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OEFENING

REEKALFJES TOEREN MET
DE ADELAAR

BRIEF VAN DE
KONING

Alle insecten zijn welkom
Ook gunstig voor bijenstand

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Geen hotel ter stimule-
ring van het toerisme, wel 
als ondersteuning voor 
de biodiversiteit voor in-
secten in de directe om-
geving van het bouwsel. 
Afgelopen vrijdag werd 
achter een rij huizen aan 
de Pieter de Hooghlaan 
de eerste van tien insec-
tenhotels die de komen-
de maand in Wijdemeren 
worden geplaatst, neerge-
zet. Later die dag volgden 
nog drie hotels in ’s-Gra-
veland, Loosdrecht en Ne-
derhorst den Berg.

De betreffende Inwoners had-
den zich voor dit initiatief in-
geschreven. De bouwwerken 
kwamen tot stand in samen-
werking met de dorpscoör-

dinatoren – dat is de scha-
kelfunctie tussen inwoner, 
politiek en ambtenarij – en 
jongens van de dagbesteding 
bij de Landgoedwinkel van 
Wietse Bakker in Loosdrecht. 
Ze sluiten aan op het in 2016 
ondertekende Bijenlint-conve-
nant, dat wijst op het belang 
en inzet voorschrijft ten be-
hoeve van bijen en insecten 
in onze natuur.

“EN NU
STAAT IE ER!”

Samenwerking
Wethouder Joost Boermans 
opende het officiële deel van 
de samenkomst: “De bijenpo-
pulatie staat gigantisch onder 
druk en dit is een van de ma-
nieren waarop wij geven om 
de bijen en andere insecten.” 
Dorpscoördinator Saskia Hille 
is net als haar collega dorps-

coördinator Bas Immerzeel 
ook coördinator van De Appel-
boom. Dat is het vrijwilligers-
platform van de gemeente 
Wijdemeren dat allerlei be-
wonersprojecten ondersteunt. 
Als zodanig kende zij de plek 
waar nu dit insectenhotel 
werd geplaatst. Zij benadruk-
te de fijne samenwerking met 
de Landgoedwinkel en de vrij-
willigers van De Appelboom 
en de ondersteuning van de 
buitendienst van de gemeen-
te die het hotel letterlijk in de 
grond hadden gezet.

Bewoners
Hannelore was de bewoon-
ster die zich had ingeschre-
ven voor een insectenhotel 
samen met buurvrouw Alie. 
De strook groen achter hun 
huis ligt aan een sloot en is 
van de gemeente. Een aantal 
jaren terug moesten er tegen 

hun zin zieke bomen worden 
gekapt. Daarna hebben ze via 
vrijwilligersplatform De Appel-
boom in samenwerking met 
de gemeente de strip land 
weer opnieuw kunnen beplan-
ten. Toen ze hoorden van de 
insectenhotels, schreven ze 
zich meteen in. “En nu staat ie 
er!” klonk ze vrolijk.

Stan en Rogier
Stan en Rogier hadden onder 
de hoede van en samen met 
Wietse Bakker het hotel vorm-
gegeven. Stan had rietjes ge-
knipt. “Dat was niet moeilijk, ik 
vond het leuk,” zei hij. Wietse 
legde uit dat hij het ontwerp 
vrolijk en afwisselend had wil-
len maken. “Zo zie je allerlei 
vakken en bovenop zitten een 
soort voelsprieten zoals bij 
vele insecten.” Het ging erom 
zoveel mogelijk holtes te ma-
ken waar insecten zoals wilde 

bijen in kunnen kruipen. Ro-
gier was ook enthousiast. “Dat 
het nu hier staat is natuurlijk 
geweldig voor de natuur.”

Foto, v.l.n.r.: bewoners Alie, Anton, Hannelore en Sarah, wethouder Joost, Rogier, Wietse en Stan

WWiilltt uu ooookk ggeeggaarraannddeeeerrdd 
44%% rreennttee oopp uuww ssppaaaarrggeelldd?? 

