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KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten
KORTENHOEF / ‘S-GRAVELAND - Voor de KWF-afdeling
Kortenhoef / ‘s-Graveland
zoeken we nog collectanten.
Met slechts 3 uurtjes van je
tijd breng je de dag dat we
kanker verslaan dichterbij! Collecteer dus mee in
jouw eigen buurt tijdens de
KWF-collecteweek van 2 t/m
7 september.
KWF Kankerbestrijding

Foto:

Bos-badderen op klassieke
muziek
‘S- GRAVELAND- Het schijnt
te bestaan: bos-badderen,
het groen op je in laten werken. Voeg daarbij de gevarieerde klassieke klanken
van meer dan 100 concerten
in drie dagen op landgoed
Schaep en Burgh, een hapje
en een drankje: Wonderfeel
2019 op z’n best.
Door: Herman Stuijver

Op vrijdagavond is de theremin van Thorwald Jørgensen de eerste verrassing.
Deze elektronische zingende
zaag raakt direct je ziel. Met
z’n handen weet de ex-slagwerker met melancholieke
klanken van Ravel en Rachmaninov de nieuwsgierige
bezoekers te boeien. Even
verderop bij podium ‘Ongehoord’ is het een af- en
aanlopen van publiek. Niet
iedereen is gecharmeerd van
Electra, een ensemble dat
een multimedia compositie
opvoerde voor stem, toetsen,
viool, blokfluiten, live elec-

tronics en video. De jonge
Russische pianist Pavel Kolesnikov is een fenomeen. Met
de Mondscheinsonate van
Beethoven en Schumanns
Nachtstücke neemt hij zijn
gehoor mee in de duisternis.
“Je weet nooit van tevoren
hoe het zal klinken”, vertelt
de 30-jarige. “De akoestiek
kan door vochtigheid minder zijn. Anderzijds is het
een meerwaarde dat deze
muziek precies past in het
landschap. Alleen als er een
spin komt trippelen, ren ik
weg.” De frêle musicus houd
je vastgekluisterd op de harde banken, soms subtiel de
toetsen beroerend, dan weer
aanzwellend op volle kracht,
en alles uit de losse pols zonder bladmuziek.

Zaterdag
Een paar spatjes hemelwater kunnen de pret op zaterdag niet drukken. Andreas
Mader speelde met z’n drie
saxofoons samen met pianist
Christos
Papandreopoulos

op het intieme Solo-podium
opwekkende melodieën van
Gershwin en Alban Berg. Het
is een gedrang om maar iets
te zien van dit duo. Het is
overal druk op Wonderfeel.
Het publiek zeult met stoelen, matten of dekens of laat
zich amechtig op het gras
vallen. Kinderen maken instrumenten van pvc-buizen
en conservenblikjes en het
klinkt niet eens gek.
De Britten Peter Moore en
Robert Thompson zijn de
kampioenen van het understatement als ze geïnterviewd worden op Het Veld,
ondertussen weet Moore met
z’n rauwe schuiver de geraffineerdste tonen uit de trombone te toveren.

Zondag
De vijf sopranen en alten in
kobaltblauw van Wishful
Singing openen de zondag
met serene Gregoriaanse
gezangen. Prachtig meerstemmig klinken het eeuwenoude Kyrie en Gloria van

de Mis Mysterium over het
landgoed.
Waar het ook goed toeven is
voor de interne mens, want
de foodtrucks bieden een
enorme variëteit op muntjes
van € 2,65. Van espresso tot
cocktails en van de frietfiets
tot een fromagerie. Bij het
stampvolle Weeshuis van de
Hits drentelt Hannes Minnaar een tikkeltje nerveus
heen en weer. Het transport
met de vleugel laat op zich
wachten. De inwoner van
Nederhorst den Berg was de
eerste Nederlander in 22 jaar
die in de serie Meesterpianisten optrad.
“Deze week treed ik weer
in op het Concertgebouw en
dan speel ik ook Chopins
Eerste Pianoconcert. Maar
nu met een kwintet is ook
prima. Dat deed Chopin ook
regelmatig. En buiten spelen
geeft een extra vibe”, vertelt
Minnaar die een virtuoos optreden gaf. Terecht kreeg hij
een staande ovatie.

1 op de 3 Nederlanders krijgt
kanker. Heb je ook als ideaal:
een wereld waarin niemand
meer sterft aan kanker? Collecteer dan met ons mee voor
geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Samen komen we steeds dichter bij een wereld waarin
kanker geen dodelijke ziekte
meer is.

Collecteer mee
De collecteweek is van levensbelang. Meld je aan via
k w f.collecte.kor tenhoef @
live.nl of bel met Joyce Hemink op 06-10277273 of via
kwf.nl/collecte

Geef
mij tijd.

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer
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Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

NIEUWS UIT DE KERKEN

Heeft u vragen over uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van
16.00 tot 17.00 uur.

Charles

Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle
uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de
Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden:
0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Ankeveen 2019
Zaterdag 27 juli, 3 en
10 augustus is er geen
markt i.v.m. vakantie
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van maandag 5 t/m vrijdag 23 augustus 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203
Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood kunt u de
verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de assistente van
de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

Colofon

NATUUR IN
NEDERLAND

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517 www.opslagVL.nl
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Goetheer wil meer duurzaamheid
WEEKBLADWIJDEMEREN

langen meende dat de moties
van Goetheer dwars door de
planning liepen van de commissie Duurzaamheid. CDAvoorman Jan Verbruggen
wees op een inconsequentie
van DLP. Bij een eerder plan
om in de Regio Gooi- en
Vechtstreek ook gezamenlijk duurzaamheidsmaatregelen op te nemen, had DLP
tegen gestemd. Ook de toon
van Goetheer beviel ‘m niet.
Alleen Stan Poels van PvdA/
GroenLinks had ‘ademloos’
geluisterd. Hij had graag
mede deze moties willen ondertekenen. Dus waren er
slechts 5 vóór-stemmen en
12 tegenstemmers.
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In samenwerking met

Foto: OIivier Goetheer beweegt ook duurzaam, hier tijdens de Drie Dorpen Loop
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN -Olivier Goetheer ontwikkelt zich als de
duurzaamheids-goeroe van
de Wijdemeerse gemeenteraad. Nu diende hij namens
De Lokale Partij drie moties
in om het duurzaamheidsbeleid aan te scherpen. Twee
moties kregen slechts steun
van de oppositie (5 stemmen). De Warme Voetjes op
de Vloer- motie werd wel
aangenomen.
Vooraf hield Olivier Goetheer
een gloedvol betoog over de
noodzaak om de opwarming
van de aarde tegen te gaan.
Hij is van mening dat Wijde-

meren te weinig maatregelen
neemt. Goetheer vindt dat
onze gemeente ‘groot moet
denken’, zich niet direct achter regeltjes moet verschuilen. Ook deed hij een oproep
aan zijn collega-raadsleden
om vrij te beslissen, los van
je partij.

het onderhoud gedurende
vijftien jaar. Hiervoor in de
plaats sluit men een lening
tegen een lage rente (1,5%).
De maandelijkse aflossing
van de lening is lager dan de
maandelijkse
energierekening. Na 15 jaar is de lening
volledig afgelost.

