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Rope Skip Instuif op Hemelvaartsdag
KORTENHOEF
Het 90-jarige OdisGym is
een sportvereniging met
verschillende onderdelen:
Turnen, Rope Skippen, Pilates en Keep Moving.
Rope Skip Instuif
Sporten op Hemelvaartsdag? Ja, waarom niet? Nu ’s
morgens vroeg dauwtrappen
even geen mogelijkheid is, is

het natuurlijk wel van belang
dat er bewogen wordt op Hemelvaartsdag. Rope Skippen
is een moderne vorm van
touwtje springen, soms ondersteund door muziek. Het is
nog relatief onbekend in Nederland. Bij deze sport gaat
het zowel om je snelheid en
conditie verbeteren als ook
om freestyle waarbij je trucjes
doet met het touw. Eventueel

onder begeleiding van muziek. Rope Skippen is ook een
demonstratiesport.
Op
Hemelvaartsdag
van
18.00 tot 19.00 uur organiseert OdisGym een Rope
Skip Instuif voor iedereen
van 6 jaar en ouder. De instuif wordt gehouden op het
afgesloten gedeelte van het
parkeerterrein van sporthal

De Fuik aan de Zuidsingel in
Kortenhoef.
Dus… Ben je 6 jaar of ouder?
Kom dan op Hemelvaartsdag
om 18.00 uur naar sporthal
De Fuik en spring mee!
Jubileum
OdisGym bestaat 90 jaar. De
vereniging hoopt op 28 augustus 2021 het jubileum te

kunnen gaan vieren. Het is
al een aantal keer uitgesteld,
maar drie keer is scheepsrecht. Heb je ooit bij OdisGym
gesport? Of doe je dat nog
steeds? Of vind je het leuk het
feest mee te vieren? Save the
date! Informatie over de invulling van de dag volgt.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 9 mei: 9.30 uur:
W. Balk.
 OLV Hemelvaart
Do. 6 mei: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 8 mei: 19.00 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 9 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Wo. 12 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

PKN GEMEENTEN


Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende
invulling van de uitvaart.





Willibrordkerk
Zo. 9 mei: 10.00 uur:
D.s. Elsa Aarsen-Schiering.
Online kerkdienst.
Meer informatie in de
agenda op de website
www.kerkopdeberg.nl

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

Markt in Ankeveen

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 9 mei: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.

van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop,
olijven en bloemen en koffie to go

Hervormde gemeente
Kortenhoef

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Geen opgave ontvangen

Vooraf melden verplicht, via:

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Commissie vindt Corona Herstelplan niet voldoende
Alle partijen willen graag een Noodfonds

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORST
NIEUWSHerman
VOOR ANKEVEEN
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
schelden
voor gemeentelijke
Door:
Stuijver
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Vorige week woensdag
sprak de commissie Ruimte
en Economie over corona
steunmaatregelen voor de
Wijdemeerse ondernemers.
Er waren vijf insprekers die
allemaal ruim de tijd kregen
van voorzitter Jan Willem
Nienhuis. Zodat er bijna
3 uur werd gedebatteerd
over de pijn bij (voornamelijk) horecaondernemers.
Vóór de gemeenteraad van
12 mei komen de partijen
gezamenlijk met een voorstel om een Noodfonds op
te richten. “Want dit plan is
slechts een kruimeltje”, zei
Margriet Rademaker van De
Lokale Partij. Zij wil met anderen ‘de boom optuigen’.
Het herstelplan van het gemeentebestuur komt erop neer
dat de lokale belastingen 36
maanden worden uitgesteld.
Voorts wil de gemeente voor
2020 en 2021 de huur kwijt-

panden en terrassen. Eerder
was al besloten het onroerend
goed van de ondernemers 5
tot 10% lager te taxeren, hetgeen gevolgen heeft voor de
ozb-belasting. Dit steunpakket
kost 50.000 euro. Daarnaast
wil economisch wethouder Jos
Kea nog eens € 30.000 beschikbaar stellen om met verschillende acties de bedrijven
een duwtje in de rug te geven.

DE-ACTIVEERSYSTEEM IS DÉ OPLOSSING
Meer nodig
Ondernemersvoorzitter
Dik
van Enk opende het bal. Hij
was tevreden over het pakket
maatregelen, maar het was
volstrekt onvoldoende. Voor
hem had een Noodfonds de
hoogste prioriteit. Dat is een
financieel reservoir waarbij ondernemers renteloos kunnen
lenen bij de gemeente. Havenclub-eigenaar Michiel Repko
was als starter diverse andere

steunmaatregelen misgelopen.
“ Het is een zwaar jaar, maar
door creatief ondernemen redden we het net.” Hij pleitte voor
uitbreiding van z’n terras, het
liefst zonder huur. Rosa’s Cantina was 19 weken open en 38
weken dicht, vertelde Rosemarijn de Vink. Ze noemde het een
financiële en emotionele dreun.
Positief effect van de coronatijd
noemde ze de samenwerking
van de Loosdrechtse horeca.
Latoya Ruimgaart van restaurant AIM voelde geen ‘schuldschaamte’, hoewel die was opgelopen tot een 1 ton. Ze vroeg
nadrukkelijk aandacht voor een
‘virus de-activeersysteem’ dat
voor 99,9% de aerosolen bestrijdt. Nog niet goedgekeurd
door het RIVM, ze hoopte hartgrondig dat Wijdemeren hierin
het voortouw zou nemen. Van
Sportcafé De Blijk voerde Nick
Blom het woord. Hij had ook
de pech buiten regelingen te
vallen, nu was zijn buffer weg.
Hij wilde graag een Noodfonds,
zodat hij eventueel kan investeren in heaters. Steven Voorn

van de Antonia Loungeboat
had een ander verhaal. Doordat hij een vaartuig exploiteert
valt hij buiten deze steunmaatregelen. Zijn schip wordt niet
opgevat als een varend terras,
hij mag niets en kan niets. Hij
pleitte voor meer gelijkheid
voor alle ondernemers.
Medeleven
Alle zes politieke partijen waren onder de indruk van de verhalen van de ondernemers. De
eenstemmigheid was groot. In
ieder geval willen ze met een
amendement (wijzigingsvoorstel) vóór de gemeenteraad
meer geld beschikbaar stellen
voor de ondernemers. Wethouder Kea reageerde nogal gereserveerd op dat Noodfonds
vanwege het prijskaartje, de
bestaande regelgeving over
staatssteun en het niet kunnen
terugboeken op de Rijkskas.
Dat vond Eric Torsing (CDA)
niet positief, gewoon lef tonen,
zei hij.

ding van het Ondernemersloket mogelijk moeten zijn.
Daarnaast leek het de raadsleden zinvol of Wijdemeren zich
niet kan aanmelden als testgemeente voor de veel geroemde
‘virusdeactiveerders’. Een ontheffing verlenen is onmogelijk,
zei burgemeester Crys Larson,
maar ze was bereid de testoptie te onderzoeken.
Boze BOA’s
Een aantal ondernemers had
ook klachten over het optreden
van de BOA’s . Er vielen woorden als ‘intimiderend’ en ‘niet
consequent’ en ‘slecht communiceren. Daarop ging de burgemeester ook uitgebreid op in.
Ze erkende dat tijdens de eerste lockdown ‘handhaven een
zoektocht was’. Volgens haar
ging het nu beter en worden
de ondernemers van tevoren
ingelicht. Bij de handhaving
geven de BOA’s altijd eerst een
waarschuwing, dan pas volgt
een boete.

Ook zou een ( tijdelijke) uitbrei-

Wat betekent de woningnood echt voor Wijdemeerders?
Opinie: door Wim van Oudheusden

Alle heisa lezend over de
protesten tegen (te) grootschalige woningbouw op
lastig (of helemaal niet) te
realiseren locaties, kwam
de gedachte bij mij op een
positief tegengeluid te
kanaliseren. En bleef de
vraag ondanks goede samenwerking met ambtenaren van regio en gemeente
onbeantwoord:
hoeveel
woningzoekenden zijn er
eigenlijk? 1000? 1000+?
Uiteindelijk gaven raadsstukken voor de evaluatie
Woonvisie de antwoorden.
Maar maximaal 200!
Ik heb behoorlijk veel expertise
opgedaan op het gebied van
woningbouw. Na mijn werkzaamheden als raadslid in
Oud-Beijerland en Loosdrecht
(10 jr.) en vier jaar als Statenlid
voor de PvdA. O.a. als initiatiefnemer van het wegwerken
achterstand 100 sociale huurwoningen in Oud- Beijerland;
landelijk bestuurslid levens-

loopbestendig zelf ontwikkelen 50+ woningen en adviseur
Landelijke Adviesgroep Ouderenhuisvesting. Verder heb
ik het participatie initiatief ‘Wij
Willen Wonen Wijdemeren’
opgericht en ben ik betrokken
bij het Burgerinitiatief voor een
integrale visie op Polder Kortenhoef.
Argumenten na diepgaande
studie
1: starters komen pas na jaren
aan de bak, de wachttijd is onbekend: 4,5 jaar? 50+’ers zitten
vast aan hun te grote woning,
er wordt verkeerd gebouwd.
2: over woningtypen wordt
niets onderzocht, daar ligt de
toegevoegde waarde van de
voorgestelde infoavonden en
enquête van Wij Willen Wonen
Wijdemeren, mits de gemeente
hen daar alsnog bij gaat steunen qua subsidie.
3: 43% van de 227 woningzoekenden die voor 2022 willen
verhuizen zijn er 98 huishoudens die sociale huur zoeken.
77% daarvan wil in Wijdemeren

blijven, dat zijn er dus 75. Een
kwart van die 75 zoekt een oppervlakte van 60-100 m2, dat
zijn er dus maar 19! Help die
98 aan een woning, dus niet in
de vrije sector en middenhuur.
Daar zit de échte woningnood.