Investeer in Nederlands vastgoed
tegen 4% rente per jaar met 

zekerheid van een hypothecair
onderpand. Looptijd 2-5 jaar,

vanaf €100.000.
Vrijblijvend gesprek?

job@ciconiaproperties.com of
06-39688042
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Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 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 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

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

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 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

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 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 19 juni: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 17 juni: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 20 juni: 9.30 uur:
 W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 20 juni: 9.30 uur:
 J. Dresmé.
 Wo. 23 juni: 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.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 20 juni: 10.00 uur:

Ds. E.J. van Katwijk.
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  

(scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 20 juni: 10.00 uur:

Ds. K. Hage.
      Dienst met max. 60 aanwe-
      zigen. Vooraf melden verplicht:
www.hervormdegemeentesgra
veland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 20 juni: 9.30 uur:

Ds. W.H.B. te Voorde.
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, 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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop, 

olijven en bloemen en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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.
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.
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Wijdemeren moet keuzes maken
Burgemeester Crys Larson over bijstellen ambities

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Lars-
on weet dat het nu ‘piept 
en kraakt’ binnen de or-
ganisatie op het gemeen-
tehuis van Wijdemeren. 
Tegelijkertijd gelooft ze 
voor 110% in de toekomst. 
In het najaar zal duidelijk 
zijn wat er verbeterd kan 
worden. “Ik zie dat de me-
dewerkers, college en de 
raad enorm gedreven zijn 
om voor deze prachtige 
gemeente te werken. We 
hebben goud in handen en 
dat is een zeer belangrijke 
basis voor de toekomst 
van Wijdemeren.”

De burgemeester zegt dat Wij-
demeren een gemeente wil 

zijn die de dienstverlening aan 
inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen 
goed kan uitvoeren. “We mer-
ken dat onze organisatie onder 
druk staat. Daarom vindt mo-
menteel een extern onderzoek 
plaats naar het functioneren 
van de ambtelijke organisatie 
van de gemeente Wijdeme-
ren. Dit onderzoek geeft een 
antwoord op de vraag wat er 
nodig is de komende jaren om 
als organisatie goed invulling 
te kunnen geven aan de am-
bities die we hebben en de 
ontwikkelingen die op ons af 
komen.”

Ambities bijstellen
De ambities blijven overeind, 
maar Wijdemeren moet wel 
keuzes maken. Dienstverle-
ning blijft nummer één. “Ook 

willen wij ons focussen op het 
lokale herstel in verband met 
de gevolgen van corona.” In 
een voorstel aan de raad doet 
het college een voorstel voor 
het prioriteren en faseren van 
een aantal plannen en projec-
ten. Tot maart 2022 richt de 
ambtelijke organisatie zich op 
het lokale herstel van de co-
ronapandemie. Pas na de ver-
kiezingen kan er weer ruimte 
zijn voor nieuw beleid en nieu-
we projecten.

Veel extra werk
De gemeente heeft er onder 
andere door de coronapande-
mie veel werk erbij gekregen, 
zo’n 20% tot 40% meer. Hier 
is de vaste capaciteit niet op 
berekend. Voor een toeristi-
sche en recreatieve gemeente 
een behoorlijke opgave zoals 

bleek in de zomer van 2020 
en de schaatsperiode begin dit 
jaar. Ook wordt er fors ingezet 
op crisiscommunicatie en het 
contact met ondernemers die 
gebukt gaan onder de pan-
demie. En niet alleen corona 
zorgt voor extra druk. Zo is er 
meer druk gekomen op de uit-
voering van de Wmo, bijstand, 
schuldhulpverlening, Jeugd-
wet, sociaal wijkteam en kin-
deropvang. Dit in combinatie 
met het thuiswerken en soms 
extra zorgtaken thuis maakt 
dat de werkdruk hoog is opge-
lopen. Dit komt tot uiting in een 
hoog ziekteverzuim en een 
hoge uitstroom van medewer-
kers. Om dit nu op te kunnen 
vangen, verzoekt het college 
de raad het inhuurbudget tijde-
lijk te verhogen met 6%.

Te kwetsbaar
Uit de gemeenteraad kwamen 
geluiden dat Wijdemeren te 
kwetsbaar zou zijn.

