebt, 
of je bent er niet handig 
mee. Of, en dat komt heel 
vaak voor: je begrijpt niet 
precies wat er gevraagd 
wordt en nog minder: wat 

kun je aftrekken. Veel ou-
deren moeten ook aangifte 
doen vanwege de huur- en 
zorgtoeslag.

Voor die mensen is er de be-
lastinginvuller van de ouderen-
bond. Voelt u zich maatschap-
pelijk betrokken en wilt u graag 
iets betekenen voor uw oudere 
medemens? Om u te helpen 
zijn er cursussen, zowel van 
de bonden als van de belas-
tingdienst.

De invullers werken volgens 

de Landelijke richtlijnen belas-
tingservice ouderenbonden. 
Dat betekent dat wij werken 
voor gepensioneerden, men-
sen met een verzamelinkomen 
tot € 36.000,- (als u alleen-
staand bent) of tot € 52.000,- 
(als u gehuwd of samenwo-
nend bent). Er worden alleen 
aangiftes in Box 1 en Box 3 
gedaan, geen Box 2 onderne-
mersaangiftes. De belastingin-
vuller werkt op basis van vrij-
willigheid. Wel kan de invuller 
een vergoeding vragen van € 
12,-- voor gemaakte onkosten, 

zoals reis- en printkosten. Ui-
teraard zijn de gegevens die 
worden gedeeld voor derden 
niet toegankelijk.

De belastinginvulhulp kan toe-
gang krijgen tot de gegevens 
van de hulpvrager door
middel van een machtigings-
code. Veel ouderen die al eer-
der gebruik maakten van de 
belastinginvulhulp ontvangen 
deze automatisch maar hij kan 
ook digitaal worden aange-
vraagd.

Om ook in de toekomst aan de 
vraag naar belastinginvullers 
te kunnen voldoen is het van 
groot belang dat er voldoende 
enthousiaste vrijwilligers bijko-
men. Lijkt het u een zinvolle 
taak gedurende een beperkte 
tijd (maart en april)? U hoeft 
daarvoor zelf geen lid van een 
ouderenbond te zijn. Meldt u 
zich dan bij Joke Buijs.

0294 252102 of Hansenjoke-
buijs@ziggo.nl

   

Toch baggerdepot in polder Mijnden
REGIO
Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht heb-
ben besloten een vergun-
ning te verlenen voor de 
aanleg van een tijdelijk 
baggerdepot in de pol-
der Mijnden Zuidwest. 
Voorwaarde is wel dat er 
maatregelen getroffen 

worden zodat trekganzen 
de komende winters in 
de directe omgeving kun-
nen overwinteren. Met dit 
GS-besluit kan het bagge-
ren van de 1e t/m 5e Loos-
drechtse Plas doorgaan en 
blijft de vertraging beperkt.

Eind november bleek de komst 

van dit tijdelijk baggerdepot 
(3 jaar) in de polder Mijnden 
Zuidwest in strijd te zijn met de 
Omgevingsverordening van 
de provincie Utrecht. Het zou 
de rust verstoren voor ganzen 
die in het gebied willen over-
winteren. De afgelopen weken 
onderzocht men hoe het be-
lang van de aanpak kan door-

gaan, terwijl de omstandig-
heden voor trekganzen toch 
goed blijven. De oplossing is 
gevonden in het treffen van 
compenserende maatregelen. 
Door te zorgen voor voldoen-
de rust, ruimte en voedsel voor 
de ganzen om te overwinteren 
in de polder, kan het opslaan 
van bagger op deze locatie 

doorgaan. In de toezegging 
weegt mee dat het depot een 
tijdelijk karakter heeft. Want 
als de bagger eenmaal vol-
doende is ingedroogd, is het 
weiland binnen afzienbare tijd 
weer geschikt en beschikbaar 
voor trekganzen.

Foto: JeeGee Vastgoed
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Ingezonden brieven

Een dorpsraad, serieus?
Ik las dat twee oude mannen 
een Ankeveense dorpsraad 
willen oprichten. ‘Omdat ze 
de gemeente Wijdemeren niet 
vertrouwen. Dat alle dorpsbe-
woners daarvan gaan glim-
men, van een dorpsraad.’ Ik 
dacht; een grapje. Toen ik ech-
ter zag wie met dit onzalige 
idee kwam rezen mijn haren 
te berge. Alleen al het feit dat 
meer Ankeveners hier niets 
van weten zegt genoeg. Een 
ondemocratische dorpsraad. 
Heb je sinds kort ook in Afgha-
nistan. Slecht idee.

Ze willen gemeentebudget 
naar zich toe trekken voor 
zorg en groenvoorziening. Ze 
willen niet meer dat er Anke-
veners in de kou zitten. Ook 
werd de gele brug weer ge-
noemd ‘waar iedereen zo blij 
mee was’. Oh ja joh? Ik vind 
die brug nog steeds geldver-
spilling en spuuglelijk.

Beste oude mannen, ik zit niet 
in de kou. Omdat de gemeen-
te Wijdemeren mij heeft gehol-
pen. U heb ik daarentegen niet 
gezien. En toen ik zo ziek was 

heb ik u ook niet gezien. Wel 
de gemeente Wijdemeren.

Hoe dan ook; wilt u alstublieft 
ophouden met steeds maar 
voor mij en andere dorpsbe-
woners te spreken? U kent de 
helft niet eens. U weet hele-
maal niet of wij glimmen of van 
gele bruggen houden. En een 
pan soep maken voor je me-
demens kan ook zonder belas-
tinggeld.