2. Verhuisbereidheid 104 ouderen, die kleiner levensduurzaam willen wonen, maar dat
niet kunnen;

4: Het andere probleem zit
bij de 50+’ers, die wat kleiner
maar gelijkvloers willen gaan
wonen. Dat zijn er 46% van
de 227, die verhuisbereid zijn.
Ook daar zijn geen passende
oplossingen voor. Noodgedwongen willen die 104 huishoudens wel wat investeren
in woningaanpassingen. Met
202 nieuwbouwwoningen voor
deze doorstromers en starters
lijkt het leed geleden. Een derde groep is die met verborgen
armoede als gevolg van werkloosheid en faillissementen als
gevolg van corona, denk aan
ZZP’ers en MKB’ers. Zij brengen hun hypotheeklasten niet
of nauwelijks meer op.

4. Radeloos weet men niet wat
men redelijkerwijs wil. Informeer hen over woonvormen.
Laat hen kiezen;

Samenvattend:
1. Enige échte woningnood
voor 98 sociale huur woningen;

3. Groeiend onbekend aantal
inwoners in stille armoede;

5. Politiek lijkt meer te luisteren
naar op statistieken gebaseerde zogenaamde ‘Woningnood’,
die MRA Metropool Regio Amsterdam (1000+) berekent en
de provincie Noord-Holland
(900) ons verzoekt om op te
lossen;

6. Wacht af met te vroeg kaders stellen, want in juni komt
er een rapport van Woningnet
en er loopt een nieuw MRA-onderzoek onder 3000 adressen;
7. De enige resterende oplossing lijkt de macht in handen te
leggen van de woningzoekenden, als raad daarnaar luisteren, de macht van MRA, provincie en projectontwikkelaars
inperken. Participatie echt
vooraf dus.
Nieuwe Democratie Wijdemeren; nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl
Foto: gemeentehuis, toekomstige plek voor 98 sociale
huurwoningen?
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Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Succesvolle start grotedakenplan
Wijdemeren

WEE

NIEUWS VOOR AN

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

aannemersbedrijf

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
Lotnummer Prijs

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

003352

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

HOOFD Verzorgd bezoek voor
2 personen Dutch Valley

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt
ieder jaar georganiseerd
door Douwe Egberts en het
Oranje Fonds om buren
dichter bij elkaar te brengen.
Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
activiteiten in heel het land.

Voor de complete schoonmaak van kantoor,
school, kinderdagverblijf en winkelcentrum
Is op zoek naar:

Kort nieuws

gemotiveerde schoonmakers
Drenth

Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Werkgebied: Loosdrecht, Kortenhoef en Hilversum
Minimale beschikbaarheid: 8 uur per week
WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
Werktijden in overleg en salaris conform de goede cao
Wij komen ook graag in contact met oudere werknemers
Stuur ons je CV met motivatie en we maken snel een
afspraak!

V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

bravoschoon@bravoschoonmaakdiensten.nl

WIJDEMEREN
Vorige week gaf wethouder Boermans de aftrap
voor het grotedakenplan
Wijdemeren. Samen met
de Energiecoöperatie Wijdemeren worden alle 460
eigenaren van grote daken
benaderd om hun dak beschikbaar te stellen voor
zonnepanelen.
Wethouder Boermans: “De
uitdagingen uit het klimaatakkoord zijn groot. We staan
voor de opgave om 50% van
de groene energie lokaal op
te wekken. In Wijdemeren is
dit vooral mogelijk via zonne-energie op grote daken.
We willen de eigenaren van
grote daken daarom enthou-

siasmeren en stimuleren om
hun dak beschikbaar te stellen. Ze kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente
en de Energiecoöperatie.”
Gratis dakscan
Eigenaren van daken met een
oppervlakte van meer dan
250m2 worden dan ook uitgenodigd om zich te melden bij de
Energiecoöperatie Wijdemeren. Het kan gaan om daken
van bijvoorbeeld boerderijen,
bedrijfsloodsen, kantoorpanden, een clubgebouw of manege. Na aanmelding kunnen
de eigenaren gebruikmaken
van een gratis quickscan en
een projectverkenning. “Er is
inmiddels contact gelegd met
de eerste 100 dakeigenaren

en de reacties zijn positief.
Veel eigenaren staan open
voor een dakscan”, aldus Wim
Schaap en René Admiraal die
deel uitmaken van het grotedakenteam van de Energiecoöperatie.
Energievoorziening
voor
wijk
Samen met de dakeigenaren
wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden om de
energieopwekking te benutten voor en in te passen in de
omgeving. Mogelijkheden voor
opslag komen steeds meer in
beeld. Grote daken kunnen
daarmee een energievoorziening worden voor een wijk of
voor andere bedrijven in de
gemeente.

Zin om met uw huis aan de slag te
gaan?
Speciaal voor

*Alleen geldig op
zondag 9 mei.

WIJDEMEREN
Word lid van de Energiecoöperatie en maak een gratis afspraak met een energiecoach.
Deze ervaren bewoners of vrijwillige professionals, hebben
een training gevolgd tot energiecoach en denken met plezier met u mee over energiebesparing in uw woning. Hebt
u vragen over isoleren van uw
vloer, muur of dak? Maakt u
zich zorgen over uw energiegebruik? Zoekt u alternatieven
voor warmte of energieopwekking? Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er zijn? De
energiecoach komt bij u thuis,

kijkt met u naar uw specifieke
situatie en informeert u over
mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming van
uw woning. Bij de gesprekken
maakt de energiecoach gebruik van een digitaal energiebesparingsplan wat u ook zelf
kunt blijven gebruiken. Meld u
aan voor een energiecoachgesprek via de website www.
ecwijdemeren.nl. Bent u enthousiast en wilt u zelf energiecoach worden, dan bent u
ook van harte welkom.
Wij zijn als Energiecoöperatie een bewonersinitiatief en

werken door, voor en met de
bewoners van Wijdemeren.
Samen zetten we ons in voor
de energietransitie. Daarom
vragen wij u om mede lid te
worden van de Energiecoöperatie. Dit is het eerste jaar
gratis en daarna €12 per jaar.
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Zilveren medaille Carnegie Helden- Contactgroep voor		
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LOOSDRECHT
Burgemeester Crys Larson
heeft donderdagmiddag 29
april jl. de Zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt aan de
19-jarige Hessel ten Holter.
Hessel is in augustus 2018
te hulp geschoten bij een
huisarts in Loosdrecht,
die in zijn behandelkamer
door een patiënt met een
mes werd aangevallen. De
huisarts heeft het dankzij
ingrijpen van Hessel, die
toen net 17 jaar was, overleefd.
De tiener zat op zijn fiets toen
hij het hulpgeroep hoorde vanuit een openstaande raam bij
een huisartsenpraktijk. De
jongen zag door de lamellen
dat er een man met een mes
naast een huisarts stond, hij
twijfelde geen moment. Door
een openstaande raam wist
Hessel snel naar binnen te komen. Eenmaal binnen schrok
de dader zo van zijn aanwezigheid dat hij het op het rennen zetten. Hessel is eerder
door de gemeente Wijdeme-

een beperking

ren voor deze heldendaad
gehuldigd en kreeg uiteindelijk
donderdagmiddag 29 april in
bijzijn van burgemeester Crys
Larson door zijn moeder de
Zilveren medaille van het Carnegie Heldenfonds opgespeld.

kostte, was dat voor Carnegie
aanleiding om ‘The Carnegie
Hero Fund Commission’ voor
Noord-Amerika in het leven
te roepen, met een door hem
geschonken kapitaal van 5
miljoen dollar.

Carnegie Heldenfonds
De stichting Carnegie Heldenfonds ontleent haar naam
aan Andrew Carnegie, die in
1835 in Schotland werd geboren. Toen hij 13 jaar was
emigreerde hij met zijn ouders
naar Amerika, Pittsburg. Toen
in 1904 in de buurt van Pittsburg een mijnramp plaatsvond
die aan 178 mensen het leven

De opdracht van de stichting
was oorspronkelijk om mensen financieel te ondersteunen, nadat zij met gevaar voor
eigen leven anderen het leven
hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben gedaan. Dit initiatief kreeg navolging in ons land.