Zonnepanelen

Te klein

In de eerste motie wordt het
gemeentebestuur gevraagd
om het zonnepanelenproject
van de gemeente Parkstad
(Limburg) te onderzoeken.
In deze gemeente wordt alles
voor de inwoners geregeld.
Van de aanschaf en installatie van zonnepanelen op
het dak tot de garantie en

Wethouder Boermans voelde
zich overvallen door dit voorstel. Zijn weerwoord kwam
erop neer dat onze vijf dorpen te weinig ambtelijke
capaciteit en te weinig geld
hebben om zoiets groots aan
te pakken. Hij pleitte voor
meer regionale aanpak. Patricia IJsbrandy van Dorpsbe-

Warme voeten
Dat gold ook voor de motie
over baatbelasting waarbij
eigenaren betalen om bepaalde duurzaamheidsaanpassingen mee te financieren. In Eemnes loopt een
proef bij 10 woningen. Goetheer wil graag hetzelfde in
Wijdemeren. Njet, zei de
meerderheid, laten we eerst
maar afwachten wat Eemnes
oplevert.
Met uitzondering van VVD
en CDA was de raad wel akkoord met een onderzoek
naar het opzetten van een
collectieve advies- en inkoopactie aangaande het isoleren
(vloerisolatie, spouwmuurisolatie en isolatieglas).

IKC Nederhorst aan zijden draadje
NEDERHORST DEN BERG- De
kans dat er in Nederhorst
den Berg een Integraal Kind
Centrum (IKC) komt, lijkt minimaal. Uit gesprekken met
de Jozefschool, Mr. Kremeren Warinschool bleek dat het
draagvlak voor een samengaan in één gebouw en met
een doorgaande leerlijn van
4 tot 12 jaar (inclusief kinderopvang) minimaal is. Wel
denken Warin en Mr. Kremer
nog na over een andere vorm
van samenwerking.
Door: Herman Stuijver
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 hadden in hun bestuursakkoord
2018-2022
opgenomen om zich in te
zetten voor een derde IKC. Of
dat in het Vechtdorp mogelijk is, is uitgezocht door een
adviesbureau dat afzonderlijke gesprekken voerde met
de gemeente en de schoolbesturen Talent Primair (Mr.

Kremer, openbaar), Stichting
Proceon (Warin, prot-chr.) en
Alberdingk Thijm (Jozef, r.k.).
Onderwerp van gesprek was
de vraag welke vormen van
samenwerking er te onderscheiden zijn om te komen
tot een IKC en wat het draagvlak daarbij is. Alberdingk
Thijm ziet geen meerwaarde
om aan te sluiten bij de ontwikkeling van een eventueel
IKC. Zij functioneren nog
goed als zelfstandige school.
Ook is duidelijk geworden
dat de basis voor een IKC met
de Warinschool en de Mr.
Kremerschool zeer dun is.
Beide besturen hebben geen
samenwerking voor ogen
waarbij twee of meerdere
scholen onder één dak, maar
naast elkaar ieder een eigen
gedeelte bezitten. Ook een
multifunctionele accommodatie waarbij ze beide verantwoordelijk zijn voor beheer
en exploitatie van bepaalde

multifunctionele functies is
niet aan de orde.

Wel samenwerkingsschool
De Mr. Kremer ziet wel goede
kansen in de realisatie van
een
samenwerkingsschool
die met kinderopvang en
andere partijen een mooi
aanbod kan bieden in het
dorp Nederhorst den Berg.
Dat betekent één school, bestaande uit een samenvoeging van twee of meerdere
scholen, waarbij er sprake is
van één team, één visie en
één gebouw. Stichting Proceon geeft aan alleen onder
specifieke voorwaarden in
te kunnen stemmen met een
samenwerkingsschool

Vervolg
De uitkomsten van het onderzoek zijn op 29 mei jI.
besproken met alle betrokken partijen. Geconcludeerd
is dat er geen mogelijkheden zijn voor samenwerking

op deze basis. Wel kwam er
een nieuwe optie naar voren,
die mogelijk meer draagvlak
heeft. Het gaat dan om een
samenwerkingsschool waarbij de BRIN (Basisregister
lnstellingen) -nummers van
de scholen behouden blijven
en het aantal leerlingen per
school wordt gemaximeerd.
Talent Primair heeft inmiddels aangegeven in te kunnen stemmen met deze variant. De Warinschool kan pas
in oktober 2019 uitsluitsel
geven voor verder onderzoek
naar de haalbaarheid van een
IKC in Nederhorst den Berg.

Help nierziekten
genezen.
Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u
eenmalig € 2 (exclusief
telefoonkosten).
Meer informatie:
www.nierstichting.nl/sms

Rectificatie
Er zijn een paar foutjes geslopen in het artikel ‘Wethouders aan de slag’ van vorige
week. Het Gemeentefonds is
een belangrijke input voor
de gemeentelijke financiën.
Geen 20%, maar 50%.
Wethouder Klink heeft met
zijn collega Walters uit Hilversum de overeenkomst
‘Gastheerschap
BAG/BGT’
(Basisregistratie Adressen en
Gebouwen en Basisregistratie Grootschalige Topografie) ondertekend. Hilversum
deed al de salaris- en financiële administratie en belastingen voor Wijdemeren.

Scheidingsstations
GAD eerder
gesloten vanwege
hoge temperaturen
REGIO - Vanwege de aangekondigde, extreem hoge,
temperaturen sluiten de
scheidingsstations in Bussum, Hilversum, Huizen en
Weesp op woensdag 24 en
donderdag 25 juli om 15.00
uur. Dit is 1,5 uur eerder dan
gebruikelijk.
Deze maatregelen zijn genomen vanwege de risico’s
die deze hitte met zich meebrengt voor de medewerkers
op de scheidingsstations.
De GAD volgt hiermee het
hitteplan van de RIVM. Dit
hitteplan is in feite een waarschuwing, waarin o.a. wordt
geadviseerd om de lichamelijke inspanning in de middag zoveel mogelijk te beperken. Het huishoudelijk afval
wordt volgens planning ingezameld en de klantenservice
is zoals gebruikelijk tot 16.15
uur bereikbaar.

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 24
juli:
De herhaling van Houd De
Lijn Vrij over het vrijhouden van de blindegeleidelijnen. Andreas van der Schaaf
duikt in de wereld van het
verzamelen, want verzamelen zit ons allen in het bloed.
GooiTV is te zien via Ziggo
(kanaal 41) en KPN (kanaal
1432). Meer info over kanalen: zie gooitv.nl
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Syrisch gezin gelukkig in Nederland

NEDERHORST DEN BERG- In
de vijf dorpen van Wijdemeren wonen statushouders die
vaak gevlucht zijn voor geweld of discriminatie. Deze
week is de schijnwerper gericht op Basil en Maram al
Jarad en hun kinderen Alinah
(6) en Rakan (5).

met 66 anderen naar Griekenland. Vandaar te voet door
Europa, met uitzondering van
een korte treinreis in Servië.
Hij verbleef in vijf asielzoekerscentra voordat hij in het
Vechtdorp een appartement
kreeg.

Door: Herman Stuijver

Basil (33) is een hardwerkende
ondernemende vent. Hij leerde in korte tijd Nederlands
spreken en was daarna direct
bezig om werk te vinden. Hij
begon als verspreider van dit
blad, maar wilde meer. Het
is niet eenvoudig om je weg
te vinden in de jungle van
regels en wetten, maar uiteindelijk heeft hij nu een eigen
koeriersbedrijfje, met PostNL
als voornaamste opdrachtgever. “Het is heel veranderlijk. Soms maak ik heel veel
uren achter elkaar, dan is het
weer een tijdje stil.” Stilzitten
is er weinig bij. Als hij zijn
vrachtwagenrijbewijs heeft,
wil Basil een transportfirma
starten.
Maram (33) is ook druk met
haar kinderen die elke dag
naar het speciaal onderwijs
gaan. Zij wil in september
beginnen op de Hogeschool
van Amsterdam met een deeltijdstudie ‘International Business’. Maram en Basil genieten van de vrijheid en zijn blij
met de vriendelijkheid van de
meeste Bergers. Ze zijn heel
dankbaar voor de hulp van
Astrid en Wim Lorjé die hen
waar mogelijk steunen.