M. v.d. Broek

   

Het slechte geheugen van Dorpsbelangen en 
Jan-Jaap de Kloet in het bijzonder
In de G&E van 04-01-2023 
vraagt DB via o.a. fractievoor-
zitter Jan-Jaap de Kloet ‘wat 
het college heeft gedaan na 
de chaos van de vorige vie-
ring van Oud en Nieuw’. Alsof 
DB toen niet in het college zat 
met dezelfde Jan-Jaap. Nu 
raak je als gewone burger zo 
langzamerhand wel gewend 
aan het slechte geheugen 
van bestuurders en is de zit-
tende bestuurder politiek ver-
antwoordelijk is voor hetgeen 
de voorganger heeft gedaan 

of nagelaten. Maar De Kloet 
maakt het erg bont.

Eind 2016 is DB in de toen-
malige coalitie gestapt en trad 
Jan-Jaap toe tot het college 
(0,8 FTE) met o.m. Financiën 
in zijn portefeuille. Na de ver-
kiezingen maakt hij weer deel 
uit van het college waarmee hij 
medeverantwoordelijk is voor 
de bekende perikelen van de 
gemeente zoals de verslechte-
rende financiële weerstand en 
de problemen op bestuurlijk en 

organisatorisch gebied. Voor 
zover na te gaan in openbare 
informatiebronnen kan geen 
opvallende actie van DB of 
Jan-Jaap ter verbetering van 
de situatie worden genoteerd. 
Integendeel, zijn bouwplan-
nen hebben veel bijgedragen 
aan de slechte erfenis van het 
huidige college. En dan nu het 
college attaqueren. Je moet 
maar durven.

Hans Hof, Nederhorst den Berg 
(05-01-2023)

   

WMO- vragen beantwoord?
Twee weken terug stelde 
Pieternel Valderpoort enkele 
serieuze vragen in het open-
baar in dit weekblad. Over de 
toepassing van WMO- regel-
geving. Burger behandeld als 
hindermacht. Waar blijven de 
(ambtelijke?) antwoorden? 

Die ze terecht verzocht ook 
gewoon te publiceren. Of mag 
ze alleen een keer per vier jaar 
een kruisje zetten bij verkie-
zingen? En verder haar mond 
houden? Oproep om alsnog 
met reacties te komen. Ligt 
het nou aan de uitvoering door 

de gemeente los van andere 
overheden, of door de regel-
geving vanuit de provincie, of 
door de uitvoeringsregels van-
uit de landelijke overheid.

W. van Oudheusden,
Loosdrecht

   

Inloopbijeenkomst Moerasvogels
KORTENHOEF
De Oostelijke Vechtplas-
sen herbergt één van de 
belangrijkste broedplaat-
sen voor moerasvogels in 
Nederland. Daarom wor-
den er maatregelen geno-
men om het leefgebied van 
deze vogels te versterken. 
Voor Hollands Ankeveen, 
Kortenhoef-West en de 

Loosdrechtse Plassen is 
er nu een conceptontwerp 
klaar waarin de maatrege-
len per gebied verwerkt 
zijn.

Wilt u weten wat dit voor u 
betekent? Op maandag 30 
januari organiseren we er een 
inloopbijeenkomst. We gaan 
graag met u in gesprek over 

het ontwerp en de maatrege-
len. Aanmelding is niet nodig, 
u kunt binnenlopen wanneer 
het u schikt.

Ottenhome, Zuwe 20, Korten-
hoef; 30 januari 2023; 18:30-
20:30 uur (inloop)

-Vervolg van voorpagina-

Lydia van Ruitenbeek gelooft 
er ook heilig in: “Als je alleen 
al ziet hoe we als Oranjecomité 
moeten smeken om een ver-
gunning. Nee, hoor, dat doen 
we zelf beter.” Thimo Veenman 
bij de groentekraam kent het 
plan nog niet, maar is wel ge-
interesseerd.

Dorpsraad
Als het aan Eric Torsing ligt, wil 
hij al op 15 maart samen met 
de Provinciale Staten verkie-
zingen voor een Dorpsraad or-
ganiseren. Hoe het een en an-
der formeel zal uitwerken, zal 
de komende tijd blijken. “Het 
belangrijkste is het vertrouwen 
in de mensen, betrokkenheid 
met je eigen leefomgeving en 
verantwoordelijkheid nemen. Ik 
geloof hier in.”

   

GooiTV
De programmering van GooiTV 
vanaf woensdag 25 janua-
ri: Ook deze week is er weer 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Derde 
Termijn, waarin Ruud Bochardt 
stil staat bij de klimaatveran-
dering. Hij gaat in gesprek met 
Max de Goede van de fractie 
PLEK in Gooise Meren en met 
Joost van Gilse van de VVD 

in de provinciale staten van 
Noord-Holland. Deze regio 
loopt achter als het gaat om het 
halen van de klimaatdoelen. 
PLEK wil miljoenen uittrekken 
voor een klimaatbeleid in Gooi-
se Meren. Wat is reëel, wat 
kost het de bewoners en on-
dernemers en wat is haalbaar? 
Daarnaast duikt TV Magazine 
in de actuele gebeurtenissen.

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Oud-Loosdrechtsedijk 38-a
1231 NB Loosdrecht

06-15 61 54 55
boerderijvanherk.nl

Nu verkrijgbaar
Gedroogde Loosdrechtse Angus worst!

Kom in onze boerderijwinkel kijken en laat u 
verassen door ons ruime assortiment streekproducten

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Nieuwe traiteur in Loosdrecht
Crazy Chef Traiteur

LOOSDRECHT
Crazy Chef breidt uit met 
Crazy Chef Traiteur. Dé 
traiteur van Loosdrecht 
waar je al het heerlijke van 
Crazy Chef kunt kopen. 
Van verse maaltijden en 
vers vlees tot kwaliteitska-
zen en vegan- gerechten. 
Dinsdag 7 maart openen 
wij onze deuren voor het 
publiek: Frans Halslaan 15 
(naast de Wijninspiratie).