Fijn, de aanwezigheid van de vos?
Door: Cor Lam
Wat is dat nu voor een vreemde opmerking? Een reactie die
steeds meer te horen is: velen
zijn juist blij met hun aanwezigheid. Een vos moet ook
eten en dat is meer dan de
gemiddelde maaltijd van ‘onze
wilde dieren’. Verder is het zo
dat hun voedsel, net als dat
van de hond, voornamelijk uit
dierlijk materiaal bestaat. Eén
rekel en een moer met een
heel groot territorium zullen
overal wel een hapje vinden
en niet veel schade veroorzaken. Maar er komen meer
vossen, ze zijn beschermd
dus gedupeerden die in nood
medewerking van een jager
zoeken, krijgen die niet. Jagers, die deze gedupeerden
wel helpen, lopen de kans hun
jachtakte kwijt te raken.
Bovenstaande situatie trof de
eigenaar van een schaapskudde in de Kerkelanden pol-

der aan zo’n drie weken geleden. Dit lam was uit het hok in
de schuur gehaald en midden
op het weiland uitgevreten.
Op een veilige plek voor de
vos. Drie weken oud maar het
lammetje had geen schijn van
kans! Deze week deed familie
Vos zich tegoed aan wel drie
lammeren in één nacht…Alweer uit de schuur gehaald.
Na twee maaltijden op deze
locatie komen ze zeker weer
langs. Angsten en beven voor
de schapenhouder en z’n om-

liggende collega’s.
En onderweg naar hun doel
roven de vossen ook de broedende weidevogels van hun
nest en eten gelijk de eieren
op. Over enkele weken zijn de
overlevende kuikens aan de
beurt. En de vos bedreigt de
weidevogels niet alleen.

Foto: Dat heeft de vos gesmaakt, maar de eigenaar is
diep geraakt!

REGIO
Wanneer je zorgt voor een
kind met een (verstandelijke) beperking, zoals bijvoorbeeld ASS, AD(H)D,
NAH, TOS, dyslexie, kan
dit ingrijpende gevolgen
hebben. Er komen allerlei
vragen en emoties op je
af. ‘Welke hulp kan ik als
ouder/verzorger
krijgen
om het vol te houden? Doe
ik het wel goed allemaal?
Hoe vind ik een goede balans tussen zorgen voor
mijn kind, mijn gezin en
mijzelf’?
Veel ouders van een kind
met een (verstandelijke) beperking krijgen te maken met
vergelijkbare vragen, zorgen
en problemen. Versa Welzijn
Mantelzorgondersteuning
organiseert daarom een regionale contactgroep voor

ouders/verzorgers. In deze
groep kun je emoties, gedachten en ervaringen delen met
mensen die in een soortgelijke
situatie zitten.
Waar en wanneer
De contactgroep vindt iedere tweede donderdag van de
maand plaats van 10.00 –
12.00 uur; i.v.m. Hemelvaartsdag is de eerstvolgende keer
op 10 juni. Je bent van harte
welkom in Wijkcentrum Lopes
Dias, Lopes Diaslaan 213 in
Hilversum. Je kunt op elk moment instromen, er is in augustus een zomerstop. Deelname
aan de contactgroep is gratis.
Meer informatie en aanmelden
Nanneke de Kuiper, Sociaal
werker
Mantelzorgondersteuning, Versa Welzijn; 0613965790

Getallen voor				
Wijdemeerders
In dit bericht een aantal
cijfers van totaal verschillende achtergrond, doch
wellicht interessant.
Sinds de invoering van de
avondklok op 23 januari 2021
hebben 52 inwoners van Wijdemeren een boete gekregen
voor de overtreding van de
avondklok (21 uur, later 22
uur), blijkt uit een bericht van
de Gooi- en Eemlander van
29 april. Dat is slechts 2,1 per
1000 inwoners. Zijn we hiermee braver dan onze regiogenoten of waren er gewoon
minder controles? In Hilversum vielen er 437 bekeuringen (4,8 per 1000), in Gooise
Meren 6,8 per 1000 (396) en
in Laren kregen 59 Laarders

een bon (5,2 per 1000);
Van heel andere orde is een
onderzoek naar inkomen en
vermogen door Beursgids.
com. Inwoners van Wijdemeren hebben een gemiddeld
inkomen van 39.300 euro in
2019. Hilversum ligt iets lager: € 38.700 en Laren juist
veel hoger, namelijk 53.200
euro. Het modale inkomen
van de Nederlander bedraagt
€ 35.000. Het kunstenaarsdorp spant landelijk de kroon
qua gemiddeld vermogen:
1.272.300. Dat is in de vijf dorpen ook niet slecht: 414.600
en in Hilversum is het 249.500
euro. Het laagste vermogen
landelijk tref je in Kerkrade:
ongeveer 1 ton.
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❤
Hartvlaai met
aardbeien

Zondag moederdag

€ 11,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Gezond Verstand Democraten
Opinie: door Ben Steenvoorden

Bovengenoemde
partij
bestaat niet maar het zou
zeker geen vloek zijn als
dat wel zo was. Afgelopen
week stonden in het Weekblad Wijdemeren over het
plan Zuidsingel fase 8 en
de plannen rondom de
Smidsbrug weer genoeg
feiten die een dergelijke
partij meer dan welkom
maken.
Natuurlijk moet er gebouwd
worden! We kunnen niet tegen onze jeugd zeggen zoek
het maar uit in Almere of nog
verder weg. Ook zij moeten
hier kunnen wonen. En ook
voor de senioren moeten meer
passende woonmogelijkheden
komen. Met de kreten ‘Mooi
Dorp-Lelijk Plan’ of ‘Mooi
Dorp-Houden Zo’ bereiken we
niets! ‘Mooi Dorp-Kan beter’
zou de kreet moeten zijn. Aan
de slag met z’n allen en niet
gaan zitten jammeren zonder
één goed onderbouwd alternatief. Wat een gemakzucht.
De hoogste tijd voor gezond
verstand!
De wethouder deed ook een
duit in het onzin-zakje. ‘Het
verkeersplan Smidsbrug is
noodzakelijk wil Kortenhoef
kunnen groeien’. Waar deze
wijsheid van de wethouder
vandaan komt is mij niet dui-

delijk. Wellicht van een ingehuurde deskundige? Ik noem
het bestuurlijke luiheid: gebrek
aan creativiteit, geen kennis
van het gebied en spelen met
het geld van de burger. Het is
dringend tijd voor gezond verstand!
Wat de coronatijd ons heeft
geleerd is dat er andere oplossingen mogelijk zijn. Wat
was het verkeer toch een probleem. Dag in dag uit stond
half Nederland in de file. En
dat ondanks de verbreding van
veel snelwegen wat volgens
de deskundigen dé oplossing
was. Wat blijkt nu? Door het
virus kunnen we nu wel thuiswerken en stappen we niet
meer met z’n allen op hetzelfde tijdstip in de auto. Hadden
we zelf kunnen bedenken! Met
een beetje gezond verstand!
En Wijdemeren? Er is een
stuk grond in Kortenhoef en
daar passen 250 woningen
op. Goedbetaalde deskundigen hebben de problemen die
voor het verkeer ontstaan op
papier al opgelost. Een bypass
in het Zuidereinde, hier en
daar wat éénrichtingsverkeer,
verbreden van de Emmaweg
en tot slot de hele Smidsbrug
op de schop! Jammer van de
bomen maar het gaat ons echt
héél véél opleveren. Ja, klopt:
ellende! Laten we kiezen voor
gezond verstand!

WEE

Er moet een plan komen waar
iedereen beter van wordt. Niet
NIEUWS VOOR AN
alleen de projectontwikkelaar,
het onderzoeksbureau en de
aannemer. Een plan dat zorgt
voor verbinding i.p.v. strijd.
Een plan dat ’s-Graveland en
Kortenhoef een nieuw hart
geeft, geen bypass. Een plan
met betaalbare woningen voor
jong en oud. Een plan waarin
de veiligheid voor vooral de
kwetsbare
verkeersdeelnemers gegarandeerd is. Een
plan met mogelijkheden in
plaats van beperkingen en
met respect voor de natuur.
Een plan dat naadloos aansluit
op het plan van VLEK en plan
Groenewoud. Hoe? Gewoon
Gezond verstand!
‘Onmogelijk’ hoor ik de ingehuurde deskundigen al
roepen. Maar naar deze deskundigen, die wel weten hoe
ze met 7 miljoen euro (hun
eigen?) problemen kunnen
oplossen, gaan we toch niet
meer luisteren? Corona heeft
ons iets geleerd: het kan anders. En nu niet onder druk
van een virus maar gewoon
door gebruik te maken van ons
gezond verstand!
Onmogelijk? Nee! Het plan is
er! Nieuwsgierig? Volgende
week te lezen in Weekblad
Wijdemeren.