De burgemeester: “Het is goed 
om te weten dat het onderzoek 
niet gaat over de bestuurs-
kracht van de gemeente. Die 
staat niet ter discussie. Het on-
derzoek gaat over het functio-
neren van de organisatie. Zijn 
we toekomstgericht en flexibel 
genoeg om het werk voor onze 
dorpen goed te doen. Dat is 
dan ook de reden dat we dit 
laten onderzoeken door een 
extern en onafhankelijk onder-
zoeksbureau. We verwachten 
na de zomer de resultaten met 
de raad te kunnen bespreken.”

   

Terugblik op bouwplan Zuidsingel Fase 8
Wethouder Jan-Jaap de Kloet reflecteert

Door: Herman Stuijver

1.Welk gevoel overheerst nu 
duidelijk is dat het bouwplan 
definitief van de baan is?

Het gevoel is dubbel. Aan de 
ene kant is het heel jammer 
dat we geen plannen kunnen 
ontwikkelen waar enorme be-
hoefte aan is. Er zijn heel veel 
woningzoekenden in onze ge-
meente en die zijn erg teleur-
gesteld. Aan de andere kant 
hebben we eindelijk duidelijk-
heid van de provincie gekre-
gen. Nu weten we waar we 
aan toe zijn. Daarover gaan 
we in gesprek met de ontwik-
kelaar, want die is de aanvra-
ger geweest om het plan in 
procedure te brengen.

2.Waarom bent u blijven ge-
loven in de haalbaarheid on-
danks alle tegenwerking?

Zolang er geen absolute ze-
kerheid is of iets wel of niet 
kan, vind ik dat je de stappen 
die bij zo’n bestemmingsplan 
horen netjes moet volgen. 
Zorgvuldigheid dus en dui-
delijk laten weten wat je doet 
hoort daar ook bij. Weerstand 
tegen nieuwe ontwikkelingen 
is bijna standaard. En ook 

daar zijn we gedegen mee 
omgegaan. Zowel naar de 
bewoners toe als de politiek. 
De locatie was al jaren aange-
wezen om te bebouwen en tot 
voor kort was de provincie een 
stuk positiever. De opvattingen 
over inpassing van woningen 
in dit gebied zijn veranderd. 
Daar hebben we rekening mee 
te houden.

3.Hoe heeft u de vele bezwa-
ren ervaren?

Het waren er veel. Dat is zeker. 
En logisch. Het waren plannen 
die impact hebben en het geeft 
meteen aan dat de omwonen-
den gehecht zijn aan hun om-
geving en de waarden van de 
mooie dorpen. Dat toont grote 
betrokkenheid en die kan ik al-
tijd waarderen.

4.Het heeft de gemeente veel 
tijd en geld gekost om de plan-
vorming uit te voeren?

Bij dit soort procedures komt 
er veel kijken. In de voorberei-
ding, in de uitvoering van de 
verschillende onderdelen en in 
dit geval ook omdat we steeds 
hebben gezegd dat het ver-
keer een belangrijk element 
is. Wat de kosten betreft is dat 

te overzien omdat we de uren 
die ambtelijk worden ingezet 
doorberekenen aan de ontwik-
kelaar.

5. Alle aandacht nu op een in-
tegraal plan Groenewoud en 
de vuilnisbelt?

Dat klopt, en daar speelt ook 
de natuurontwikkeling een 
rol. Ook daarover zijn we druk 
in overleg met de provincie. 

Groenewoud en de bewoners 
hebben een belangrijke stap 
gezet en de provincie staat 
hier 100% achter. We gaan 
ons hier met voortvarendheid 
op richten en we respecteren 
nu de opvattingen van het pro-
vinciebestuur.

6.Is de consequentie dat er nu 
meer binnenstedelijke plekken 
worden gezocht?