Wat kun je verwachten?
Elke dag hebben we verse 
pizza’s. Daarvoor gaan we 
samenwerken met een loka-
le slager. Verder bieden wij 
Mediterraans eten aan. Via 
onze familie in Italië kopen we 
goede ingrediënten in en ha-
len we de Mediterranée naar 
Loosdrecht. Er is mooi vlees 
aangesneden door chef- sla-

ger Clemens. En uiteraard 
serveren wij verse maaltijden. 
Een vast assortiment van vers 
gemaakte maaltijden. En met 
de wekelijkse Crazy Chef Spe-
cials bieden we veel afwisse-
ling, ook vegetarisch en ve-
gan. Natuurlijk hebben wij ook 
extra’s in huis zoals de Borrel-
planken. Vanaf 4 personen, 
eventueel met wijn van onze 
buurman De Wijninspiratie. En 
een ruim assortiment aan ijs, 
soepen, lekkere olijfolie, ver-
se pasta, droge pasta en nog 
veel meer.

Crowd Funding
Crazy Chef Traiteur wordt een 
aanwinst voor het dorp. Denk 
jij daar net zo over? Steun ons 
via de crowdfundingsactie.

Optie 1: Je stort € 650,- en 
krijgt € 700,- tegoed om bij ons 

te besteden.

Optie 2: Je stort € 1000,- en 
krijgt € 1125,- tegoed om bij 
ons te besteden.

Optie 3; Je stort € 250,- en 
krijgt € 250,- tegoed om bij ons 
te besteden.

Meer info en voorwaarden: 
www.crazycheftraiteur.nl.

Crazy Chef Traiteur; Frans 
Halslaan 15; 1231 BA Loos-
drecht; Tel 06 – 13239943 
info@crazycheftraiteur.nl

   

Een bijzondere woning in Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
In Loosdrecht staat een 
bijzondere woning. Waar-
om is deze woning bijzon-
der? Het gaat om twee wo-
ningen, die doorgebroken 
zijn en tot één woning is 
gemaakt. De reden daar-
voor is dat het een Gezins-
huis betreft voor bewoners 
met een beperking. Met de 
naam: Gezinshuis Ruvey-
da.

Motivatie
Initiators van deze bijzondere 
gezinswoning zijn Petra Vos 
en haar partner Huseyin Yes-
iltepe. Petra heeft jarenlan-
ge ervaring bij onder andere 
stichting Sherpa en stichting 
Philadelphia. Petra legt uit: “Al 
vele jaren ben ik werkzaam 
in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Meestal wonen deze mensen 
in een grote leefgroep en heb-
ben met veel wisselende be-
geleiding te maken. Dit is vaak 
niet goed voor de ontplooi-
ingsmogelijkheden van een 
kind. Ik wilde dit anders gaan 
doen. Voor het kind lijkt het 
me veel prettiger als het door 
twee vaste opvoeders wordt 
begeleid. Dit is volgens mij 
een normale visie op zorg voor 

mensen met een beperking. In 
een gezinshuis is sprake van 
genormaliseerd wonen. Wij 
zouden graag ieder kind het 
gevoel willen geven dat ze bij-
zonder en waardevol zijn met 
een mooi toekomstperspec-
tief”.

Succesvol
Huseyin: “Stichting Sher-
pa heeft jaren geleden deze 
woningen aangepast. Petra 
werkte bij Sherpa en gaf haar 
wens aan om een gezinshuis 
te starten. Op 1 februari 2010 
zijn we gestart. We zijn al 13 
jaar bezig met ons gezinshuis 
Ruveyda en dat geeft ons veel 
voldoening. We doen het na-
melijk met alle liefde. Wat de 
jongeren betreft, zijn het alle-
maal twintigers met diverse 
hulpvragen. In onze ‘gezins-
situatie’ is vooral plaats voor 
continuïteit, stimulering, aan-
dacht en emotionele en soci-
ale bindingen.”

Doelen gehaald
Petra: “Ik moet zeggen dat 
onze doelen aardig behaald 
zijn. De jongeren voelen zich 
hier helemaal thuis. We zijn 
allemaal goed op elkaar inge-
speeld en weten wat we aan 
elkaar hebben. Je zou zeg-
gen...een gewoon gezin, waar 
iedereen mag zijn wie hij is. 

Iedereen werkt 4 of 5 dagen 
per week (dagbesteding). Ook 
heeft iedereen wel een clubje 
o.i.d. waar men heen gaat of 
lid van is. Twee hebben skiles, 
twee hebben theaterles en 
ook tennisles en paardrijles 
worden niet vergeten. Ieder-
een helpt een beetje mee in 
ons huis. Helpen zoals koken, 
tafeldekken, in de tuin werken, 
boodschapjes doen onder be-
geleiding en dergelijke.” Elk 

voor- en najaar gaan ze naar 
Turkije op vakantie. Ook hier 
zijn ze helemaal thuis, aan-
gezien Petra en Huseyin daar 
een eigen woning hebben ge-
realiseerd. Daarnaast gaan de 
bewoners meestal nog een 
keer met de ouders op vakan-
tie.