Mooi dorp, lelijk plan krijgt nieuwe leuzen
Ingezonden brief

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

Zaterdagochtend (24 april jl.)
bleken de posters ‘Mooi dorp,
lelijk plan’ te zijn beplakt met
nieuwe posters. Deze posters
met ‘nieuwe’ leuzen wekten
de suggestie dat bewoners die
achter de leus ‘Mooi dorp, lelijk
plan’ staan tegen woningbouw
zijn. Dat is geenszins het geval. Iedereen weet dat er een
woningtekort is. Maar waar
willen we deze woningen bouwen? Aan welk type woningen
is behoefte? Welke alternatieven zijn er?
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 april jl. over het
haalbaarheidsonderzoek naar
de voorkeursvariant Smidsbrug (een voorrangsplein
zonder stoplichten) en een
bypass waar nu het fietspad

afbuigt naar de Leeuwenlaan,
is aangegeven dat bewoners
graag in gesprek willen met
de gemeente. Alleen met een
dialoog kun je samen plannen
maken en kijken welke oplossingen mogelijk zijn en hoe
deze kunnen worden gerealiseerd. De boodschap voor de
bewoners die zaterdag vroeg
uit de veren zijn gegaan om
hun eigen posters met leuzen op te hangen: we hebben
hetzelfde belang. Wij zijn voor
woonplezier, voor onszelf maar
ook voor anderen en gunnen
jongeren een plek in onze dorpen. Maar de toekomst van
onze dorpen gaat om meer
dan bouwen. Wij willen graag
een leefbaar dorp waar ruimte
is voor mensen en natuur met
behoud van het unieke karak-

ter van ’s-Graveland en Kortenhoef. Ook denken wij graag
mee over verkeersveiligheid:
voor alle verkeersdeelnemers,
niet alleen voor automobilisten, maar juist ook voor fietsers en voetgangers moet het
veilig zijn.
Ik kom namens Minder Hinder
graag in contact met de mensen die achter de actie van zaterdag 24 april zitten. Laten we
samen optrekken om met elkaar te kijken waar wij trots op
zijn, wat we willen behouden,
waar verandering mogelijk is
en hoe wij dat gaan realiseren.
Wie pakt de handschoen op?
René de Graaf; rene@minderhinder.nu
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Siertuin Gooilust opent
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‘S- GRAVELAND
Door de versoepelingen
rond Corona wordt ook de
siertuin van buitenplaats
Gooilust in ‘s-Graveland
ook weer opengesteld.
Vanaf zaterdag 1 mei bent
u weer van harte welkom.
Volg wel de aangegeven
coronarichtlijnen. De tuin
staat volop in lentebloei.
Negenhonderd verhalen
De siertuin is vanaf zaterdag 1
mei geopend. Elke dinsdag en
zaterdag ben je welkom van
13.00 tot 16.30 uur om een
kijkje te nemen op deze schitterende ommuurde plek. Vrij-

willige gastheren en -vrouwen
van Natuurmonumenten vertellen je alles over de collectie
van ruim 900 soorten: achter
elke plant en boom schuilt een
bijzonder verhaal.
Pronken met planten
De siertuin is in 1823 aangelegd. De welgestelde bewoners toonden graag hun rijkdom door te pronken met hun
verzameling exotische bomen
en struiken. Rond 1900 vormde toenmalig eigenaar Frans
Ernst Blaauw de tuin om tot
een vogeltuin en verzamelde bomen en struiken uit alle
windstreken. Vanaf 1990 is

de tuin geleidelijk omgevormd
naar vier aparte delen: kruidentuin, rozentuin, traditionele moestuin en moestuin met
wilde planten. In 2008 is ‘De
Bla(a)uwe Tuin’ ingericht met
blauwbloeiende planten ter nagedachtenis aan Frans Blaauw
en enkele witte accenten voor
zijn vrouw Louise Six.
Adres: Buitenplaats Gooilust,
Zuidereinde 47B, 1243 KL
’s-Graveland (volg borden
siertuin)
Foto: ©Natuurmonumenten –
Ferry Siemensma

Zeven miljoen voor zo’n project

“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken, inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder
opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”

Het liefste zou ik alleen maar
hartverwarmende en ontroerende ervaringen beschrijven.
Maar dat zou geen recht doen
aan de realiteit. Het schaamrood staat ook weleens op
mijn kaken. De bewoners die
op een hospice afdeling verblijven zijn veelal cognitief
nog prima in orde. Ze hebben in de meeste gevallen
tot voor kort een zelfstandig
leven geleid en volledig regie
in eigen handen gehad. Ze
zijn niet gehospitaliseerd en
kunnen goed verwoorden hoe
ze de zorg, de bejegening of
de sfeer ervaren. De regie ligt
volledig bij de cliënt. Toch lopen dingen soms anders dan
je hoopt en nastreeft.

Ingezonden brief
Voor welke partij zit u nu in de
gemeentepolitiek? Ik zou toch
denken voor D66, die onder
andere het onderwijs en veilig
vervoer naar de scholen voor
moet staan. Maar uit uw megalomane plannen, 7 miljoen naar
het project Smidsbrug, blijkt dat
u zich meer aangetrokken voelt
tot de VVD, ook wel bekend als
de VROEM-Partij.

Ingrid Bergstein werkt
als vrijwilliger bij Inovum
op palliatieve afdeling de
Ster in verpleeghuis de
Beukenhof.

IK HEB ME
NOG NOOIT ZO
GEKLEINEERD
GEVOELD

Geachte wethouder Boermans
terwijl er aan fietspaden die
hoognodig een opknapbeurt
nodig hebben en waar dagelijks vele kinderen hun weg
naar school over fietsen al jaren niets gebeurt. Ik ben met u
in gesprek geweest en u kwam
met allemaal voorbeelden van
plannen, want de mail had u in
de verkeerde vorm bereikt nadat ik een oproep in dit zelfde
weekblad had gedaan, zodat u
zich niet had kunnen voorbe-

Ervaringen van een vrij-		
williger in de hospice zorg

reiden, maar uiteindelijk zien
wij er weinig van terug. Alles
voor het sluipverkeer, maar
vooral alles om het plan Zuidsingel fase 8 te bevorderen. Bij
deze zeg ik mijn vertrouwen in
u op, van een D66-wethouder
mogen de inwoners van Wijdemeren toch iets anders verwachten dan een VVD- standpunt.
Patrick Kreuning

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Op een ochtend klopte ik aan
op de kamer van een bewoner
om te vragen of hij al zin had
in ontbijt. Meneer was een
naturist en gaf er de voorkeur
aan om in zijn kamer geen
kleding aan te hebben. Ik trof
hem ontdaan aan, zittend
op de rand van zijn bed. Hij
zag er kwetsbaar uit met zijn
naakte magere lichaam en
incontinentie broek. Ik vroeg
hem waarom hij zo geëmotioneerd was. Hij zei: ‘Ik heb
me nog nooit zo gekleineerd
gevoeld in mijn leven als vannacht.’ Hij deed uit de doeken
dat hij ‘s nachts slecht sliep en
daarom twee slaappillen per
nacht kreeg. Afgelopen nacht
was hij wakker geworden en
kon de slaap niet meer vatten.

Hij belde de nachtdienst om te
vragen om een slaappil, overtuigd van het feit dat hij er nog
maar één had gehad. Omdat
de nachtdienst wist dat hij er
al twee gehad had, kreeg hij
niets, ondanks zijn aandringen. Hij bleef gefrustreerd
achter. Hij vervolgde tegen
mij met de opmerking: ‘Als
ik thuis was geweest, had ik
gewoon een slaappil kunnen
pakken en zoveel als ik maar
wilde. Nu moet ik bedelen om
een pil en krijg ik hem niet. Ik
voel me als een klein kind behandeld.’
Op dat moment kwam de vaste verpleegkundige van de
dagdienst de kamer binnen,
zij merkte direct op dat er wat
aan de hand was. Ze luisterde naar zijn verhaal, toonde
haar empathie en deed naar
mijn idee precies wat nodig
was om hem weer de regie
terug te geven. Ze gaf hem de
slaappillen van de komende
nacht en vertelde daarbij dat
hij nu zelf kon bepalen wanneer hij de pillen zou nemen.
Het werken op een hospice is
topsport. Voortdurend moet
worden afgestemd op nieuwe
gasten en hun familie. In een
paar dagen, soms weken, wil
je een beleving creëren die
uitsluitend positief is. Topsport
en het creëren van een huiselijke sfeer vraagt om een vast
team met een zelfde visie op
zorg en omgang met cliënten.
Gelukkig werk ik in zo’n team!
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VOLOP
ACTIES!

*acties zijn geldig t/m 15 mei 2021

In het voorjaar mag je weer aan de slag in de tuin. Graven, onkruid
verwijderen, vegen, harken, snoeien, zagen, aanplanten of gewoon
je tuin onderhouden. Wij hebben de eersteklas tuingereedschap voor
ieder budget en elke tuin. Ons assortiment is bijzonder uitgebreid en
omvat ook houten stelen in alle soorten en maten.