Dat is zo. Je ziet dat de provin-
cie ons klem heeft gezet. Bin-
nen de kernen moeten we nu 
zoeken naar plekken waar we 
toch iets kunnen doen. Met de 
kansenkaart hebben we daar 
een eerste aanzet mee gege-
ven. De inwoners is gevraagd 
waar zij kansen zien en waar 
niet. Daarover gaan we met 
elkaar in gesprek. We gaan er 
voortvarend mee aan de slag.
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Start huis- aan huisactie 1000 
duurzame huurders
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag 
was de start van een ac-
tie om 1000 Wijdemeerse 
huurders zover te krijgen 
om mee te doen aan kleine 
energiebespaarmaatrege-
len. Op het Lindeplein ver-
zamelde zich een team van 
energiecoaches van Ener-
giecoöperatie Wijdemeren, 
medewerkers van woning-
bouwvereniging Vecht en 
Omstreken en wethouder 
Joost Boermans die de 
‘duurzame’ kar trekt na-
mens de gemeente.

Na een korte opening trokken 
de vrijwilligers erop uit om huis 
aan huis bewoners van huur-
woningen te overtuigen van 
het nut om kleine bespaar-
maatregelen uit te voeren. De 
bewoners van de Jasmijnlaan 
in Nieuw Loosdrecht waren de 
eersten waar op de deurbel 
werd gedrukt. Als je positief 
staat tegenover het duurza-
me idee, krijg je € 60,00 om 
bijvoorbeeld tochtstrips of 
Led-lampen aan te schaffen. 
Onderdeel van de campagne 
is ook voorlichting met 24 tips 
hoe je kunt beginnen om zui-
nig met energie om te gaan. 

Vijf minuten douchen zou een 
eerste stap kunnen zijn.

Projectleider Ulrike de Jong 
vertelt dat de teams geduren-
de een jaar de zes dorpen van 
Wijdemeren zullen bezoeken. 
Ook woningbouwverenigingen 
de Alliantie, Gooi en Omstre-
ken en Vecht en Omstreken 
sluiten aan. Bij de start in 
Loosdrecht is vastgoedme-
dewerker Arnold Takens van 
Vecht en Omstreken aanwe-
zig. Hij zegt dat Wijdemeren 
op deze manier goed gebruik 
maakt van de Rijkssubsidie. 
Het rijk verschafte de gemeen-
te een subsidie van 2 ton die 
(deels) dus wordt ingezet voor 
het doorvoeren van kleine be-

spaarmaatregelen.

Bij de kick off zei wethouder 
Boermans dat hij blij was dat 
er in Wijdemeren toch meer 
gedaan wordt aan duurzaam-
heid dan menigeen denkt. 
“Tenslotte is 200.000 een sub-
stantieel bedrag dat we ook 
inzetten voor andere doelen.” 
Hij prees de inzet van de vrij-
willigers die bereid zijn om een 
jaar lang langs de deuren te 
gaan. Voor de bewoners die 
meedoen was er ook een ca-
deautje: een LED-lamp, een 
folder en een placemat.

Foto: (links) Ulrike de Jong en 
Joost Boermans omringd door 
energiecoaches

   

Saskia Luijer bij GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 16 juni: In het poli-
tiek-maatschappelijke discus-
sieprogramma In Derde Ter-
mijn besteedt Ruud Bochardt 
aandacht aan de nieuwe mar-
ketingorganisatie van Gooise 
Meren. In de zesde aflevering 

van ZinTV praten de dominees 
Wielie Elhorst en Leendert van 
der Sluijs met Maaike Koo-
men (Wilde Ganzen) en Anke 
Meester (schuldhulpmaatje). 
Saskia Luijer gaat in gesprek 
met Jan-Jaap de Kloet, wet-
houder in Wijdemeren over 

het stopzetten van Zuidsingel 
Fase 8 en de Kansenkaart. 
Jasmijn Verhulst praat met 
een wethouder uit Gooise Me-
ren over actuele zaken. Zie: 
www.gooitv.nl

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij 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 

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage 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 organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

Er is plaats voor een collega die van afwisseling houdt, graag de  
handen uit de mouwen steekt en géén 9 tot 5 mentaliteit heeft.

In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen.
 