Leerbedrijf
Gezinshuis Ruveyda is een of-
ficieel leerbedrijf. Hier kunnen 

studenten met een opleiding 
in zorg en welzijn hun stage 
doen. Op dit moment is sta-
giaire Laila uit Utrecht bezig 
met haar stage. Laila is al een 
half jaar bezig met haar stage 
en ze vindt het een fijne sta-
geplek waar ze veel heeft ge-
leerd over zorg en welzijn in dit 
bijzondere gezinshuis in Loos-
drecht. Leuk om te vermelden, 
is dat Laila afgelopen week is 
geslaagd voor haar diploma.
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✔ 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
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088-6220220
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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 
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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
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op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
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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 
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● Maatwerk uit eigen fabriek
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INRUILKORTING
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Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit D02

Kom langs 
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comfortabel!

Easysit D83

Easysit D150

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless® Paris Easysit S80
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Foto van de Week

De bouw van de Ballastsluis

De bouw van deze sluis om met sche-
pen op de Vecht te kunnen komen, is 
in 1942 gerealiseerd tijdens de Duitse 
bezetting. Toen de Amsterdamsche 
Ballast Maatschappij (ABM) in 1936 
met het zandzuigen in de Spiegelpol-
der wilde beginnen, gaf het Departe-
ment van Defensie geen toestemming 
voor de bouw. Het gebied lag in de 
‘Verboden Kringen’, te weten de Nieu-
we Hollandse Waterlinie. Goede raad 
was duur. De enige oplossing, in dat 
vooroorlogse tijdperk, was de 300-ton 
wegende zandzuiger door de toen nog 
tot Weesperkarspel behorende Dam-
merweg naar de Spiegelpolder over te 
brengen. De ABM creëerde achter de 
dijk een haventje van 70 bij 40 meter, 
omringd door een kleidijkje van 2.10 
meter hoog. Een zware dragline groef 
de weg door, zodat het Vechtwater 
daar vrijelijk naar binnen kon stromen. 
Nadat het water diep genoeg was, voer de zandzuiger het haventje binnen. Even de weg weer dichtgooien en klaar was Kees.
De zuiger kon zichzelf daarna langzaam, zonder oponthoud, gewoon steeds verder de polder invreten! De sluis was onmisbaar om 
na de oorlog het jarenlange opgezogen zand, in door sleepboten getrokken zandbakken, naar de Amsterdamse stadsuitbreidingen te 
transporteren. Vandaag de dag dient zij hoofdzakelijk de waterrecreatie.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK

Mooie witte wereld. Weekend 27/28/29 januari tuinvogeltelling, doet u mee?! (foto: Helga Jansen, FotoStudio 68)
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Nieuwe buurtkastjes in 
de maak
Help mee om ze te vullen met de 

boodschappenlijst

Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
In Ankeveen en Loos-
drecht kunnen mensen 
binnenkort ook gebruik 
maken van buurtkastjes. 
Tot nu toe zijn de buurt-
kastjes een succes en 
worden ze gebruikt door 
mensen die een beetje ex-
tra hulp kunnen gebruiken. 
Er zijn maar liefst 5 nieuwe 
kastjes in de maak, dankzij 
Dik van Enk.

Verspreiden
Anja Verbruggen en Marjolijn 
Bezemer zijn verantwoorde-
lijk voor de buurtkastjes van 
WIJdemeren. De buurtkastjes 
worden gevuld met houdbare 
producten en eerste levens-
behoeften, waaronder dus ook 
hygiënische producten, zoals 
maandverband. De huidige 
buurtkastjes staan verspreid 
over Kortenhoef en Nederhorst 
den Berg, de nieuwe kastjes 
komen onder andere in Anke-
veen en Loosdrecht te staan. 
“Iedereen uit de gemeente kan 
er wat aan hebben, we wilden 
dus dat de buurtkastjes meer 
verspreid werden over de om-
geving” licht Marjolijn toe.

Bouw
Het was nog best lastig om 
voor elkaar te krijgen dat de 
kastjes gebouwd zouden wor-
den. “Je zou het niet denken, 
maar het is best wel duur om 
ze te bouwen. Hout is duur, 
mensen zijn druk en er zitten 
best wat eisen aan een goed 

kastje” vertelt Anja. Zo moeten 
de kastjes hoog staan, bijvoor-
beeld op een paal, tegen on-
gedierte, ze moeten waterdicht 
zijn en er verzorgd uitzien.

Buurtkastjes vullen
De buurtkastjes moeten na-
tuurlijk ook gevuld worden. Als 
je hiermee wilt helpen is dat 
simpel; bij verschillende win-
kels in Wijdemeren staat een 
krat waar een boodschappen-
lijst hangt met spullen voor in 
de kastjes. Koop één of meer-
dere van deze artikelen en laat 
het achter in het krat. Marjolijn 
en Anja verzamelen deze pro-
ducten en verdelen ze over 
de kastjes. De winkels die 
hieraan meedoen zijn: Boni in 
Loosdrecht, Jumbo in Loos-
drecht, Kruidvat in Kortenhoef, 
Etos in Kortenhoef, Dierenwin-
kel Krans in Kortenhoef en de 
Albert Heijn in Nederhorst. Je 
kan natuurlijk ook het bood-
schappenlijstje uit de krant 
knippen, meenemen tijdens de 
boodschappen en de produc-
ten afleveren bij Dodaarslaan 
16 in Kortenhoef.

KNIP DE BOOD-
SCHAPPENLIJST UIT!

Hulp
Op de Facebookpagina ‘Buurt-
kastjes WIJdemeren’ staat een 
link waarop aangegeven staat 
waar de buurtkastjes te vinden 
zijn. Over een aantal weken 
zullen de nieuwe kastjes hier 
ook op staan. Neem vooral 
wat mee uit een buurtkastje 
als je het nodig hebt. “Mocht je 

het meegenomen product later 
een keer kunnen vervangen, 
dan is dat fijn, maar aarzel niet 
om iets mee te nemen als je 
het niet kan vervangen.” Zegt 
Anja. Niet alleen de buurtkast-
jes helpen mensen, met Kerst 
zijn er ook 25 gezinnen uit de 
gemeente verrast met een 
kerstpakket. Dit werd mogelijk 
gemaakt door Ouderentocht 

Kortenhoef. “Het is mooi om 
te zien dat de gemeenschap 
elkaar helpt, de verschillen in 
tussen mensen in de gemeen-
te wordt ook steeds groter” al-
dus Marjolijn. Het Rode Kruis 
maakt zich ook zorgen over 
de stijgende voedselprijzen, er 
melden zich ook steeds meer 
mensen bij hen met een vraag 
om hulp.