“Ik moest weg, anders had ik
het er niet levend afgebracht”,
vertelt Basil al Jarad die op 8
augustus 2015 in Nederland
arriveerde. Zijn vrouw en kinderen volgden een jaar later
naar Nederhorst den Berg.
Basil en Maram komen uit
Daara, in Zuid- Syrië. Basil
was betrokken bij felle antiAssad demonstraties. Tot drie
keer werd hij gearresteerd en
gevangengezet in Damascus.
“Dat was echt heel erg, slaan,
niet slapen, heel weinig eten
en veel verhoren, maar ik was
jong, dus ik kwam steeds vrij.”
De situatie werd steeds penibeler, dus betaalde hij een
koerier die hem naar Libanon
leidde in 2013. “Dat was misschien wel het mooiste moment uit mijn leven, weg uit
Syrië, weg van de onderdrukking.” Maram probeerde vier
keer weg te komen naar Jordanië, vier keer mislukt. Tussendoor bleef Basil verwoede
pogingen doen om in contact
te komen met zijn vrouw. In
2014 nam Basil de grote stap.
Hij betaalde 1100 dollar en
stak over op een rubberbootje

‘I Want You’ Europa Kinderhulp

WEEK

NIEUWS VOOR AN

Ondernemend

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERGMarijn van Zuijlen en zijn
partner Audrey Westenburg
vangen op dit moment vier
jongens op uit Hannover,
Duitsland. I Want You is de
leus van Europa Kinderhulp
dat meer gastouders zoekt
om kinderen een fijne vakantie te geven. Kinderen
die niet aan vakantie toekomen. Even ontsnappen aan
een thuissituatie en nieuwe
ervaringen opdoen op een
vakantieadres.
Audrey en Marijn wonen en
werken op een schip aan de
Vecht, een heerlijke plek om
te ontspannen. Ze doen het
nu voor de 6e keer. “We begonnen toen met één jongen
die nog steeds bij ons langskomt. Zo bouw je ook een
band op.” Het is de bedoeling
dat je 2,5 week een of meer
kinderen huisvest. “Hoe je
woont of wat je doet, maakt
niet uit. Het hoeft ook niet

duur te zijn. Voor de kinderen is het al fijn als je een
beetje aandacht, warmte en
structuur biedt”, vertelt Marijn. De 13-jarige Joel sluit
aan. Hij vindt het zwemmen
in de Spiegelplas een genot,
maar Weesp is ook erg gezellig. Een dag eerder zijn ze
met z’n allen naar het Aviodome geweest. “Je hoeft echt
geen dure trips te doen, gewoon gezelligheid thuis is al
genoeg”, vult Marijn aan.

Intake
Als je je aanmeldt als vakantieouder vindt er altijd een
intakegesprek plaats. Uiteraard wil Europa Kinderhulp
checken of u een ‘normaal
gezin’ bent met enige orde en
regelmaat. Voorts verwacht
men van u een Verklaring
omtrent Gedrag.
Naast de vermelding van
twee referenties die kunnen
bevestigen dat uw thuis een
goed vakantieadres is. Marijn
wijst erop dat vakantieouder

zijn wellicht ook leuk is voor
ouders van wie de kinderen
al uit huis zijn. In dat geval
adviseert hij om twee kinderen in huis te nemen, zodat
ze met elkaar kunnen omgaan. “Als je alleen bent, kun
je best eenzaam zijn in een
vreemd gezin.”

Meer aanmeldingen
Audrey en Marijn constateren dat de bus die de kinderen in Alkmaar afzet elk jaar
leger wordt. Het potentieel
aan gastouders loopt achteruit. “Nu waren er nog maar
10 kinderen, terwijl 25 gebruikelijk is.” Het is gissen
hoe dat komt. Meer tweeverdieners die zelf meer tijd nodig hebben? Of is ons bestaan
in het algemeen te hectisch
om hiervoor tijd te reserveren? Audrey: “Wij vinden
het heerlijk, vooral omdat de
kinderen in deze prachtige
natuur een fantastische vakantiebestemming hebben.”
Meer info: www.europakinderhulp.nl

50 jarig LoVoC op zoek naar oud leden
LOOSDRECHT - Op 15 september bestaat de Loosdrechtse volleybalvereniging
LoVoC 50 jaar. In het huidige
verenigingsjaar is met de diverse feestelijke activiteiten
voor alle leden alvast een
voorschot opgenomen.

De grote finale, de viering
van het jubileum met een
groot feest vindt plaats op
zaterdag 14 september, locatie Brasserie Zonnestraal.
LoVoC wil haar jubileum behalve met de huidige leden
ook met oud-leden vieren.
Oud-leden van LoVoC worden

van harte uitgenodigd zich
aan te melden voor het jubileumfeest. Dit kan via www.
lovoc.nl/activiteiten.
Voor
eventuele vragen mail naar
jubileum@lovoc.nl
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Loosdrecht zonder boeren?
WEEKBLADWIJDEMEREN

Nat schraalland
Het moet vervangen worden
door nat schraalland want er
ligt hier ‘enorme natuurpotentie voor botanische doelen’. Wat
betekent dit? Het betekent in ieder geval dat het land volstrekt
onbruikbaar wordt. Slechts in
de zomer heeft het ‘gedeeltelijke
droogstand met beperkte draagkracht’. Voor uw beeld: er kan
straks geen schaapje meer op lopen. De dieren die er momenteel
zijn, moeten naar stal of weg.
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Waarom bent u eigenlijk ooit in
deze omgeving komen wonen?
Misschien geboren of vond u het
gewoon aantrekkelijk om te wonen in dit prachtige oer-Hollandse polderlandschap met plassen.
Een landschap dat, als het aan
de provincie ligt, gaat verdwijnen. Het moet namelijk vervangen worden door natuur. Best
kans dat u nu in de lach schiet.
Maar de bewoners uit Weersloten (de polderkant van de Loosdrechtsedijk) is het lachen vergaan. Ze kunnen ‘vrijwillig’ hun
gronden afstaan aan natuur. Zo
niet dan worden ze onteigend in
2027. Vastgelegd in een veelomvattend akkoord en maar liefst
getekend door 21 partijen. Van

de gemeente Wijdemeren tot de
HISWA, van Waternet tot Natuurmonumenten. Allen waren
op de hoogte. Behalve de bewoners die hun grond moeten gaan
inleveren. Pas enkele weken geleden werd het hun medegedeeld,
toen de plannen al kant en klaar
waren. Het is inmiddels een berucht akkoord, het Gebiedsakkoord Oostelijke Vecht Plassen:
uit december 2017 en 23 projecten omvattend. Met een enorme
impact op ons gebied. Weinigen
hebben zich gerealiseerd wat de
consequenties zouden zijn. Een
aantal projecten zijn reeds in de
openbaarheid gekomen omdat
bewoners in het verweer komen.
In het gebied Weersloten moet
144 hectare grond veranderen in

natuur. Dat zijn 144 voetbalvelden bij elkaar.
Natuur?
Maar waar we ook kijken: het
is toch al natuur? Intensieve
veehouderij ontbreekt, er lopen
wat schapen, enkele koeien en er
worden paarden gehouden. Het
ligt in Natura 2000- gebied en
heeft strikte regelgeving omtrent
gebruik en mest. Ons cultuurhistorisch landschap wordt prachtig onderhouden door die paar
agrariërs en hobbyboeren die er
nog zijn. Uniek en waardevol,
waar we vooral heel zuinig op
moeten zijn. Vergeet niet: boeren
zijn namelijk echt diegenen die
zorgen voor ons eten.