PROFESSIONELE
FELCO SNOEISCHAAR
Nu met Felco handschoenen in handige
(cadeau)verpakking

VOEGENBORSTEL
Gehard staaldraad en
onkruidkrabber

BLADHARK FISKARS

€ 61,75

€ 10,95

€ 13,95

€ 49,95

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Te huur 2 kamer app 52 m2
te Kortenhoef per 1 mei
beschikbaar huur prijs 995 euro
tel 06.5467.46.77 gunning eigenaar

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30A Hilversum
di.t/m za. 10:00 - 17:00
tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Zwemles voor uw kind?
Korte wachtlijst! Kijk op
www.deottershetgooi.nl
of bel: 06-24638311
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

WEE

NIEUWS VOOR AN

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken!
Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:
www.tatakh.nl
06-24683096.
Net gezin (4) uit Ned den
Berg zoekt huurwoning
voor rond € 1250 p mnd.
Tel: (06) 30917630
Geef een ontspanmoment,
geef een beautybon van
Wilma Dubelaar
Schoonh salon ?op niveau?
Bel: 0294-253936
Gezocht opknap motorfiets
oldtimers 0681694890
ruud_vanlent@hotmail.com
9 MEI MOEDERDAG??
Geef een MASSAGE kado!
Massagepraktijk DONNALIFE
www.donnalife.nl

met houten steel

€ 7,95

€ 10,95

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153
WWW.LMBVANGINKEL.NL

OOK VOOR HUUR VAN EEN VERTICUTEERMACHINE, ONKRUIDBORSTELMACHINE, TUINFREES, ETC.
BIJ ONS MOGELIJK. VOOR MEER ACTIES, BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

eroen Voor de liefste mama

www.bakkerjeroen.nl

Aardbeienslof
Nu speciaal voor onze
moeders met slagroom

nu voor

€11,50

Geldig van donderdag 6 t/m zondag 9 mei.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen

Waar ren jij mee?
Ga naar
rentegenkanker.nl
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Het Hopsten project
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Karin van Hoorn

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Ooit zat ik in klas 1A van
het Katholiek Veluws College te Apeldoorn. In die klas
zat ook Philip Teepe. Althans, wij staan allebei op
de klassenfoto van 1960,
maar wij hebben geen actieve herinneringen aan
ons klasgenootschap.
En toch was ik blij verrast toen
ik twee jaar geleden een krantenartikel van Marit Versteeg
las: ‘Het Gooi als decor voor
een familieroman’. Onder de
bijgeplaatste foto stond: ‘Psychiater Philip Teepe zoekt in
zijn boek antwoorden op vragen over zijn moeder’. Ik heb
het ademloos gelezen, met
terugwerkende kracht nieuwsgierig naar de achtergrond
van die jongen van zestig jaar
geleden, waarmee ik dat hele
schooljaar geen woord had
gewisseld. Het boek was een
openbaring voor me, een feest
der herkenning, een pijnlijke
confrontatie, een bron van
vreugde en een even diepe
bron van pijn, kortom, ik werd
als lezer de familie Hopsten
binnengezogen. Er was geen
ontkomen meer aan.
Het boek is begonnen als een
zoektocht naar de moeder van
het gezin Hopsten. De schrijver wilde een antwoord geven
op de vraag die zijn moeder,
op hoge leeftijd en onder invloed van Alzheimer, stelde:
‘Wat heb ik eigenlijk mijn hele
leven gedaan?’ Wat heeft ze
gedaan, wie was zij eigenlijk.
De twee broers en de drie zussen van de auteur hebben het
geweten. Hun broer, de tweede in het gezin dat zes kinderen telde, belde hen, schreef
hen, nam interviews af, werkte
die uit, herschreef ze, moedigde aan, zwakte af, en bundelde uiteindelijk, na jaren,
de herinneringen van de zes
kinderen aan hun moeder, aan
hun vader, aan elkaar, aan de
leefomgeving. Feiten en gevoelens. Iemand zei ooit: jouw
gevoel is een feit, en zo is dat
misschien ook in deze roman.
Misschien zijn de gevoelens
van het gezin wel feiten.
Herkenbaar
Hilversummers zeker, maar
ook mensen uit de omgeving,
uit Laren, ’s- Graveland, Kor-

Foto: (1964?) De kinderen op de sokkel van Het Gezin (we hebben alles gedaan om alle betrokkenen te achterhalen)

tenhoef, Loosdrecht, zullen
veel plekken herkennen. Natuurlijk, de Johannes Geradtsweg, waar het gezin woonde.
Het woonde precies tegenover
het beeld van Pieter d’Hont,
de beeldhouwer, ‘Het Gezin”.
Achteraf, met de kennis van
nu, zou je kunnen zeggen
dat het niet anders kon dan
dat juist dat beeld juist op die
plek werd geplaatst. Het gezin,
een weergave van een gezin,
maar vol vragen: waarheen,
waarvoor…precies de vraag
die in het hoofd van moeder
Hopsten vorm kreeg. Het gezin kwam er wonen in 1963,
de sokkel kwam in de winter
van 1964, de kinderen Hopsten speelden erop, en in 1965
werd het beeld geplaatst.
Niet alleen het beeld is herkenbaar. Alle activiteiten rondom
de toen net beginnende televisie, de Expohal, het filmtheater Bijou, het Alberdingk Thijmcollege, het Comeniuscollege,

Laren, het Bonte Paard, en
later, met hun dementerende
moeder in de rolstoel, via de
Hilversumsestraatweg
naar
het Groot Kievitsdal voor een
wandeling in de buitenlucht.
‘Bewegen in de frisse lucht is
belangrijk’, was een van de
citaten waarmee moeder Hopsten graag strooide.
Een
bijzondere
moeder,
ontegenzeggelijk. De kinderen
zien dat hun moeder gastvrij
is, maar ze zien ook dat hun
vriendjes en vriendinnetjes
een andere, ‘lievere’ moeder
hebben. Hùn moeder is, tja,
anders! Oh zeker, zij heeft alle
kinderen de liefde voor lezen
gegeven. Elke woensdagmiddag las moeder voor uit de
Donald Duck, alle kinderen en
soms ook vriendjes en vriendinnetjes, om haar heen. Zij
genoot daarvan, en de kinderen ook. Maar het was ook de
moeder die ging tennissen terwijl haar kleine kinderen alleen

thuis waren ‘ze zijn niet alleen,
ze hebben elkaar’. Nou was
er wel Ada, de hulp in de huishouding, het meisje voor dag
en nacht. Dat wel.
Buitengewoon gezin
Moeder Hopsten was ook de
moeder die duidelijk liet merken dat een vriendinnetje of
vriendje haar niet zinde: ‘Moet
je nou alweer naar dat meisje
toe?’ Ze was de moeder van
de citaten: ‘geen zielenroerselen’. ‘Het is de groente die
’t hem doet’. Normen en waarden kregen de kinderen vooral
mee van hun vader: HBS-B,
met wis- en natuurkunde,
geeft je veel meer mogelijkheden voor de toekomst, dus ook
al geven alle leraren het advies: HBS-A, de talenkant, jij
gaat wel naar HBS-B. En daar
hebben de kinderen geen spijt
van: ‘Je leert wel doorzetten’.
Het Hopstenproject, het geheim van een buitengewoon

gezin. De knipoog naar de
bestseller ‘Het Rosie-project’,
over een autistische jongen,
is niet voor niets. Misschien
heeft elk lid van het gezin Hopsten wel autistische trekjes. Bij
de oudste zoon is pas na mislukte huwelijken en arbeidsongeschiktheidsverklaringen
‘Asperger’ geconstateerd. Het
was begonnen als een zoektocht naar de moeder, de moeder die als motto had: geen zielenroerselen. Het werd méér
dan dat. Het Hopstenproject
is bijna een naslagwerk geworden en een opvoedkundig
boek. Over opgroeien in een
origineel gezin. Hoe negatieve
situaties kunnen uitgroeien tot
positieve. En hoe alles waar is,
omdat het zo beleefd is.
Titel: Het Hopsten Project, het
geheim van een buitengewoon
gezin; Auteur: Philip L. Teepe;
Uitgever: Aspekt; ISBN 97894-6338-468-1
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Terrassen weer open!