Bezoek onze website: www.bickery.nl, ben je geïnteresseerd  
en woon je in de buurt van ‘s-Graveland/ Hilversum?  
Mail dan naar vacature@bickery.nl, ter attentie van Oscar Sjoerds 

Allround magazijnmedewerker - fulltime

Food is onze Passie!
Wil jij graag werken in de buurt én met fijne collega’s?

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44 
www.bickery.nl

          
            
            

 
            

                     
            

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

           Collega gezocht 
                       Functie 
           Kantoor medewerker  
 
Wij vragen: 

 Klantvriendelijk  
 Weet van aanpakken 
 Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift. 
 Functie is per direct beschikbaar. 
 Fulltime  

 
Je functie bestaat o.a. de volgende taken: 

 Aannemen van de telefoon gesprekken. 
 Plannen van de kleine klusjes. 
 Ontvangst van goederen. 

 
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal 
 

 Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl. 
 
 Koninginneweg 60 1241CW  KORTENHOEF 
 
 
 
 

 

  

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

           Collega gezocht 
                       Functie 
              Elektromonteur  
 
Wij vragen: 

 Klantvriendelijk  
 Weet van aanpakken 
 Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift. 
 Functie is per direct beschikbaar. 
 fulltime 

 
Je functie bestaat o.a. de volgende taken: 

 Aanleg installaties. 
 Verhelpen van storingen. 
 Uren en materiaal specificatie 

 
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal 
 

 Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl. 
 
 Koninginneweg 60 1241CW  KORTENHOEF 
 

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

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

INSTALLATIEBEDRIJF

NIEUW BIJ DE RIJDENDE 
BOEKWINKEL DE BOEKTIQUE

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand in Nederhorst den Berg.
qq info@deboektique.nl cc 035 - 2062956

Houten speelgoed, badspeeltjes, rammelaars, 
knuffeldoekjes, handgemaakte poppen, spelletjes, etc.

Kom a.s. zaterdag gezellig langs met je kindje. 
Een mooie ballon en 

beker limonade staan voor je klaar!

19 juni 10.00 tot 16.30 uur 
Willie-Dasplein Nederhorst den Berg.

Baby- en kindercadeautjes

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Fietsboot zeer positief ontvangen
Mooie toevoeging voor recreatie

Door: Niels van der Horst

LOOSDRECHT
Het was flink aanpoten 
voor bouwers Beert en Gijs 
om de boot jongstleden 
zaterdag varend en wel af 
te leveren maar hij lag er: 
een geheel gerenoveerde 
duurzame fietsboot in de 
Loosdrechtse Porselein-
haven. Wethouders Jan-
Jaap de Kloet van Wijde-
meren en Maarten van Dijk 
van Stichtse Vecht knipten 
het ceremoniële lint door. 
Ook beide provincies on-
dersteunden met subsi-
dies, wat het aantal be-
trokken overheden op het 
bijzondere totaal van vier 
bracht. Daarnaast hebben 
de ANWB en de Rabobank 
meegefinancierd.

Veerdienst
De op- en afstappunten zijn 
naast de Porseleinhaven, het 
eiland Markus Pos, De Fuut 
in Muyeveld en De Strook in 
Breukeleveen. De diensttijden 

van de drie dagelijkse rond-
gangen liggen tussen tien en 
vijf uur met in juli en augustus 
een extra avondvaart. Tot be-
gin september kan je met of 
zonder fiets dagelijks meeva-
ren, daarna wordt het vrijdag 
tot en met zondag. Voor nog 
geen zeven euro kan je in-
clusief fiets van de Porselein-
haven naar De Strook. Duur: 
70 min. Er is plek voor twaalf 
personen.

Samenwerking
Nanette Elfring was een van 
de vele belangrijke krach-
ten bij de totstandkoming 
van de veerboot. “Ik ben ge-
biedsloods en breng voor de 
gemeente Wijdemeren partij-
en samen bij recreatieprojec-
ten van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen.” 
Een van de doelstellingen in 
dat akkoord is het stimuleren 
van toerisme. In dat licht werd 
het idee van een fietsboot ge-
opperd en uiteindelijk vorm 
gegeven. Stichting Veerdien-
sten op de Vecht had al een 

fietsboot op de Vecht bij Nieu-
wersluis, en bleek – mede 
vanwege zo’n vijftig meewer-
kende vrijwilligers – de logi-
sche partij om dit initiatief bij 
onder te brengen.”