Wat doen we dan met al het
overgebleven gras? Wel, er kan
nog schraal hooi worden gemaakt en uit het gebied worden
getransporteerd. Schraal hooi
is niet geschikt voor koeien. Het
bezit te weinig energie om melk
van te kunnen geven. Dat moet
dan gecompenseerd worden
door krachtvoer. En het overige
deel van het gemaaide groen
moet worden afgevoerd want
onbruikbaar, dus verbranden.
Hoezo natuurbeheer? Waar is
de duurzaamheid? Hoezo wens
tot circulaire landbouw? Onze
omgeving is reeds prachtig. Er
is eeuwenlang aan gewerkt om
het zo te krijgen. Iedereen die
hier grond bezit, wil prima meewerken om de natuur te versterken en te herstellen waar nodig.
Vernietig haar niet ten koste van
een natuurtype dat bedacht is
op papier en waar we vooral nadelen van zullen ondervinden.
Danielle Smeets, Loosdrecht

Oproep tot meer inspraak bewoners

LOOSDRECHT- Dinsdag 9
juli kwamen ruim negentig
betrokkenen naar de voortgangsbijeenkomst Oostelijke
Vechtplassen in de Vrijbuiter
in Loosdrecht. Zij kregen een
update van enkele lopende
projecten. Vooral onderwerpen als het bevaarbaar
maken van de ‘s-Gravelandsevaart en de inrichting van
(agrarische) grond als natuur
zorgden voor veel emotie.
Door: Herman Stuijver
Daarbij riepen bewoners op
tot meer en in een vroeger
stadium betrokken worden
bij de afzonderlijke projecten

uit het gebiedsakkoord. Er is
een initiatief om een federatie op te richten, bestaande
uit meerdere bewonersgroepen, die daadwerkelijk mee
beslissen in de Stuur - en
Regiegroep. De stuurgroep
heeft de intentie uitgesproken om de bewonersfederatie een zetel te geven in de
stuurgroep en 2 zetels in de
regiegroep. Wel is daarbij
aangegeven dat er qua spelregels en juridische consequenties nadere afspraken
nodig zijn en dat hiervoor de
komende maanden door het
secretariaat een kader wordt
opgesteld. De federatie i.o.
wordt hierbij betrokken. Op
11 september hoopt de stuurgroep een definitief besluit
te kunnen nemen.

Van weilanden naar natuur
De provincie verkent de komende jaren samen met bijna 500 grondeigenaren met
grond binnen begrenzing

van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) de mogelijkheden om hun percelen om
te vormen naar natuur. Dit
is belangrijk voor o.a. de bescherming en ontwikkeling
van de waardevolle laagveennatuur en leefgebied voor
moerasvogels in het gebied.
Tijdens een viertal bewogen
bijeenkomsten zijn de grondeigenaren geïnformeerd over
de natuuropgave en het traject dat volgt. De eerste persoonlijke gesprekken om de
mogelijkheden per perceel
te inventariseren starten binnenkort in de gebieden Kortenhoef Oost en Weersloot /
Egelshoek. Bij de uitwerking
is oog voor de vragen en zorgen uit de omgeving. Deze
gaan bijvoorbeeld over het
toekomstige beheer, het behoud van een toegankelijk
gebied en de zorg voor veel
muggen. Ook deze verkorte
presentatie riep veel boosheid op. “Dit betekent dat

schapen, koeien en paarden
weg moeten”, zei een meneer
“alsof dat geen natuur is.”

Rivierkreeft als streekproduct
De rode Amerikaanse rivierkreeft
is
een
veel
voorkomende maar ongewenste bezoeker in de Oostelijke Vechtplassen. Omdat
de kreeft schade veroorzaakt
aan de natuur, wordt uitgezocht hoe we hem kunnen
bestrijden. Eén van de beheersmaatregelen is mogelijk het ‘vermarkten’ van de
kreeft als seizoensgebonden
streekproduct. Zo wordt van
de lokale nood en deugd gemaakt. Om de lokale horeca
kennis te laten maken met
de mogelijkheden van deze
kreeft is half mei een masterclass rivierkreeften georganiseerd. Aanvullend wordt
er naar verwachting eind augustus een ‘kreeftenfestival’
in het gebied georganiseerd.

Raad niet juist
geïnformeerd
De gemeenteraad heeft het alternatieve voorstel (plan B)
van de klankbordgroep voor de
herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk overgenomen.
De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en
infra heeft vóór die tijd een brief
opgesteld naar de gemeente met
duidelijke argumenten waaruit
blijkt dat plan-B een slecht plan
is. Deze brief is ontvangen en gelezen, de brief is echter niet meegenomen in de besluitvorming.
De gemeenteraad is dus niet juist
geïnformeerd.
Evert van Zijtveld, Loosdrecht

Lusten en lasten
Bij deze wil ik graag reageren op
alle reacties op het openstellen
van de ‘s-Gravelandse Vaart. Ik
woon zelf met veel plezier aan het
Zuidereinde en voel mij bevoorrecht dat ik in zo’n mooie omgeving mag wonen.
Waarom zou ik hiervoor het alleenrecht willen en mogen claimen? Het is openbare ruimte.
Als ik zelf recreëer -ik wandel en
fiets veel en rijd paard- maak ik
soms ook gebruik van paadjes die
zijn opengesteld door boeren of
ik wandel bijna in de achtertuin
van een wildvreemde. Waarom
zou dat ergens anders wel mogen/moeten kunnen, maar wil
ik dat niet in/nabij mijn eigen
prachtige achtertuin? De rust en
privacy die je als Vaartbewoner
hebt, is op dit moment ook al
beperkt door het verkeer op de
Emmaweg. We moeten ons realiseren dat we in de Randstad wonen en die groeit. En iedereen wil
graag ontspannen en recreëren
op zijn eigen wijze, We moeten
elkaar hierbij, denk ik, de ruimte
geven, ruimte in Nederland is
schaars en die zullen we nu eenmaal moeten delen. Natuurlijk,
ik wil ook geen schade aan mijn
huis, maar ik ga ervan uit dat
dat geborgd wordt.
Ik woon in een prachtige omgeving, maar naast alle lusten heb
je hiervan soms ook de lasten te
dragen. In de zomermaanden zal
het misschien wat drukker worden, maar de overige maanden
zal het voor een groot deel gewoon bij het oude blijven. Kortom: gun een ander ook iets waar
je zelf volop van geniet.
Roosmarijn Peet, ‘s-Graveland
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Openingstijden schepijs
tot en met 27 juli:

Jaap Wertheim geëerd met
Frans Banninck CocqpenningWEEK

NIEUWS VOOR AN

Maandag t/m vrijdag 11.30-17.30
Zaterdag 11.30-16.30

op een landgoed tussen de
mooie schilderijen. Ik had
geen benul van de oorlog.”
Pas in 2005 ontmoette Jaap
zijn redder To op 89-jarige
leeftijd, een onvergetelijk
weerzien.

Tip: vraag naar onze
handige meeneembox!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

In Memoriam Uitvaarten
Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Monique Houtzager

info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl
Een voorbespreking voor uw eigen afscheid of voor
dat van een naaste én inzicht in de uitvaartkosten?
U kunt mij altijd bellen voor een afspraak.

KORTENHOEF- Daar sta je
dan op een afscheidsreceptie
van het Joods Historisch Museum. Komt opeens burgemeester Femke Halsema naar
voren die je onderscheidt
met de prestigieuze Frans
Banninck Cocqpenning. “Ik
was stomverbaasd”, vertelt
de bijna 80- jarige Kortenhoever Jaap Wertheim.

van de Stichting Hollandsche
Schouwburg. Hij zorgde er
mede voor dat deze herinneringsplek op de Plantage
Middenlaan onder de hoede
van het Joods Historisch Museum kwam. Daarnaast was
hij als toezichthouder ook
betrokken bij de oprichting
van het Nationaal Holocaust
Museum.