Alle steun is welkom
Als je iets voor de buurtkast-
jes in huis hebt, let dan op 
een aantal zaken. Het is be-
langrijk dat het product nog 
niet aangebroken is, dat het 
product lang goed blijft en dat 
het gezond is. Alcohol is niet 
toegestaan om in de kastjes te 
zetten.

   

Maffe eend op het Naardermeer
REGIO
Tussen de tafel-, slob- en 
kuifeenden kun je momen-
teel ook nonnetjes op het 
Naardermeer zien. “Een 
hele mooie en gave een-
densoort. Ze jagen met el-
kaar op kleine vis, de hele 
groep duikt in één keer on-
der water. Dat heet sociaal 
foerageren”, aldus bos-
wachter Angelique Aerts 
van Natuurmonumenten.

Helder water
Het nonnetje is een echte 
overwinteraar in Nederland. 
Ze zijn naast het IJsselmeer 
en Markermeer, ook te zien op 
het Naardermeer. Met geluk 
zie je ze in een groepje jagen 
op vis, het hoofdbestandsdeel 
van hun voedsel in de win-
ter. Door het heldere water 
in het Naardermeer kunnen 
ze daar goed op jagen. “Een 

hele groep verdwijnt dan zo’n 
10 seconden onder water en 
jaagt op kleine vis als voorn 
en baars. Een echt sociale 
manier van jagen, die bij wel 
meerdere eenden voorkomt.”

Eieren in een boom
Eind maart keren ze naar hun 
broedgebieden in het noorden 
van Finland, Rusland en tot 
diep in Siberië. “Ook zo grap-
pig: ze maken hun nest in een 

boomholte, een oud specht-
ennest bijvoorbeeld. Als de 
jongen dan uit het ei komen, 
springen ze uit de boom en 
haasten zich naar het water. 

De natuur zit vol prachtige 
verhalen. Kom ervan genieten 
rond het Naardermeer.”

Foto: Natuurmonumenten @ H.van Heuveln
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 Duurzame Dorpskwekers

    De kop is eraf
    Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

    Eigenlijk een vreemde uitdruk-
king waarvan ik de oorsprong 
nog niet heb kunnen achter-
halen. In ieder geval zijn de 
eerste twee werkweken achter 
de rug en is er al veel gebeurd. 
Zo zijn deze week de tuinbo-
nen gezaaid, het eerste zaai-
sel van het seizoen. Nog niet 
buiten in de volle grond, dat 
moet nog even wachten, maar 
binnen, in de kas. Eerst zijn ze 
geweekt in vochtig zand en nu 
liggen ze in keurige rijtjes in 
kisten met potgrond. Het blijft 
een wonder hoe zo`n hard 
kiezelsteentje van een zaad 
dat al maanden in een zakje 
zit, door een beetje water en 
warmte een kiempje krijgt en 
verandert in een levend iets 
waar gezorgd voor moet wor-
den. Want nu het tot leven is 
gekomen (of is een zaadje 
ook levend?) vraagt het om 
aandacht. Genoeg water maar 

niet te veel. Als kiemplantje 
liever geen vorst maar voor-
al niet te veel warmte, want 
dan worden het iele gestrekte 
plantjes. Veel licht en lucht. En 
een muisvrije plaats. Muizen 
zijn dol op de net uitlopende 
kiempjes, een heerlijke sala-
demaaltijd naast hun winterdi-
eet. De tafels waarop de kisten 
staan zijn daarom niet beklim-
baar voor muizenpootjes.

    40 kisten met elk 80 tuinboon-
zaden. De kop is eraf, het zor-
gen is begonnen. Leve een 
nieuw seizoen!

    Een seizoen waarin ik vooral 
toeschouwer mag zijn. Af en 
toe zal ik de persoonlijk voor-
naamwoorden ‘we’ en ‘ze’ per 
abuis wel eens verwisselen. 
Daarvoor begrip, het zorgen 
doen ‘ze’. En ik gebruik mijn 
vrijheid om ook af en toe over 
een ander onderwerp te schrij-
ven.

    Met harde wind halen we hem 
naar beneden, maar nu wap-
pert hij weer boven de tuin. De 
Demeter vlag. Demeter, godin 
van de vruchtbaarheid van 
de aarde en Keurmerk van 
de Biodynamische landbouw. 
Deze week was er de jaarlijk-
se controle en we hebben die 
met vlag en wimpel doorstaan.    

 Gekoesterde vrijwilligers
    Vier jubilarissen kregen tij-
dens de kerstborrel een speld-
je voor vijf jaren trouwe dienst 
bij Natuurmonumenten, als 
vrijwilliger. En dan is vijf jaar 
nog niet eens zo lang verge-
leken met andere vrijwilligers 
in de Vechtplassen. Sommi-
ge vrijwilligers zetten zich al 
10 of 20 jaar belangeloos in 
voor de natuur en één iemand 
tikt zelfs bijna de 40 jaar aan! 
Echt bijzonder hoe trouw en 
volhardend deze mensen 
zijn in hun vrijwilligerswerk. 
In totaal werken bijna 200 
vrijwilligers verdeeld over 10 
ploegen in de Vechtplassen 
mee aan het beheren van de 
natuur en de eendenkooi.