Project
Ze begonnen twee en een 
half jaar geleden met een 
leenboot die nog niet op De 
Strook voer. Door groeiend 
enthousiasme werd de rou-
te uitgebreid. Vanwege de 
huurkosten en voordelen van 
eigen beheer werd eind vorig 
jaar de boot aangeschaft. Om 
dit vaartuig toekomstbesten-
dig te maken is deze het af-
gelopen half jaar opgeknapt 
en verduurzaamd via onder 
andere zonnepanelen op het 
dak en een hybride motor en 
twee accu’s. Een pittige klus.

Bouw
Voorzitter van de Stichting 
Veerdiensten op de Vecht 
Bernard van de Weert is oud 
KPN-er en mede aanjager 
van het project. Hij prees 

naast Nanette ook expliciet 
de fotoreportage van Ma-
rije rond de werkzaamheden 
en natuurlijk de inzet van de 
bootombouwers Beert en 
Gijs. “Ze hebben de boot van 
casco opgebouwd. Ik heb 
enorm veel respect voor jul-
lie inzet,” klonk het dankbaar. 
Beert en Gijs blikten kort te-
rug op soms ook een barre tijd 
in nat weer en kou. Zelfs de 
dag ervoor werd nog een pro-

bleem met het roer succesvol 
opgelost. Andere vertragende 
hobbels waren het stil liggen 
van een Oostenrijkse leve-
rancier door corona en op de 
tanker die vast lag in het Sue-
zkanaal lag, met nota bene 
hun schroef voor de boot! 
“Maar de boot doet het, dat is 
nog het allerleukste,” grapte 
Beert.

Boerderij Mur blijkt unieke locatie
Eindelijk weer grote oefening brandweer

Door: Maarten Steinkamp

LOOSDRECHT
“Het is geweldig om na zo 
lange tijd, binnen de aange-
paste corona-regels, weer 
op grotere schaal realis-
tisch te kunnen oefenen”. 
Dat was een eerste reactie 
van Wouter van Henten, 
bevelvoerder bij brand-
weer Loosdrecht. Samen 
met collega’s uit ’s-Grave-
land, Laren en Blaricum, 
bestreed zijn team afgelo-
pen vrijdag een gecompli-
ceerde ‘middelbrand’ aan 
de Oud Loosdrechtsedijk. 
Locatie van de prachtig ge-
ensceneerde oefening was 
de historische, rietgedekte 
boerderij van familie Mur.

De corona-beperkingen bete-
kenden ook voor de brandweer 
in ons land dat lange tijd slechts 
op elementaire onderdelen 
en in kleine groepjes hun vak-
bekwaamheid op peil moest 
worden gehouden. Grotere oe-
feningen waren uit den boze. 

Nu er sinds kort ook voor de 
brandweer versoepelingen zijn, 
aarzelde post Loosdrecht geen 
moment. “De boerderij wordt 
deels afgebroken en daarom 
hadden we de unieke mogelijk-
heid om het dak op te gaan, het 
riet echt te plukken en zogehe-
ten ‘stoplijnen’ te creëren. Zo’n 
gelegenheid krijg je natuurlijk 
zelden”, aldus Wouter.

Begin van de avond werd post 
Loosdrecht gealarmeerd voor 
een woningbrand, Drie buiten-
landse werklui bleken binnen te 
barbecuen. Op zich al niet een 
bijster slim idee maar met een 
‘open’ rieten kap boven je, is 
het vragen om problemen. En 
die waren er – geheel volgens 
planning – dan ook in over-
vloed. In paniek vluchtten de 
bouwvakkers alle kanten op in 
het zich snel met rook vullende 
pand terwijl het vuur zich pijls-
nel verspreidde in het rieten 
dak.