Door: Herman Stuijver

Mopsje

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan
personen die zich tijdens een
periode van minstens twaalf
jaar ‘bijzonder verdienstelijk’
hebben gemaakt voor Amsterdam (naam ontleend aan
de kapitein van de schutters
op de Nachtwacht van Rembrandt). Daarmee begon Jaap
Wertheim al in de zestiger
jaren, hij was medeoprichter
van jeugdtheater ‘De Krakeling’. Eind jaren tachtig trad
Wertheim toe tot het bestuur
van de Stichting Joods Historisch Museum en werd hij
lid van de raad van toezicht

Als kind moest Wertheim
tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken, waarover
hij nog steeds vertelt op Amsterdamse scholen. Jaap werd
op 1 augustus 1939 geboren
in Geldrop. Zijn vader Herman werd verraden, gedeporteerd en vermoord. Moeder
Esther Rosenfeld overleefde
de oorlog. Toen hij een jaar of
twee was, werd ‘Mopsje’ achter op de fiets van To Boelen
naar de familie Van Blaaderen in Laren gebracht. “Op de
een of andere manier ben ik
ontsnapt aan de Hollandsche
Schouwburg waar alle joden
werden verzameld. Ik leefde

Na de oorlog besefte Jaap
pas dat joden anders werden
beschouwd. “Eigenlijk mag
je mijn hele leven, mijn carrière, beschouwen als een
teken van ‘ik mag er zijn’. Ik
heb heel hard gewerkt om
de buitenwereld te bewijzen
dat ik meer ben dan een rotjoodje. Met de ongelofelijke
steun van mijn vrouw Anne
hebben we een enorm gevarieerd leven.” Jaap en Anne
hebben drie kinderen en 8
kleinkinderen.

Variatie
Als je het cv van Wertheim
bekijkt, dan zie je dat hij na
zijn studie aan de Erasmus
een afwisselende loopbaan
achter de rug heeft in binnen- en buitenland. Bovendien heeft Jaap maatschappelijk aan tal van besturen zijn
beste diensten verleend. Hij
staat midden in het leven. Nu
is hij o.a. nog voorzitter van
de Historische Kring. “Ik ben
verknocht aan Kortenhoef. Ik
ben mijn leven lang op zoek
naar wie ik ben. Maar deze
thuisbasis geeft mij rust en
vrijheid.”
Foto: Burgemeester Halsema,
Jaap en Anne Wertheim (foto:
Janiek Dam)

Schaken in de Blinker
KORTENHOEF - Het hele leven is een schaakspel. Wat
je ook doet, je moet altijd
kijken wat de beste manier
is, in welke volgorde je iets
doet en wat de hindernissen
zijn.

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Komend jaar biedt Schaakschool ‘t Slimme Pionneke
schaakles aan voor kinderen uit Wijdemeren. Dit zal
plaatsvinden op dinsdagavond en we willen starten
op 10 september.
De lessen zijn toegankelijk
voor kinderen uit het basisen middelbaar onderwijs.
Afhankelijk van uw wensen

starten we om 18.30 of 19.00
uur, bij grote belangstelling
komt daar een tweede groep
achteraan, waarin in elk geval de middelbare scholieren
worden geplaatst.
Schaken is een boeiende
denksport die beide hersenhelften activeert. Daarnaast
blijkt dat kinderen die schaken het met andere vakken
op school ook beter doen.
Mocht er interesse zijn, dan
hoort schaaktrainer Patrick
graag zo spoedig mogelijk
van jullie, want bij te weinig
belangstelling kan het niet
doorgaan.

Voor info en vragen: 0612194831 of pkreuning@
beeldengeluid.nl
Zie ook de website:
ht t p://pk reu n i ng.w i x site.
com/schaakles
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Meer geleidehonden dankzij plastic doppen
WEEKBLADWIJDEMEREN
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dakaas, melk, dieetdrankjes,
enz. Met nadruk wijst Gonny
erop dat metalen doppen
(bier en wijn) niet geschikt
zijn. Ook die doorzichtige /
buigzame plastic deksels op
yoghurtbekers zijn onbruikbaar.

veiligheid, snelheid, bewegingsvrijheid en vriendschap
oplevert. Daarnaast zijn er
ook andere specialisaties
als de autismehonden, buddyhonden PTSS (posttraumatisch stresssyndroom) en
buddyhonden kinderen.

Bij Gonny worden grote en
kleinere zakken met doppen
ingeleverd. Ze sorteert de
doppen, weegt ze en brengt
ze met enige regelmaat naar
een inzamelpunt in Bilthoven. De plastic doppen worden bij een recyclebedrijf
vermalen en verhit tot pellets. Die kunnen weer op talloze wijzen worden gebruikt
voor kunststofproducten.

Het KNGF bestaat al vanaf
1935. De organisatie houdt
zich onder meer bezig met
het fokken van toekomstige
geleidehonden, socialiseren
en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen. En instructie, begeleiding, advies en nazorg
bieden aan de mensen die
een geleidehond krijgen. Ook
worden
geleidehondeninstructeurs opgeleid.

“Het is jammer dat de prijs
is gezakt. Vroeger kreeg je
25 ct. per kg, nu is dat ongeveer 15 cent, maar het blijft
de moeite waard om het in
te zamelen. Bovendien levert
het ook een bijdrage aan de
circulaire economie”, meent
Gonny.

KNGF
LOOSDRECHT- Sinds een jaar
of vijf zamelt Gonny Reman
uit Loosdrecht plastic doppen in voor het KNGF (Kon.
Ned. Geleidehonden Fonds).
De opbrengst zet men in om
geleidehonden op te leiden.

Door: Herman Stuijver
In 2018 haalde ze 600 kg. op,
halverwege 2019 staat de teller al op 370 kg. “Ik ben ermee begonnen na het lezen
van een artikel in de Telegraaf. Het sprak me direct

aan, het is uiteraard een heel
goed doel. Plus dat het geen
moeite kost.” Het is eigenlijk
heel eenvoudig: je haalt de
plastic dop van een verpakking, bewaart ze en je geeft
het af bij Gonny. Denk aan
doppen van frisdranken, pin-

Het loont inderdaad de moeite doppen in te zamelen. Uit
het jaarverslag 2018 van het
KNGF staat dat er in 2018
maar liefst € 40.000 werd
opgehaald. De basisopleiding
van een assistentiehond kost
5000 euro. Het KNGF is vooral bekend vanwege de blindengeleidehond die z’n baas

Inzamelen
Gonny Reman doet nog meer
vrijwilligerswerk. Zo helpt ze
onder andere ook op hospice
De Ster op de Beukenhof.
“Daar heb ik ook een begin
gemaakt met het inzamelen
van doppen. Er staat een bus
waar steeds meer doppen in
komen. Het moet eigenlijk
in je systeem komen om automatisch die doppen te bewaren.”
Het zou mooi zijn als meer
inwoners meedoen aan deze
simpele doch effectieve actie,
meent Gonny. In ieder geval
kunt u bij haar altijd terecht:
Flits 14 in Nieuw Loosdrecht.

Kursusprojekt Loosdrecht start weer met vertrouwde en nieuwe cursussen

LOOSDRECHT - Stichting
Kursusprojekt
Loosdrecht
verzorgt al sinds 1974 in het
3-Luik gebouw aan de Acacialaan (bij het Lindeplein) in
Loosdrecht vele cursussen,
workshops, lezingen en excursies voor kinderen en volwassenen.
De Stichting werkt met 12
vrijwilligers en kan door een

kleine subsidie de drempel
laag houden om ook voor
mensen met een kleinere
beurs de activiteiten toegankelijk te maken. Hoewel het
accent op de 40+ categorie
ligt, zijn er ook leuke cursussen voor de jongere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de
Sunset of Full Moon Yoga Sup
die bij Ik Sup zal worden gegeven of de Kinder-Sup-Tour

bij Jachthaven De Uitkijk. De
meeste cursussen worden in
het gebouw zelf gegeven.