    Wekelijks trekken deze be-
heervrijwilligers jonge boom-
pjes uit de grond om het na-
tuurgebied open te houden en 
op deze manier een geschikt 
leefgebied te (blijven) bieden 
aan vele planten en dieren die 
hier thuishoren. De Vechtplas-
sen bestaan uit grote plassen 
en lange legakkers en petga-
ten. Het is aangewezen als 
Natura 2000-gebied, mede 

omdat er moerasvogels leven 
als purperreiger, roerdomp, 
snor en karekiet. Deze soor-
ten vertoeven graag in een 
open overjarig rietland, zon-
der bomen. Veel mensen be-
seffen niet hoeveel werk het is 
om dit natuurtype te beheren. 
Omdat een overjarig rietland 
niet gemaaid wordt, kunnen 
er na 2 jaar al aardig wat jon-
ge boompjes staan. En door 
het vele water zijn de ver-
spreid liggende natuurgebie-
den moeilijk te bereiken wat 
het beheer erg arbeidsinten-
sief maakt. Maar als we niks 
doen, groeien de legakkers 
en hooilanden helemaal dicht 
met jonge bomen zoals wilgen 
en elzen. Gelukkig houden 
de vele enthousiaste harde 
werkers de jonge boompjes 
aardig in toom en dragen ze 
zo bij aan het behalen van de 
Natura 2000-doelen.

    De legakkers worden ook om 
de zes jaar vrij gemaakt van 
bomen en struiken. Maar dit 
heeft een andere reden. Van-
uit de tijd van de turfwinning 
hebben legakkers een cul-

tuurhistorische waarde ge-
kregen en daarom willen we 
ze graag behouden. Want 
als de bomen op de legakker 
te groot worden en ze waai-
en om bij een storm, wordt 
de hele legakker uit elkaar 
getrokken door de wortel-
kluit. Ook in de eendenkooi 
van Breukeleveen werken de 
beheervrijwilligers aan het 
behoud van cultuurhistorie. 
Door rietmatten te maken, 
broedkorven te plaatsen en 
vangpijpen te herstellen, zor-
gen ze ervoor dat het verhaal 
van de kooiker met zijn hond-
je nog levendig voor te stellen 
is tijdens een rondleiding door 
de eendenkooi.

    Onze veelzijdige en doortas-
tende vrijwilligers zijn dus on-
misbaar in ons natuurbeheer. 
We koesteren deze bijzon-
dere mensen zeer en staan 
daarom graag jaarlijks even 
stil bij hun jubilea.   

      

 Foto: Ed van Diemen   

      

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Knielen, offeren en mediteren in Nederhorst
Door: Karin Wesselink

NEDERHORST DEN BERG
“De tempels in Sri Lanka 
zijn wel veel groter”, ver-
telt Wanuja (10). Maar de 
verbouwde woonboerderij 
aan de Middenweg in Ne-
derhorst den Berg is sinds 
een paar jaar dé plek waar 
hij leert over de Boeddha 
van Bodhi Siri, een van de 
drie monniken die in dit 
Mahamevnawa klooster 
woont. Ik ben er vandaag 
voor het eerst, met studio-
lampen en mijn videoca-
mera.

Er is een schema waarin 
wordt bijgehouden wie wan-
neer eten komt brengen aan 
de monniken. “Wij doen dat 
ook. We noemen het offeren. 
Een beetje aan de Boeddha 
en de rest aan de monniken”, 
beschrijft Wanuja het wereld-
wijde boeddhistische gebruik. 
Bodhi Siri legt uit dat in landen 
als Thailand monniken met be-
delnappen en blootsvoets de 

straat op gaan. “Dat doen we 
hier niet, want ik vermoed dat 
de dorpsgenoten dan wat raar 
zouden kijken.” Hij glimlacht, 
haast onzichtbaar.

Wanuja is hier regelmatig, 
vaak voor les van de monnik 
of voor tempeldiensten. Maar 
vandaag is hij speciaal voor de 
opnames voor educatief kin-
dertijdschrift Samsam met zijn 
vader uit Zaandam gekomen. 
Als journalist voor Samsam 
reisde ik jarenlang de halve 
wereld rond om kinderen in 
niet-westerse landen te inter-
viewen. Maar voor mooie ont-
moetingen en verhalen is dat 
vliegtuig helemaal niet nodig. 
Ik heb niet alleen mijn appara-
tuur bij me, maar ook bloemen 
en versgeperste jus d’orangje 
mét vruchtvlees om te offeren.

Mijn voorstel vooraf was om 
te doen alsof Wanuja en zijn 
vader vandaag eten zouden 
komen brengen. Maar ‘doen 
alsof’ past niet zo bij het boed-
dhisme. We vonden een com-

promis: Wanuja vragen mijn 
bloemen en sinaasappelsap te 
offeren. “Dat is iets wat ik an-
ders ook gedaan zou kunnen 
hebben. Maar omdat monni-
ken na twaalf uur ‘s middags 
tot de volgende ochtend zes 
uur niets mogen eten, zeven 
we het sap om het vruchtvlees 
eruit te halen.”