WEE

Mooi weer zorgt voor gezellige drukte
Door: Niels van der Horst
WIJDEMEREN
Na ruim een half jaar mocht
vorige week woensdag
heel Nederland weer een
terrasje pikken. Het weer
zat mee die dag en gasten
en personeel waren blij elkaar weer te zien. Toch is
het vanwege de restricties
niet meteen allemaal hosanna. We luisterden naar
de bevindingen van een
aantal mensen werkzaam
in de horeca.
Spieghelhuys
Yvette van het Spieghelhuys in
Nederhorst den Berg had het
gezellig en apart gevonden.
“Ja, je bent er een lange tijd
uit geweest en het voelde een
klein beetje gek om weer te
beginnen. Alsof ik m’n eerste
dag weer heb gehad!” Verder
was ze heel blij dat ze weer
een praatje kon maken met
gasten. Met het bezorgen van
hun gerechten – wat ze de afgelopen maanden vooral had
gedaan – was er niet zo veel
contact. Ze zag als positieve kant van de beperking dat
het terras om zes uur moet
sluiten, dat ze de terraswerkzaamheden konden blijven
combineren met het bezorgen.
Of ze daarmee doorgaan als

ze weer volledig open mogen,
wist ze nog niet.
Restaurant op Sypesteyn
De horecagelegenheid bij het
fraaie Loosdrechtse kasteel
Sypesteyn had extra personeel aangenomen om het
terras te kunnen gaan combineren met het bezorgen. Zij
hadden vorige zaterdag hun
heropening en het was een
opmerkelijk bijzondere dag
geworden. Zo werkte restaurantmanager Femke die dag
voor het laatst. Ze wordt therapeut. “Het was een feestje
met de hele dag een lekkere
doorloop. Mijn eerste gasten
waren mensen die hier precies
een jaar geleden getrouwd
waren. Later op de dag had
ik een koppel dat hier vijf jaar
geleden getrouwd was.” Om
het compleet te maken was
er ook nog een trouwerij in de
museumzaal van het kasteel.
Zelf had ze ook een emotionele ervaring: “Ik heb wel een
traantje weggepinkt toen ik het
eerste biertje tapte. Dat was
toch even een moment.” De
collega’s hadden die eer aan
Femke gelaten vanwege haar
vertrek.
Gebak van Smolders
Sypesteyn krijgt net als vele
andere horeca in Loosdrecht

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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en omgeving hun gebak van
banketbakkerij Gebak van
Smolders uit Breukeleveen.
Normaal leveren ze veel aan
horeca, andere bedrijven en
ook wel wat particulieren. Zij
hadden het ook druk gehad op
de woensdag van de heropeningen. “We hebben één dag
gejuicht”, doelde eigenares
Chantal op het omslaan van
het weer. Door de frisse dagen
erna was het meteen weer
rustig geworden. “Maar we zijn
heel blij dat de horeca weer
open gaat, want we zitten door
corona op zestig procent minder omzet.” Dat er nog omzet
was, kwam door de switch die
ze hadden gemaakt van de
zakelijke markt naar particulieren. Dat lukte omdat de inwoners van Loosdrecht hier voor
open bleken te staan. “Die ben
ik dan ook echt dankbaar”, aldus Chantal.

werd beide en door een goede voorbereiding verliep het
allemaal soepel. “Met name
voor de keuken was het een
drukke dag. Alles moest toch
klaar zijn. We wilden ook een
beetje originele gerechten
aan kunnen bieden, dus het
was voor hun veel werk.” Ze
had het grappig gevonden
dat de BOA’s om vijf over zes
langs reden om te checken of
het terras wel leeg was. “Ach
ja, die moeten ook hun werk
doen”, klonk het vrolijk. Neeke
had wel een beetje een dubbel gevoel. “Ik ben blij dat we
weer wat mogen maar als je
hoort hoe ze het in de ziekenhuizen hebben, was het dan
niet toch verstandiger geweest
nog even te wachten? Of je
nou acht of negen maanden
dicht bent, maakt misschien
ook niet zoveel uit.”

Lekr
Neeke is samen met haar partner eigenaar van het Ankeveense restaurant Lekr. “Leuk
om weer gasten te mogen ontvangen en gelukkig scheen de
zon!” Het was even afwachten
en aftasten wat hun gasten
precies zouden willen. Was er
behoefte aan een uitgebreide
lunch of alleen broodjes? Het

“ALSOF IK MIJN
EERSTE DAG WEER
HEB GEHAD”
Brambergen
Op het grote terras van café
restaurant Brambergen in ’s
Graveland was het goed toeven geweest. Assistent bedrijfsleider Angela vond het

super gezellig. Om twaalf uur
stond er een heuse rij met
wachtenden. Een jongetje
vooraan mocht een daartoe
opgehangen lint doorknippen
ter (her)opening van het terras. “Onze To Go liep nog voor
de mensen die niet bleven
en het terras was de hele tijd
goed gevuld”, klonk het enthousiast. Het wennen duurde
maar even. “Het eerste uur
van de voorbereiding herinnerde je weer hoe het ook al
weer moest. Dat je bijvoorbeeld sopjes moet neerzetten
en menukaarten klaar legt.
Maar toen er gasten waren,
zaten we er wel meteen weer
in. Het voelde snel weer als
vanouds.” Ze vertelde dat iedereen die bediende na een
paar uur last kreeg van zijn of
haar pols. Dat was de fysieke
onwennigheid die optrad na
ruim een half jaar geen dienblad met bestellingen te hebben rond gebracht. Al met al
was het een geslaagde dag.
“Iedereen hield zich ook netjes
aan de regels, dat ging heel
goed!”, sloot Angela af.

Foto: Genieten op het terras
van Brambergen
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Genieten!!!

WEEKBLADWIJDEMEREN
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Gras
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Het groeit op de eindeloze
steppen en boven de boomgrens, maar ook in voortuintjes in Hoogkarspel. Voedsel
voor koeien en schapen, je
kunt erop voetballen of golfen, picknicken of slapen, het
ruikt lekker als het gemaaid
wordt en heeft een leuke kleur.
Het is er in vele soorten en
maten. Wij kunnen ons in de
zomer verstoppen achter olifantengras van 3 meter hoog,
maar tussen de tegels groeit
er straatgras van slechts enkele centimeters. En je hebt
Kweekgras, zeg maar ‘kweek’.
Dus nu even een lesje kweek
voor de leek.
Het vormt niet meteen een
zode door dicht tegen elkaar
aan te groeien, maar lange ondergrondse stengels. Om de
10 cm zit er een knoop waaruit
weer een nieuw kweekgrasje
groeit. Dat is vooral een probleem in beginnende tuinen.
Als een stuk grasland omgezet wordt tot bouwland zijn

er altijd resten kweekgras die
ondergewerkt worden en die
willen niets liever dan weer
bezit nemen van die zwarte
aarde en het tot grasland vormen. In dat proces nemen ze
voedsel weg, doorboren aardappels, bemoeilijken het oog-

sten enz. Hoewel onze tuin
een lange geschiedenis kent,
zijn er door de nieuwe indeling
toch een paar stukken die nog
niet zolang in gebruik zijn, het
was weiland of er stonden asperges, ook een gewas waar
kweek zich thuis voelt. Dus

zijn we druk bezig met het ontkweken van de lege bedden.
Overal waar de kweek zijn kop
opsteekt halen we met een
spitvork en emmer de lange
witte wortels (eigenlijk stengels) uit de grond. Een geduldig werkje. Maar hoe voller de

emmer, hoe leger het hoofd.
Tussen het legen van de emmers door genieten we van
de lammetjes, de oogsters, de
voller rakende groentebedden,
de mooi gezaaide worteltjes
en bovenal van ons terras dat
weer in gebruik is!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

3 WERELDEN

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

WIJ ZIJN
GEOPEND
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LEEFTIJDS
VAN EASYSIT€ 5,KORTING!

8,8

per levensjaar

korting!*

donderdag

vrijdag

zaterdag

maandag

dinsdag

Adviseur

Roel Brouwer

woensdag

13 14 15 17 18 19

december

december

Kom deze dagen
voor advies naar
de showroom!

Kom gerust naar de showroom!

december

december

december

december

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Ontvang tot € 650,- terug
Kom dus nu proefzitten in onze
oude stoel of bank!*
showroom en proﬁteer! voor uw Relaxstoelen

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Easysit F35

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieperio
de:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op
stoelen,
Easysit
A160 relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Bij Easysit heeft u al een
,- nodig
€ 795
vanaf Geen
el fabriek
uit eigen
aanbetaling
-opsto
staMaatwerk
Gratis het beste zitadvies

Thuisdemonstratie?
Easysit D72

Snelle of directe levering

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Easysit D62

elaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
lete garantie
•5
Eajaar
syscomp
r
it en
per levensjaa
kleuren direct leverbaar
veel
•P
rimematen
ur! te kwali
teit
• de hoogs
*
korting!
• rechtstreeks van de fabriek
• altijd de scherpste prijzen!

Profiteer zes dagen lang van

leeftijdskorting!

€ 5,-

Wilt u uitgebreid zitadvies, dan kunt
Bezoek de Stressless
u ook een
afspraak
maken via
Comfort
Studio’s
Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.
in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

ERKEND DEALER

www.easysit.nl of 06-53420733

Kunt u niet komen?
Kom
naar
één
van
onze
showrooms
of
bel
088-6220220
Bel voor een gratis
Kom naar onze ruime showroom! Wij geven u graag zitadvies
Showroom Hilversum: Roel Brouwer
l
len in onze winke
Voorzorgsmaatrege
In deze winkel

Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP
Barneveld
Een slechte
stoel
is onplezierig en pijnlijk...

jd welkom.
mensen tegelijkerti

zijn maximaal

Kom zoveel mogelijk
naar de winkel.

bent of
Blijf thuis als u verkouden
familie of buren
griep heeft. Vraag
te doen.
om uw boodschappen
Of bestel deze online.