Rietteams
Ons land kent honderdduizen-

den woningen en bijgebouwen 
met een rieten kap. Ook Gooi 
en Vechtstreek heeft talloze 
rieten daken. “Die branden zijn 
buitengewoon lastig te bestrij-
den. We hebben in onze regio 
daar dan ook specialisten voor: 
het rietteam Laren/Blaricum. 
Bij dergelijke incidenten be-
paalt het samenspel tussen de 
diverse eenheden vaak het re-
sultaat. Het credo is om zo snel 
mogelijk het plaatje ‘binnen,’ 
plaatje ‘buiten’ en de water-
winning compleet te hebben”, 
legt Wouter uit. Op dat punt 
bleek de oefening een succes. 
Terwijl het rietteam aanrijdend 
was, stortten de ploegen van 
Loosdrecht en ‘s-Graveland 
zich niet alleen vol overgave 
op verkenning en redding van 
de vermisten werklieden maar 
bouwden ook snel aan weers-
kanten van de historische 
boerderij de waterwinning op. 
Bij aankomst konden de speci-
alisten zodoende meteen aan 
de slag om het riet te verwij-
deren en de brand te blussen. 
Wouter: “daarbij wordt gewerkt 

met stoplijnen. Dat zijn sleuven 
die in het dak worden gemaakt 
zodat het vuur niet verder kan”.

Hittestuwing
De zomerse temperaturen 
gaven de oefening nog een 
andere dimensie. Binnen 
Brandweer Nederland wordt 
de laatste jaren steeds meer 
aandacht geschonken aan de 
gevaren van hittestuwing. Het 
intensief werken in bluskleding 
en eventueel ademlucht vergt 

bij zeer warm weer fysiek veel 
van brandweermensen. Uit-
droging, desoriëntatie en zelfs 
verlies van bewustzijn zijn re-
ele risico’s. Door uitgebreide 
voorlichting worden de gevaren 
voor het repressief personeel 
steeds beter gecommuniceerd. 
Wouter: “er loopt net weer een 
campagne “Beat The Heat’ dus 
dat hebben we meteen meege-
nomen in deze oefening. En ja, 
het was inderdaad echt hard 
werken en zweten”.

Foto: Wethouder De Kloet opent met Maarten van Dijk (rechts) 

Foto Miché/Bastiaan Miché Foto:
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Mijnheer Smeerdijk, had u dit in gedachten?
Ingezonden brief

Zoals u ongetwijfeld weet zijn 
vele inwoners van onze dorpen 
trots op haar geschiedenis, 
van kortgeleden tot eeuwen 
terug. Zelf woon ik nog maar 
1,5 jaar in Kortenhoef, maar 
zoveel is wel duidelijk. Nu wij 
Kortenhoef beter leren kennen 
is ons ook met trots verteld 
over het ontstaan ervan, de 
sociale en financiële impact op 
de omgeving en de inspannin-
gen die uiteindelijk zijn gele-
verd om van de oude locaties 
mooie woonbestemmingen te 
maken en de ’s-Gravelandse 
Vaart te reinigen.

Dit alles is zo goed gelukt dat 
de vaart al jarenlang veel ple-
zier geeft aan de omwonen-
den, zowel aan Ankeveense, 

’s-Gravelandse als aan Kor-
tenhoefse zijde. Kinderen en 
volwassenen die zwemmen, 
poedelen, peddelen en varen, 
niet achter een scherm maar 
heerlijk buiten. De ene keer 
een duik, de andere keer een 
wijntje in je bootje. Het is pure 
rijkdom. De laatste tijd zijn er 
veranderingen gaande op een 
strook grond die van u is, maar 
die u aan derden in beheer 
heeft gegeven. En daarom 
richt ik me tot u. Deze beheer-
ders hebben zich namelijk in-
gespannen om deze rijkdom 
alleen zichzelf toe te kennen 
en anderen te verbieden via 
uw grond de vaart in te mogen.