Nieuwe cursussen
Naast de bestaande en goed bezochte activiteiten zoals taalcursussen Spaans en Duits,
Zumba en Salsa dansen, workshop Japans keramiek, glas in
lood zetten, schilderen, tekenen, beeldhouwen et cetera

gaan er ook weer nieuwe cursussen van start. Zo zal een
statushoudster een kijkje in
de Syrische keuken geven en
kun je Arabische les krijgen.
Ook de cursus Djembé spelen
is nieuw evenals een interessante cursus over de architecten Cuijpers en Berlage en het
bouwen in de stijl van de Amsterdamse School. Er staan in
dit nieuwe seizoen diverse excursies op het programma zoals een stadswandeling door
Haarlem en een bezoek aan
het Zilvermuseum Schoonhoven. Elke maand is er een
lezing zoals over het bekende
echtpaar Anna & Willem Singer die hun kunstcollectie in
het Singer Museum Laren onderbrachten.

Inschrijven
De inschrijfdag voor het nieuwe seizoen is 31 augustus van
10.00-12.00 en 13.00-14.00
uur. Ook staat men op de jaarmarkt. Een totaal cursusover-

zicht vind je in het bekende
Gele Boekje en op de website
www.kploosdrecht.nl
Hier
staat ook een overzicht van
alle cursusleiders met hun gegevens om op latere datum in
te schrijven.
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Loosdrechts
Boothuis geopend

Ineke ‘s passie voor paarden

WEEK
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LOOSDRECHT - Na de openingsborrel zijn in Oud-Loosdrecht de deuren geopend
van het Boothuis. Vertegenwoordigde
watersportondernemer Leonardo van den
Berg eerst nog bootmerken
als Riva, Zeelander en Wajer,
nu zal voor hem de focus komen te liggen op meerdere
merken uit het topsegment.
De
eerste
drukbezochte
Boothuis Borrel vond op 11
juli plaats aan de Oud Loosdrechtsedijk 161 in Oud-Loosdrecht, op de oude locatie
van de befaamde Breedendam-werf. Van den Berg be-

nadrukt dat hij - ondanks dat
hij meerdere bijzondere merken zal verkopen - wel altijd
op zoek is naar dat type boot
dat ‘mooi oud’ wordt, want
bij het bootleven gaat het
vooral om de sfeerbeleving
en ultieme invulling van
vrije tijd, en dat allemaal op
het hoogste niveau. Omdat
de meeste klanten zich geen
boot laten verkopen maar die
keuze zelf maken, zal Leonardo alle aandacht geven
aan een full-service begeleiding van zijn relaties bij het
zoeken naar en het aankopen van de perfecte boot.
www.hetboothuis.nl

LOOSDRECHT- Ineke de Groot
begon ooit met één Shetlander in de tuin, nu heeft ze
een goedlopende fokkerij
met IJslanders. “Ik ben een
buitenmens, ik kan niet zonder natuur en dieren”, zegt
de paardenliefhebber in hart
en nieren.
Door: Herman Stuijver
“Ik ben opgegroeid op de
boerderij, dus altijd al met
beesten bezig geweest. Mijn
dochter wilde zo graag
paardrijden, dus kocht ik uiteindelijk een Shetlander van
opa. Zo is het begonnen, in
de tuin”, opent Ineke. Al snel
bleek dat de Shetlander populair was bij de vriendinnen
van dochterlief. Gaandeweg
groeide het aantal en werd
de liefhebberij omgezet in

eroen
Witte of
bruine bollen
per 6 stuks
naar keuze

2e zak

GRATIS

een manege waar Ineke wel
20 Shetlanders fokte. Naast
paardrijlessen begeleidde ze
de meisjes in het omgaan en
onderhouden van de pony’s.
Ook organiseerde ze kinderfeesten. Aan dat feest kwam
een einde toen bleek dat
de buren klaagden. Na vele
rechtszaken staakte Ineke
deze activiteiten in 2016. Ze
wil er liever niet teveel op terugkijken.

IJslanders fokken
Nu heeft ze een ommezwaai
gemaakt en zich geheel gestort op het fokken van IJslanders. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. De
IJslander is een paardenras
uit IJsland, waar deze paarden al meer dan duizend jaar
zonder invloed van buitenaf
worden gefokt. Het paard

Heerlĳke zomer
Mini
appelﬂapjes

‘Pluk’brood
met pesto

SPECIAAL VOOR DE KIDS

Kruidenbrood
op een stokje
leuk bij de BBQ

3+1
GRATIS

lijkt een regelrechte afstammeling van het Europese oerpaard. Terwijl we bij andere
paarden de stap, draf en galop kennen, is de IJslander
ook bekend van de tölt (steunen op twee benen of op één
been tegelijk).
Ineke heeft momenteel vier
hengsten en drie merries op
het land. “Het is echt een
prachtig ras dat het hele jaar
buiten staat. Ze vreten alleen
gras en hooi. Het zijn dieren die gek zijn op vrijheid
en graag de ruimte zoeken.”
Voor Ineke is het gebruik van
de stem heel belangrijk, alle
paarden hebben een naam.
Door het duidelijk geven van
opdrachten is ze in staat de
IJslanders te ‘beleren’. Haar
bedrijf richt zich op het fokken en verkopen van de paarden. Echter niet, nadat ze bij
Ineke een gedegen training
hebben gekregen. “Ik wil
goede waar verkopen, dus
de IJslanders zijn zeker 5 à 6
keer bereden voordat ze weggaan. Dat doe ik samen met
jonge meiden die hier stage
lopen. Zo heb ik net iemand
geholpen met een trailertraining. Ze moeten ook wennen
aan het vervoer in een kleine
ruimte.”

Oma
nu voor

€ 2,95

nu voor

€ 1,90

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 27 juli.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

Ineke geniet dagelijks van de
paarden. Het is wel een druk
bestaan, want als moeder
van vier kinderen en oma
van zes kleinkinderen hoeft
ze zich niet te vervelen. “Ja,
dit is mijn passie. Mensen laten genieten van de paarden,
daarbij een beetje ondersteuning bieden. Echt top!”
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Mats Smit voorbereid op de toekomst
WEEKBLADWIJDEMEREN

planning het allerbelangrijkste is, het is een precies karwei om met de temperaturen
en hoeveelheden te variëren.
Gemiddeld produceert Smit’s
Delicous zo’n 4000 à 5000
bonbons per week.
Toen er laatst 10.000 werden
besteld, was het keihard bikkelen voor Mats en Marcel.
Voorlopig richt het bedrijf
zich nog op de restaurants,
maar een uitbreiding naar de
particulieren ligt in het verschiet. Ook overweegt Mats
om bonbonworkshops te geven, ruimte zat.
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In samenwerking met

Starter van het Jaar

Foto: Marcel en Mats (rechts)

NEDERHORST DEN BERG- Met
de opening van een nieuwe
bedrijfsruimte lijkt Mats Smit
van Smit’s Delicious voorbereid op de toekomst.
Door: Herman Stuijver
De rode loper lag uit afgelopen zaterdagmiddag op bedrijventerrein Nieuw Walden
in Nederhorst den Berg. Gasten stroomden af en aan om
het bonbonsatelier van de
jonge ondernemer te bewonderen. Die voorheen werkte

vanuit de keuken van mama,
maar nu 200 m2 tot zijn beschikking heeft. Een entree
met een stijlvolle ontvangstruimte met een robuuste eikenhouten tafel en moderne
kunst aan de wand. De keuken met strakke groene tegels
blinkt je tegemoet. Forse stalen werkbladen, schappen vol
met ingrediënten en diverse
machines die uiteindelijk de
fraaie bonbons moeten opleveren. Trots wijst Mats op z’n
tableermachine die je kunt
beschouwen als het be-

langrijkste instrumentarium
om smaakvolle bonbons te
maken. Ook de airbrush om
de chocolade delicatessen in
hippe kleuren te spuiten is
een must voor de maestro. Die
sinds kort met Marcel Schouten een nieuwe medewerker
heeft.