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

Betaal met pin
of contactloos.

afstand van ons
Houd 1,5 meter
el en anderen.
winkelpersone
Ook vóór de winkel.

winkel
atregelen in onze
1,5 M.

Voorzorgsma
Verlengde Zuiderloswal
8a
Raak alleen het

te
om uw boodschappen
of
Of bestel dezealsonline.
u verkouden bent

alleen
Kom zoveel mogelijk

1,5 M.

Kies voor Easysit, dé specialist in
Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
uiterst comfortabel zitmeubilair op maat

1,5 M.

1,5 M.

Betaal met

de winkel.
naar
of contactloos.
Betaal met pin
of contactloos.

Betaal met pin
zoals Meer
ronavirus
Doe uw boodschappen rijksoverheid.nl/co
of contactloos.
is er genoegof bel 0800-1351

en anderen.
winkelpersoneel
afstand van ons
1,5 meter
de winkel.

Houd
Ook vóórhet product aan
alleen
l en anderen.
Raak
winkelpersonee
heeft.
dat u nodig
vóór de winkel.
Ook

06-53420733

Naar een showroom gaan is lastig vanwege Corona...

alleen
de winkel.
naar
pin
Kom zoveel mogelijk

Blijf thuis

of buren
familie bent
of
Vraag
heeft.
griep
ons
verkouden
van
als uafstand
thuis
Blijf1,5
te doen.
meter
Houd
om uw boodschappen
familie of buren
Vraag
anderen.
griep heeft. deze
el en
online.
winkelpersone
Of bestel
te doen.
om uw boodschappen
winkel.
Ook vóór dedeze
online.
afstand van ons
bestel1,5 meter
Of Houd

Havenkwartier

De Briellaerd

alleenop
aanwijzingen
welkom.
zoveeldemogelijk
Volg altijd
Kom
mensen tegelijkertijd d welkom.
personeel.
ons
de winkel.
tegelijkertij
van
mensennaar

bent of
verkouden
maximaal
als uzijn
Blijf thuis
winkel
In deze

maximaal
familie of buren
Vraag
heeft.zijn
winkel
griep
In deze
doen.

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit

zoals
Doe uw boodschappen
is er genoeg
u altijd doet. Dan
voor iedereen!

product aan

jd welkom.
u nodig heeft.
mensendattegelijkerti

zijn maximaal
n ininonze
winkel
onzewinkel
tregele
len
rgsmaa
atrege
Voorzorgsma
Voorzo

In deze winkel

1216 BX Hilversum

alleen

informatie

DAN ZIT JE GOED!

u altijd doet. Dan
iedereen! zoals
voor
uw boodschappen
Doe

Onze showrooms zijn ruim opgezet en u kunt
*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.
gerust passen met 1,5 meter afstand
is er genoeg
u altijd doet. Dan
zoals
voor
uw boodschappen
Doeiedereen!

product aan
Raak alleen het
dat u nodig heeft.

Raak alleen het

product aan

u altijd doet. Dan
voor iedereen!

op
heeft.
de aanwijzingen
u nodig
dataltijd
Volg
op
van ons personeel.
de aanwijzingen

is er genoeg

Volg altijd
van ons personeel.

Volg altijd de aanwijzingen
van ons personeel.

op

informatie
Meer informatie
Meer

navirus
ronavirus
rijksoverheid.nl/coro
rijksoverheid.nl/co
bel 0800-1351
ofofbel 0800-1351

Meer informatie

onavirus
rijksoverheid.nl/cor
of bel 0800-1351

Opstaan is voor veel mensen een probleem...
Easysit D65

Easysit F35

Easysit D200

Easysit Napels

Easysit S50

Levertijden zijn vaak te lang terwijl klachten blijven...
Easysit D69

Easysit DS701

Easysit D200

Onze fauteuils zijn voorzien van de beste
Bij Easysit zijn altijd veel maten
hulpmiddelen, zoals een sta-op functie Bezoek onze showroom ofsta-op
bel: stoelen direct leverbaar
● Maatwerk uit eigen fabriek

088-6220220
Easysit D65

Showroom
ShowroomBarneveld
Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, 3772
Verlengde
Zuiderloswal
8a,MP
1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl
Showroom
Hilversum
Openingstĳden
Hilversum
Verlengde
8a 1216
DinsdagZuiderloswal
t/m zaterdag
10.00BX- 17.00 uur
Showroom Hilversum

hilversum@easysit.nl

*Geldt niet voor Stressless en niet OPgeldig
i.c.m.
andereGRATIS
acties,
MAAT
HOLLANDS
THUISGEMAAKT
PRODUCT
DEMONSTRATIE
zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig
i.c.m.
een thuisdemo.

maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur

Kom nu naar de showroom of maak een afspraak
Privéafspraak buiten openingstijden mogelijk. Gratis thuisdemo? Bel 088-6220220

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

GRATIS THUISDEMONSTRATIE

GRATIS
PARKEREN

P

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE
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Zomeravond golfen op Spandersbosch in		
WEEKBLADWIJDEMEREN
Hilversum
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HILVERSUM
Golfvereniging Spandersbosch wil mensen die
golfen leuk vinden deze
zomer uitdagen om met gelijkgestemden na werk een
rondje te komen golfen. Op
de maandag avond kan je
je aanmelden voor je ronde
die tussen 17.00 en 19.00
uur aanvangt en gespeeld
wordt voor 9 holes op de
Crailoobaan. De maandagavondwedstrijd is er één
met een lage drempel. Het
is een stableford wedstrijd
voor deelnemers met een
handicap van 54 of lager.
Nieuwe spelers en gebruikers van de Crailoobaan
die nog nooit aan een wedstrijd hebben meegedaan
zijn van harte welkom.
Deze wedstrijd wordt vanaf
3 mei wekelijks gespeeld.
Op de woensdag avond wordt
er ook van 17.00 tot 19.00 gestart. Ook deze wedstrijd is ide-

aal voor mensen die overdag
moeten werken, maar daarna
graag even buiten willen zijn
in de prachtige natuur van het
Gooisch Natuur Reservaat.
De woensdagwedstrijd is voor
de meer gevorderde golfer die
het leuk vindt om zichzelf te
meten met anderen en wordt
gespeeld voor 9 holes op de
Boschbaan. De woensdagwedstrijd wordt ook wekelijks
gespeeld vanaf 5 mei.
Daarnaast is er ook maandelijks op de vrijdag de zogenaamde Rabbit-Ronde. Deze
is bedoeld voor spelers met
een WHS handicap van 36
tot 54. Dit kunnen beginnende
golfers zijn maar ook golfers
die al langere tijd deze handicap hebben. Bij elke flight
speelt er een buddy mee die
uitleg geeft over spelsituaties
en regels.
Het doel is om spelers voor
wie de huidige wedstrijden

Foto:

een te hoge drempel hebben
vertrouwd te maken met het
lopen van een ronde, het noteren van de score, het berekenen van stablefordpunten
etc. Deze wedstrijden worden

gespeeld op vrijdag 28-05, 2506, 23-07, 27-08 en 24-09 voor
9 holes op de Crailoobaan.
Zin om mee te spelen? Stuur
een mail naar wedstrijden@

golfparkspandersbosch.nl om
je op te geven en aan te geven
of je vroeg of laat wil starten.
Er wordt rekening gehouden
met de geldende coronamaatregelen.

Hondenuitlaatservice Cani Allegri gaat door
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
Eind 2020 stond in Weekblad Wijdemeren een stuk
over uitlaatservice ‘Cani
Allegri’. De natuurreservaten scherpen de regels
aan wat betreft het uitlaten
van groepen honden. Dit,
omdat de gebieden overspoeld werden met uitlaatservices uit de wijde omtrek (denk aan Amsterdam,
Almere, Utrecht), waardoor
het veel te druk werd in de
natuurgebieden.
Maximaal 3 honden
Vanaf 15 juli mogen er maximaal 3 honden per begeleider
uitgelaten worden in de natuurgebieden. Een probleem
voor menig uitlaatservice. Mireille Mazzavillani-Koopman
van ‘Cani Allegri’ in Kortenhoef, ging niet bij de pakken
neerzitten. Ze startte een petitie voor een hondenspeelveld, bedacht een nieuw bedrijfsplan, liet dit doorrekenen
en kreeg als kers op de taart
van Wilco Kemp een mooi

stuk land te huur aangeboden.
Niets staat een creatieve oplossing voor alle honden die
zo genieten van hun roedel
nog in de weg. Mireille stuurde eind december 2020 vol
enthousiasme alle plannen,
doorrekeningen én de petitie
met ruim 300 handtekeningen
op naar de gemeente.
Wachten op gemeente
Echter, de gemeente heeft
nog geen reactie gegeven op
haar petitie en haar plannen,
terwijl de gemeente wel wat
medewerking moet verlenen
om dit veld goed toegankelijk
te krijgen. De tijd dringt en dus
ging Mireille wederom op zoek
naar een oplossing.
Roedel
Wat veel mensen niet beseffen, is dat een uitlaatservice
voor veel honden net zoiets
is, als een speeltuin of peuterspeelzaal voor kinderen. Het
is niet alleen even lopen en je
behoefte doen: voor honden
is het een sociale bezigheid.
Van nature leven honden in
roedels en daar varen ze wel

bij. Zo heeft Mireille niet alleen klanten die veel werken
en weinig tijd hebben. Ook
mensen die zelf tijd genoeg
hebben om hun viervoeter uit
te laten, laten hun hond regelmatig meelopen, om zo in de
hondse behoefte om bij een
roedel te horen, te voorzien.
Goed nieuws
Goed nieuws voor al deze
hondeneigenaren en hun hon-

den: de uitlaatservice gaat óók
na 15 juli door met wandelen.
Er wordt dan gewandeld met
maximaal 3 honden tegelijk.
Omdat er veel meer tijd gaat
zitten in de organisatie, wandelingen en het vervoer, kan
dit helaas niet voor het scherpe tarief wat nu gehandhaafd
wordt. Er gaan dus flink wat
extra wandelingen per dag
plaatsvinden, zodat er voor
iedere hond een plekje blijft.