Mediteren
Net na binnenkomst trekt 
Wanuja zijn Spiderman-rub-
berlaarsjes uit en knielt voor 
Bodhi Siri. Hij draagt, net als 
altijd, een wit gewaad. Buigen 
hoort erbij in het boeddhisme. 
Niet alleen voor de monnik, 
maar juist ook voor de vele 
boeddhabeelden in de tempel. 
Ze begroetten elkaar in het Sri 
Lankaans, want de monnik, 
geboren in Brabant, woonde 
vier jaar in Sri Lanka in een 
klooster. Op kousenvoeten 
bewegen ze zich geruisloos 
door de tempel terwijl ze doen 
wat ze altijd doen: wierook 
branden, kaarsjes aansteken 
en praten over de leer van de 

Boeddha. Op het laatst spreekt 
vooral de stilte als ze voordoen 
hoe dat eigenlijk moet: medi-
teren. Want de kern van het 
boeddhisme blijkt: het slechte 
niet doen, het goede ontwikke-
len en de geest zuiveren. “Wij 
mediteren thuis ook vaak, met 
de hele familie. Op een plank 

staan onze boeddhabeelden, 
ook een goudkleurige én een 
roze.”

De video staat op het YouTube 
kanaal van Samsam maga-
zine en op de website.

   

Themacafé         
‘Jouw familiegeschiedenis’
LOOSDRECHT
Op woensdag 1 februari is er 
tussen 10:00-12:00 uur een 
Themacafé over ‘Jouw familie-
geschiedenis in de bibliotheek 
van Loosdrecht. Wie waren 
mijn voorouders? Hoe leefden 
ze en wat beleefden ze? En 

hoe pak ik het onderzoek naar 
mijn familiegeschiedenis aan? 
Tijdens dit ThemaCafé ver-
telt Willem-Jan van Grondelle 
over de leuke en soms versla-
vende hobby genealogie, die 
verrassende uitkomsten kan 
opleveren. De populariteit van 

programma’s als Verborgen 
verleden laat zien dat het leuk 
is om te zoeken naar de verha-
len van voorouders. Misschien 
doe je wel een geweldige ont-
dekking!

   

Ontdek de historie van Gooilust
‘S- GRAVELAND
Ga op zaterdagmorgen 4 
februari mee met de bos-
wachter door het Bos van 
Blaauw en ontdek de his-
torie van Frans Blaauw en 
Louise Six op buitenplaats 
Gooilust in ‘s-Graveland. 
Deze twee uur durende 
wandeling van 10.30 uur 
tot 12.30 uur, inclusief een 
bezoek aan de uit 1823 da-
terende Siertuin, is voor 
volwassenen.

De aanduiding ‘Bos van 
Blaauw’ doet vermoeden dat 
Frans Blaauw eigenaar was 
van buitenplaats Gooilust. 

Hoewel hij zeker zijn stempel 
heeft gedrukt op deze prach-
tige buitenplaats, was Frans 
niet de rechtmatige eigenaar 
van Gooilust. Dat was zijn 
echtgenote Louise Six. Zij erft 
in 1895 buitenplaats Gooilust 
van haar tante Margaretha 
Cover. Zo kreeg Frans Blaauw 
buitenplaats Gooilust in zijn 
schoot geworpen.

180 jaar oude Ginkgo’s
Frans Blaauw verzamelde die-
ren, planten en bomen. Die 
haalde hij uit verre en nabije 
streken. De sporen hiervan 
zijn nog steeds zichtbaar. Be-
wonder de Aha, waarmee de 

gnoes op afstand werden ge-
houden. Tijdens deze excur-
sie breng je ook een bezoek 
aan de ommuurde Siertuin. 
Het is niet alleen een Arbore-
tum, maar tevens een tuin met 
fraaie waterpartijen en bijzon-
dere flora. Je kunt er o.a. 180 
jaar oude Ginkgo’s bekijken.

Nalatenschap
Het huwelijk tussen Frans 
Blaauw en Louise Six was 
geen gelukkig huwelijk. Frans 
probeert meerdere malen zijn 
vrouw, met een krankzinnig-
verklaring, onder curatele te 
stellen. Zo hoopte hij de erfe-
nis veilig te stellen en uitein-

delijk toch rechtmatig eigenaar 
te worden van buitenplaats 
Gooilust. Daar stak Louise een 
stokje voor! Hoe dit afloopt en 
welke rol Natuurmonumenten 
gespeeld heeft in deze kwes-
tie, ontdek je tijdens de excur-
sie.

Handig om te weten
Deze excursie start bij de witte 
slagboom ‘Gooilust, oprijlaan 
Gooilust’, (Zuidereinde 49, 
1243KL ’s-Graveland); www.
natuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek

  

Foto: Natuurmonumenten
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Het Maris Kwartet bij 
de Art Gallery
LOOSDRECHT
Zondagmiddag 29 janua-
ri om 15.00 uur speelt het 
Maris Kwartet in Vermeu-
len Art Gallery. Het kwartet 
wordt gevormd door Dana 
Mihailescu, viool; Brigitte 
Rebel, viool; Hedwig Smul-
ders, altviool en Frank de 
Gee, cello.

Zij spelen voor de pauze se-
renata Op. 87 van de Spaan-
se componist Joaquin Turina. 
In de muziek is duidelijk het 
Spaanse gevoel te herkennen. 
Daarna speelt het kwartet 5 
stukken van de Tsjechische 
componist Erwin Schulhoff, 
muzikaal heeft hij zich ontwik-

keld in Wenen waar duidelijk de 
invloed van Felix Mendelssohn 
en Max Reger te horen is. Na 
de pauze speelt het kwartet het 
Strijkkwartet in F van de beken-
de Franse componist Maurice 
Ravel, in veel van zijn muziek 
is zijn liefde voor Spanje hoor-
baar en voelbaar.