Exclusief
Mats Smit maakt bonbons die
in smaak, vorm en textuur
verschillen van de traditionele chocoladewaren. Hij produceert bonbons exclusief voor

restaurants in het hogere segment. Bij de 16 soorten zie
je namen als pandan-palmsuiker,
pinda-limoenblad,
sesamolie-gebrande kokos en
biet-kruidnagel. “Je ziet opvallend veel Aziatische smaken
in mijn assortiment” vertelt Mats tussen het handen
schudden door, “dat komt omdat ik in het Okura-hotel als
patissier heb gewerkt.” Het
proces om een bonbon met
een zachte romige vulling te
bereiden, kost ongeveer vier
dagen. Waarbij volgens Mats

Onder de bezoekers waren
ook wethouder Jan Klink en
voorzitter Ondernemend Wijdemeren Wim Lorjé. Vorig
jaar werd Mats Smit uitgeroepen tot Ondernemer van
het Jaar. Hij was de beste starter van de vijf dorpen. Bij de
prijsuitreiking toentertijd zei
super-ondernemer Maarten
Steinkamp dat je elke dag
moet denken als een starter:
“Ondernemen is een weg,
geen doel. Je moet geen problemen wegmoffelen, maar
direct hulp zoeken. Je moet
doorgaan waar anderen stoppen.” Daarin lijkt Mats Smit
op de goede weg. Mats vertelde bij die gelegenheid dat zijn
droom was ooit een chocoladefabriek te bouwen, naast
zijn eigen bungalow. Het begin is er.

Zomerportret: Cobus Bosscha

NEDERHORST DEN BERG Cobus Bosscha kennen we
wellicht van Radio 10. Hij
is 52, heeft twee kinderen
bij twee verschillende vrouwen, en woont nu sinds zes
jaar samen met een nieuwe
vriendin en zoon Jonas. Jonas is nog een jong ventje,
zijn andere kind Cheyenne is
al een moeder van vijfendertig.
Door: Niels van der Horst
We zitten in zijn mooie tuin
en Cobus vertelt dit openhartig terwijl we een sjekkie

rollen en opsteken. Goede
gastheer als hij is, laat hij de
rookwaar vergezellen door
twee Desperado’s (bier met
tequila). Zijn Oud Duitse
Herder Fräulein Flippie hield
ons met haar lieve blik van
een afstandje in de gaten en
kwam af en toe een aai halen.

Radio
Momenteel is Cobus te horen
op Radio 10 als nieuwslezer
en sidekick van Rob van Someren in het programma
Somertijd. Als tiener ging hij
de hei op om mee te werken

aan een illegaal piratenstation. Met het afspelen van
door plaatselijke DJ’s in de
studio opgenomen cassettebandjes, vulden ze de lokale ether. Cobus was toen
een jonge tiener die op zijn
vijftiende al uit huis was gegaan. Het was een tijd van
meerdere vriendinnetjes en
verblijfplaatsen. In de relatie
met een oudere vrouw kreeg
hij op z’n achttiende Cheyenne. Wat later kwam hij
terecht bij radio Monique dat
uitzond vanaf The Ross Revenge, een enorm schip waar
hij shifts draaide van vier à
vijf weken voor een gage van
honderd gulden per dag! Een
inmiddels ander vriendinnetje vond dat ze hem te weinig
zag waarna een tijd van werken in discotheken in binnen- en buitenland aanbrak.
Toen hij dat leven zat was,
pikte hij zijn oude liefde radio weer op met een aansprekende carrière als gevolg.

Nederhorst
Na het openen van de tweede
Desperado verschuift ons gesprek naar dichter bij huis.
Of eigenlijk gewoon thuis.
Cobus woont inmiddels eenentwintig jaar in Nederhorst
den Berg waarvan de laatste
vier in zijn huidige woning
op de dorpsgrens. Hij vindt
Nederhorst een heel leuk
dorp en houdt van de kneuterig gezellige betrokkenheid
van de mensen. Zo schoot
iemand eens bij de benzinepomp het geld voor toen
bleek dat zijn pasje het niet
deed. De dorpsgenoot wist
waar Cobus woonde, dus dat
kwam wel goed.

Twee borden
Kat Moortje dook tijdens een
klein regenbuitje op en gaf
al spinnend een paar kopjes.
Fräulein Flippie moest daar
het hare van weten en er
dreigde een conflict. Cobus

trad strict op waarna ik hem
kon vragen naar zijn andere
grote hobby: schaken. Hij is
een zeer behoorlijk amateur
en is ook lid van schaakclub
Wijdemeren. Rond zijn tiende werd de kiem voor deze
liefde gelegd. Kleine Cobus
zag ooit zijn oom en tante in
Friesland schaken. Hij vond
het schaakbord prachtig en
het spel heel interessant. Via
een omweg kwam dit eerste
bord dat hij ooit aanraakte
bij hem thuis terecht. Inmiddels prijkt vlakbij nog een
bord. Een paar jaar geleden
schafte hij een peperdure
schaakcomputer aan. Cobus
is geen materialist maar met
dit apparaat was hij zeer
in zijn nopjes. Hij verliest
zichzelf dan ook graag in
de gevechten met dit geprogrammeerde schaakbrein en
houdt van het vereiste creatieve denken om tot winst
te komen. Verliezen hoort er
ook bij. Net als in het leven.
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur: een appartement
Ned. den Berg 06-53543826
Te koop: kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25
nu ook midi balen
tel 0657565103
gratis thuisbezorgd
in Wijdemeren
Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop
De BESTE abonnementen
GRATIS voor u uitgezocht!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Buitenschilderworkshops
Gooi en Vechtstreek,
5-9 augustus 06 30276087
www.emilielindenbergh.com
Nog meer vliegtuiglawaai?
neetegengroeischiphol.
petities.nl

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT - Tot en met 14
september kun je elke zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur
de zomerexpositie ‘Ik denk
aan je’ bezoeken. Een verzameling van poëziealbums en
gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de Sijpekerk
aan de Loosdrechtsedijk 171.
“Wie er in dit album schrijft,
moet zorgen dat het netjes
blijft.” Herkenbare woorden
die Ellen op de eerste pagina van haar poëziealbum
schreef. Haar boekje is een
van de zeventig albums die
via de gemeenteleden van
de kerk bijeen zijn gebracht.
Mooi tentoongesteld in vitrinekasten, kun je ze één
voor één bekijken. Persoonlijke woorden, korte versjes,
gedichten of wensen. Voor
Koosje, voor Alie, Johanna,
Lientje en Mus. Het oudste
album is van Anna Schoen-

maker, geboren in 1870. Haar
boekje, dat met een slotje
kan worden afgesloten, begint in 1883 en bevat veelal
bladzijdelange teksten. Een
blik op de verzameling van
albums laat zien dat geleidelijk aan kortere en bekende
poëziegedichten
ontstaan.
Vaak met een christelijke inslag. Zoals oom Daan schreef
voor Christien: God die alles
maakte, de zon, de lucht zo
blauw, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor jou.