Hoe meer beweging de hond
krijgt, hoe minder overlast er
wordt veroorzaakt en hoe minder mensen geneigd zijn hun
hond los te laten op plaatsen
waar dit niet de bedoeling is,
met alle overlast van dien.
Daarom wacht Mireille geduldig op een reactie van de
gemeente, want hoe dan ook:
een echte hondenspeeltuin
zou een aanwinst zijn voor
Wijdemeren!
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GooiTV
Dit is het programma van
GooiTV vanaf woensdag 5
mei: Bert Kremer en Guus
Marinus gaan op zoek naar
de herkomst van een oorlogsmonument. In het poli-

LET OP:
Deze woningen
zijn enkel voor
55-plussers.

tiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde
Termijn is een herhaling van
de ‘vergeten’ groepen van de
holocaust, namelijk homo’s,
roma en sinti, gehandicapten

en zieke mensen. Er is het
gesprek met de burgemeester
van Wijdemeren Crys Larson
over actuele zaken en met een
vertegenwoordiger van de gemeente Gooise Meren.

PER DIRECT
TE HUUR
VEENSTAETE
TE KORTENHOEF
Luxe huurwoningen, speciaal voor 55-plussers in een levendige gemeenschap. Gelegen
in een groene omgeving aan de rand van het
Gooi met vrij uitzicht over de weilanden.
•
•
•
•

Fraaie, modern uitgeruste 2- en 3kamer appartementen
Ruime balkons met vrij uitzicht
Verschillende voorzieningen
Indien gewenst ondersteuning aan huis

Huurprijzen

vanaf € 648 per maand excl.
servicekosten á € 90 per maand
stookkosten € 80 per maand

Oppervlakte

van 46 m² tot 93 m²

Interesse?

T 088 432 47 80
E verhuur.zorgvastgoed@mvgm.nl

S.V. ’s-Graveland nieuws
WEE
‘S- GRAVELAND
Deze week zijn we bezig met
de 9e editie van de Voetbaldagen. Bijna 150 jongens en
meisjes beleven een hopelijk
droge vierdaagse voetbalweek
op ons complex. Verdeeld over
14 groepen en onder begeleiding van zo’n vijftig trainers
werken ze verschillende trainingsoefeningen af, verdeeld
over een ochtend- en een middagprogramma. Ook dit jaar
zijn alle deelnemers weer gestoken in een nieuwe outfit van
Thuizbij Kinderopvang.

De afgelopen maanden waren
bijzonder en dat geldt natuurlijk
ook voor onze vereniging; bijzonder in verschillende opzichten. Het heeft heel veel veerkracht, aanpassingsvermogen,
flexibiliteit en energie gevergd.
En we hopen en gaan ervan uit
dat we het met z’n allen zo vol-

houden. Hierom is onze club
VOOR AN
genomineerd voor de NIEUWS
‘Verkiezing Club van het Jaar’. We hopen dat er veel op ons gestemd
wordt. Dat kan via de volgende
link: https://www.clubvanhetjaar.nl/-sportclub-wijdemeren
of kijk op onze website.
Een eigen jubileumshirt? Met
naam en rugnummer? Dat kan!
Ga naar onze webshop via
onze website en bestel er een.
Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat de Regio Cup
van de KNVB nog doorgaat
in welke vorm dan ook, want
een verdere versoepeling
voor buitensport is weer uitgesteld tot en met in ieder geval
18 mei. Hiermee is het ook
hoogst onzeker geworden of
het Arie Janmaat Toernooi en
het Leeuwinnentoernooi in juni
door kan gaan.
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Openstelling kerken

WEEKBLADWIJDEMEREN
in
2021

Hoe schrijf je een roman?
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NEDERHORST DEN BERG
De OLV. Hemelvaartkerk
en de Willibrordkerk in Nederhorst den Berg openen
hun deuren voor bezoekers op zaterdagmiddag
in de periode van 8 mei tot
en met 11 september 2021.
Onze enthousiaste vrijwilligers vertellen u graag over
de interessante geschiedenis
en de prachtige interieurs van
beide kerkgebouwen. U kunt
binnenkomen om rond te kijken, even uit te rusten of een
kaarsje op te steken. We nemen de coronamaatregelen
en richtlijnen van het RIVM in

acht, zoals desinfecteren van
handen, anderhalve meter
afstand, mondkapjes dragen
binnen de kerkgebouwen. U
bent van harte welkom.
De Willibrordkerk aan de
Kerkstraat en de OLV. Hemelvaartkerk aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg
zijn vanaf 8 mei tot en met 11
september 2021; elke zaterdagmiddag open van 12.00
tot en met 16.00 uur.

REGIO
Omdat we niet langer
konden wachten met het
programmeren van onze
succesvolle themaochtenden, starten we weer op
met een eerste online themaochtend.
Altijd al willen weten hoe je samen een roman schrijft? Log
op 20 mei om tien uur in via
de toegezonden Zoom link en
kijk & luister naar Alice Bak-

ker en Elly Godijn. Zij nemen
je mee op hun schrijfreis naar
het boek ‘Angela & Emma,
Weerzien’, een intrigerende
novelle over de scheve familieband tussen tweelingzussen. Om de beurt schreven
zij een hoofdstuk, waarbij de
een zich richtte op personage
Angela, de ander op Emma.
Waar hebben ze hun inspiratie
vandaan gehaald, wat gebeurt
er als de één een andere kant
op gaat met een hoofdstuk

dan de ander voor ogen had?
Ondertussen lichten zij ook
nog een tipje van de sluier op
van het vervolg op deze novelle; Angela & Emma, de roman.
Meld je aan via onze website
www.bibliotheekgooienmeer.
nl of bel met onze
Helpdesk 035 – 697 3000.
Foto: Alice Bakker en
Elly Godijn
(Jeroen Mies Fotografie)

De boekenkraam opent weer			
de luiken
NEDERHORST DEN BERG
Na ruim 5 maanden afwezigheid opende Dennis
Krijnen van De Boektique
afgelopen zaterdag weer
de luiken van zijn rijdende
boekwinkel op het Willie
Dasplein.
“Wat heb ik het contact met de
klanten gemist, en wat was het
ontzettend fijn om te vernemen
dat zoveel inwoners blij waren
dat we er weer stonden. De
hele dag door was het gezellig
druk in de ‘winkel’, en kwamen
de mensen langs voor een
praatje, een boek voor zichzelf

of om vast een cadeautje voor
Moederdag te kopen.”
De komende maanden is De
Boektique – als de corona-

regels geen roet in het eten
gooien – elke 1e en 3e zaterdag van de maand te vinden
op het Willie Dasplein.

ACTIE
S
G
N
I
N
OPE
Opening op vrijdag 14 mei
Nootweg 55, Loosdrecht

Kruidvat Multi A-Z Compleet** Elvive haarverzorging

Maybelline make-up

120 tabletten

1+1
GRATIS*

**Lees voor het kopen de verpakking.

1+1

Kruidvat luiers midpack
Keuze uit alle varianten.
Alle combinaties mogelijk.

2+1

GRATIS

*

GRATIS*

Schepsnoep

1+1

AM
100 GR

GRATIS*

KAG-nr. 2979-0118-0053

Complete samenstelling multivitaminen
en mineralen als aanvulling op de
dagelijkse voeding.

Keuze uit het hele assortiment.
Alle combinaties mogelijk.

Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. mini’s en multipakken.
Alle combinaties mogelijk.

0.89
Fa bad, douche en deodorant
Keuze uit het hele assortiment.
M.u.v. geschenksets, mini’s,
douche 400 ml
en multipakken.
Alle combinaties
mogelijk.

0.49

1+1
GRATIS*

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. Per combinatie kan de prijs verschillen.

Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Nootweg 55, Loosdrecht, van vrijdag 14 t/m zaterdag 22 mei 2021.

Steeds verrassend, altijd voordelig!

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