Het concert wordt gegeven in 
Vermeulen Art Gallery, www.
vermeulenart.nl; De Zodde 20, 
1231 MB Loosdrecht, entree 
€ 25,-(contant) inclusief pauze 
drankjes/hapjes en nazit. Re-
serveren is noodzakelijk op: 
info@vermeulenart.nl of telefo-
nisch 035-5821730

   

Wereldpremière Isabelle van 
Keulen en Aleksandar Madžar
KORTENHOEF
Donderdag 2 februari wordt 
voor Kunst aan de Dijk een 
historische dag. ‘Dass mir 
das Wollen der Musik nie 
vergehe’ van Micha Hamel 
zal zijn wereldpremière be-
leven in het Oude Kerkje te 
Kortenhoef. Hij schreef het 
werk eind 2022 in opdracht 
van violiste Isabelle van 
Keulen.

Vreelander Micha Hamel wordt 
gezien als een van de meest 
veelzijdige kunstenaars van 
Nederland. Dit stuk is, zoals 
veel van zijn werken, een mo-
zaïek van ongelijksoortige, 
afzonderlijke elementen. De 
compositie is niet vloeiend, 
omdat de lassen en scharnier-
punten in de montage hoorbaar 
blijven.

Daarenboven zijn de elemen-
ten heel verschillend, hetgeen 
resulteert in discontinuïteit 
– een muzikaal betoog dat 
steeds maar onderbroken 

wordt, opnieuw begint, en zich-
zelf nauwelijks herinnert.

Topvioliste Isabelle van Keulen 
behoeft geen verdere introduc-
tie. Ze kwam al regelmatig naar 
het Oude Kerkje. Op 2 februari 
speelt ze samen met de inter-
nationaal befaamde Servische 
pianist Aleksandar Madžar. 
Een bijzonder duo voor een al 
even bijzondere avond.

Programma
Het volledige programma: Mo-
zart, Sonata voor viool en pia-
no in A, KV 526 nr. 25; J. Turi-
na, Sonata voor viool en piano 
nr. 1 in D, op. 51; M. Hamel, 
Duo voor viool en piano, opus 
49: ‘Dass mir das Wollen der 
Musik nie vergehe’; R. Strauss, 
Sonata voor viool en piano op. 
18 in E;

Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef; Kaart-
verkoop: via www.kunstaande-
dijk.nl; Entreeprijs: Eur 22,50; 
Aanvangstijd is 20:15 uur.

Ondernemers aan de stamppot

Door: Jan Lagrouw

LOOSDRECHT
Sommige tradities waren 
een aantal jaren gepar-
keerd, maar het drukbe-
zochte Stamppotten Buffet 
van Ondernemend Wijde-
meren is een evenement 
waar dit jaar weer reikhal-
zend naar uitgekeken werd.

Voorzitter Dik van Enk open-
de het buffet met de woorden 

“Onze dorpen kunnen niet zon-
der ondernemers. Zij zorgen 
voor werkgelegenheid, leveren 
diensten en producten, spon-
soren het verenigingsleven 
en leveren met hun winkels 
een stuk gezelligheid en ge-
mak.” En daar waren de aan-
wezigen het zeer mee eens, 
want ondernemen in deze tijd 
is soms best een uitdaging. 
Meer dan 150 ondernemers 
waren aanwezig in Restaurant 
Het Kompas in Loosdrecht, 

waar de keukenbrigade én de 
bediening zorgden voor een 
zeer geslaagde avond. Zuur-
kool met spek, boerenkool met 
worst en hutspot met hertenpe-
per, dat ging er wel in op deze 
regenachtige maandagavond. 
Ben je ondernemer en wil je op 
een meestal informele -, maar 
soms ook formele manier ken-
nis maken met collega-onder-
nemers, meld je dan aan via 
de website ondernemendwij-
demeren.nl.

   

Fay Lovski in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Het weekend van 27 t/m 
29 januari staat volledig in 
het teken van het Nationaal 
Theater Weekend.

Het weekend is bedoeld om 
het publiek tegen een heel aan-
trekkelijke prijs kennis te laten 
maken met theater en start op 
vrijdag met Fay Lovski en Ger-
rie Hondius. Op zaterdag is er 
een grote pub quiz, die met 14 
teams voor een volle bak zorgt 
en op zondagmiddag sluit het 
weekend af met de Jeugdvoor-
stelling Zirkøes Fañtaztikå.

Op vrijdag 27 januari komen 
Fay Lovski en zandtekenares 
Gerrie Hondius met de voor-
stelling Pavlov. Pavlov is een 
voorstelling met liedjes en 
zandtekeningen. Voor oren 
en ogen ontstaan ze, en zijn 
ze klaar waaien ze weer weg. 
Fay Lovsky is natuurlijk vooral 
beroemd door ‘Christmas was 
a friend of mine’. Gerrie Hondi-
us maakte ooit cabaret als duo 
met Kees Torn. De liedjes van 
Fay Lovski gaan bijvoorbeeld 

over security op vliegvelden, 
of hoe blaas ik een garage op, 
of waarom ben ik nou in de 
keuken. Terwijl een liedje zich 
ontvouwt ontstaan Gerrie’s te-
keningen gaandeweg en ge-
ven er een vrolijke, prachtig 
getekende draai aan.

En, Pavlov? Pavlov bestudeer-
de conditionering van honden 
door een bel te luiden en dan 
een hapje te geven. Hondius 
als hond en dr. Lovsky trapt op 
de bel? Ach. Met het Sovjet- in-

strument de theremin, en een 
bel, en een Mexicaanse Hond 
vindt het thema conditionering 
en Russische uitvinders altijd 
een rood draadje in het pro-
gramma.

Vrijdag 27 januari 2023. Fay 
Lovski en Gerrie Hondius. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten € 10,-; 
Zondag 29 januari 2023. The-
atergroep Heer Otto. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten € 5,-; www.
dedillewijn.nl

  



Woensdag 25 januari 2023
12

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

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 fi nancieel 
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 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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