Sierlijk en creatief
De poëziealbums bevatten
wensen van familieleden,
klasgenoten en leerkrachten. Met zorg en aandacht
geschreven, in sierlijke handschriften. Versierd met kleurrijke tekeningen of met vrolijke plaatjes van kinderen,
bloemen en dieren. Vooral
juffen en meesters maken
veel werk van hun bijdrage.
Met zelfgemaakte gedichten

en prachtige kalligrafieletters steekt hun aandeel er
bovenuit. Zo tonen verschillende Loosdrechtse boekjes
de creatieve inbreng van juffrouw Grimm van de School
met de Bijbel. Rond de 20e
eeuw verandert dat originele
beeld in boekjes met voorgedrukte vragen. Het vriendenboekje van Hanna is daar een
voorbeeld van.

Oud en nieuw
Speciaal voor deze tentoonstelling heeft de Historische
Kring Loosdrecht ook een
verzameling nieuwsjaarbrieven bijeengebracht. Gedichten die de kinderen in de 18e
en 19e eeuw aan hun ouders
schreven om hen gelukkig
nieuwjaar te wensen. Als moderne twist toont ‘Ik denk
aan je’ ook een aantal wensen in handlettering. Een
oud gebruik in een nieuw
jasje. Goede wensen zijn van
alle tijden.
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
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In samenwerking met

FOTOGRAFIE VAAREXCURSIE ANKEVEENSE PLASSEN - ANKEVEEN
27 juli

26 juli 2019

OERRR Bossafari met de
boswachter ‘s-Graveland
Ga samen met de boswachter op safari over de buitenplaatsen. Je gaat hier niet op
zoek naar de Big Five, maar
naar de vele kleine kriebelbeestje.

Meerdere data tussen: 13 en
27 juli

Stadswandeling door
historisch – Weesp

Wandelen door het 650 jaar
oude decor van Weesp. Onder leiding van stadsgidsen
wandelt u langs historische
bekende en verborgen plekken. Start Grote Kerk aan de
Nieuwstraat in Weesp. Aanmelden niet nodig.
Deelname 3,50 pp
www.historischekringweesp.nl

t/m 14 september

De natuur is een dankbaar onderwerp om te fotograferen. Ontdek de mooiste composities met de elementen van de natuur in de Ankeveense plassen. De brede rietoevers, de
drijvende waterlelies en de schittering van de zon op het water. Een ervaren fotograaf
vertelt je de fijne kneepjes van het vak en geeft je praktische tips tijdens deze fotografie-excursie. Misschien lukt het je om een van de vele moerasvogels vast te leggen op de
gevoelige plaat! De syllabus mag je mee naar huis nemen.
Voor meer informatie kijk op www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ankeveenseplassen/agenda/fotografie-vaarexcursie-ankeveense-plassen

LEG EENS AAN… - LOOSDRECHT
27 juli t/m 11 augustus

Zoekt u even rust? Wilt u de kerk van binnen zien?
Zet uw fiets of auto even neer en bewonder de sfeervolle kerk aan de Oud Loosdrechtse
Dijk 124. Op zaterdag 27 en zondag 28 juli is de kerk open van 12.00 – 16.00 uur. Ook op
zaterdag 10 en zondag 11 augustus kunt u op die uren terecht. Van harte welkom!

Zomertentoonstelling “Ik
denk aan je” - Loosdrecht

31 juli

OERRR Bouw je eigen
insectenhotel in ‘s-Graveland

Ga mee met de boswachter
op ‘jacht’ naar insecten en
bouw een super-de-luxe
insectenhuis! De activiteit
duurt 2 uur en is voor gezinnen met kinderen vanaf 6
jaar.

Tot 1 september

Expositie “Loofloos vervlochten tussen hoop en
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstenares Tiety Bouma te bezichtigen in Bibliotheek Loosdrecht.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht

In de unieke tentoonstelling ”Ik denk aan je” is een
verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11.00 tot
16.00 uur. De entree is gratis. www.sijpekerk.nl

t/m 30 september

Toren beklimmen van de
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de
Vesting liggend in het Gooise landschap.Een gids van
de vereniging neemt u mee
voor deze prachtige ervaring! Beklim de 235 treden
van de 45 meter hoge toren
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

t/m 15 september

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’ in het
Vechtstreekmuseum
Maarssen

Tot en met zondag 15 september worden de werken
van beeldhouwgroep de
Plaggenhoef uit Hoevelaken
tentoongesteld. In een selectie van 32 stukken zijn de
beelden van alle leden te bewonderen. www.sypesteyn.nl

In deze tentoonstelling staan
achttien molens van Utrecht
tot aan Muiden centraal
www.vechtstreekmuseum.nl

t/m z
o 27 oktober

Het kasteel werd in 2012 en
2013 ingrijpend gerestaureerd en is sinds mei 2013
voor een belangrijk deel toegankelijk voor het publiek.
www.kasteelloenersloot.nl

Expositie ‘Beter met Planten’ in Pinetum Blijdenstein – Hilversum
‘Beter met Planten’ is het
jaarthema van vele botanische tuinen in Nederland.
In het Pinetum zullen dit
jaar boeiende verhalen verteld worden over de geneeskrachtige werking van de
collectie. www.pinetum.nl

SCHILDEREN IN GOOI EN VECHTSTREEK
5 t/m 9 augustus

van 10.00 tot 15.00 uur, vinden buitenschilderworkshops plaats waarvoor per dag of
voor het geheel ingeschreven kan worden.
Docent is kunstschilder Emilie Lindenbergh
Laren, Kortenhoef en omstreken zijn sinds
lange tijd geliefde gebieden waar schilders
zich lieten en laten inspireren door schilderachtige dorpen, buitenplaatsen en watergebieden.
Deze dagen is er de gelegenheid dit ook te
gaan doen onder individuele begeleiding. De
workshops staan open voor elk niveau.
De locaties zijn onder andere de Larense
heide, Vreeland, de Vecht, buitenplaatsen en
de Loosdrechtse plassen. Aanmelding kan
voor een dag, kosten € 30,-, of voor alle vijf
de dagen voor € 140,-. Voor thee, koffie en
wat erbij wordt gezorgd! Info en aanmelding:
email: elindenbergh@yahoo.com , telefoon:
06 302 76 087,
www.emilielindenbergh.com

GRACHTENFESTIVAL BIJ OTTENHOME: VIB BRASS - KORTENHOEF
13 augustus

Luister dinsdag 13 augustus om 19:00 en 21:00 uur vanaf het prachtige terras van Ottenhome in Kortenhoef naar swingende jazz- en filmmuziek. Met uitzicht op het meer de
Wijde Blik kijk naar het 16-koppige blazersensemble VIB Brass dat op een ponton in het
water de meest zomerse muziek ten gehore brengt.
www.grachtenfestival.nl

HISTORISCH FESTIVAL VREELAND - VREELAND
17 en 18 augustus

t/m 31 oktober 2019

Rondleiding in Kasteel
Loenersloot

Het is een gezellig festival en voor veel mensen een feest van herkenning met veel
historisch vermaak. Groots opgezet oldtimer evenement, meer dan 1200 voertuigen
staan op een weiland opgesteld om aan het publiek te showen. Er is meer; verschillende
muzikale optredens van bands en groepen, onderdelenmarkt, brocantemarkt, oude ambachtenmarkt, jongvee keuring op zaterdag, oude kermis met oud Hollandse attracties
( deze attracties zijn gratis te bezoeken, mits het entreegeld voldaan is) zondagmiddag
een optreden van Mooi Wark. www.historie-herleeft.nl

JAARMARKT NIEUW LOOSDRECHT
28 augustus

Op de Nootweg, Eikenlaan en het Lindeplein vindt - zoals elk jaar op de laatste woensdag van augustus - de jaarmarkt plaats. De jaarmarkt is geen gewone braderie, maar
een gezellige markt met een grote diversiteit aan kramen, een gezellig horeca plein en
activiteiten voor de kinderen. Vanaf 13:00 tot en met 00:00
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