Er mag dus niet meer ge-
zwommen worden, er staan 

verbodsborden op úw terrein. 
Uit úw naam mag de vaart niet 
meer worden gebruikt via uw 
grond. Inmiddels is de sfeer 
ernstig aangetast en heeft 
manipulatie en geruzie de 
veiligheid en het plezier voor 
vele gebruikers flink aange-
tast. En zeg nou eerlijk, er is 
al zoveel verdeeldheid over 
veel belangrijkere zaken, waar 
voeden wij onze kinderen en 
kleinkinderen nu weer mee 
op? Vandaar mijn vraag aan u, 
Mijnheer Smeerdijk: is dit het 
juiste gebruik van het vertrou-
wen dat u heeft geschonken 
aan deze beheerders? Is dit 
ook uw idee, of had u toch een 
andere erfenis in gedachten?

Tom van Hofwegen
   

Energiecoöperatie dringend op zoek 
naar medewerkers
WIJDEMEREN
De energietransitie vraagt 
steeds meer aandacht en dat 
betekent ook voor de energie-
coöperatie meer werk en inzet 
van mensen. Daarom zijn wij 
dringend op zoek naar nieu-
we mensen (zowel betaald 
als vrijwillig) die dit jaar een of 
meer pijlers van de energieco-
operatie lokaal willen coördi-
neren of ondersteunen in de 
verschillende dorpen. Ben je 
iemand die in staat is om de 
energietransitie in je dorp on-
der de aandacht te brengen, 
contacten met de bewoners te 
leggen en initiatieven en pro-

jecten van de grond te krijgen 
op het gebied van energiebe-
wustzijn, energieopwekking, 
energiebesparing en de warm-
tetransitie, dan zien we je heel 
graag komen. We nemen veel 
eigen initiatieven en verkrijgen 
ook opdrachten van de ge-
meente waar we intensief mee 
samenwerken.

We werken als energiecoöpe-
ratie door, voor en met bewo-
ners en vormen samen met 
bewoners een platform van 
lokale deskundigheid (betaald 
en vrijwillig). Onze basis is een 
groot team van energiecoa-

ches die via energiecoachge-
sprekken bewoners helpen 
om stappen te nemen in het 
verduurzamen van de woning, 
straatgesprekken organiseren 
en collectieve inkoopacties 
voor isolatie en zonnepanelen.

Zie voor andere informatie de 
website www.ecwijdemeren.
nl. Heeft u interesse neem dan 
via telefoon of email contact 
op met Anne-Marie Poorthuis, 
coördinator Energiecoöpera-
tie. (06-12395394 of info@
ecwijdemeren.nl).

SNACKS & SUSHI

Sushi 10% Korting
Online Bestellen via

https://www.happyfood.nl/locatie/nederhorst-den-berg/
BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Speciale familie box C
Van €38,20 nu voor €32,50!

bestel met code happyfood nu €29,25

10% korting op alle bestellingen met 
code happyfood 

Nieuw uit de sushi hoek:

Geldig tot 18 juli.  Niet i.c.m. andere acties.

4 rollen uramaki (32 stuks)
Spicy tuna 
California 

Sake maki inside out 
Crispy ebi

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lekker onderweg!
Koek met chocolade

of
Koek met haver,

rozijnen en cranberry’s
€ 1,45 per stuk

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Wijdemeren
informeren

16 juni 2021

Datum: dinsdag 22 juni 2021
Aanvang: 21.00 uur

1. Opening

2. Ottenhome

3. Nootweg

4. Cannenburgerweg

5. Afsluiting

De beeldvormende sessie wordt digitaal uitgezonden

en kunt u volgen via 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’). 

Agenda beeldvormende sessie 
Ruimtelijke Plannen
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Handhaving Porseleinhaven noodzakelijk
Ingezonden brief

Burgemeester Larson zegt dat 
het gedrag van groepen jon-
geren rond de Porseleinhaven 
‘onacceptabel’ is en daarom wil 
zij ingrijpen met enkele maatre-
gelen. Een fantastisch initiatief, 
echter het schort aan de uitvoe-
ring van het plan. Er is namelijk 
onvoldoende zichtbaarheid en/
of handhaving. Het slechts en-
kele uren openen van het ha-
venkantoor heeft weinig rende-
ment. Ook het verbodsbord op 
alcoholgebruik heeft geen zin 
zonder handhaving. De ellen-

de ontstaat wanneer dronken 
jongeren vanaf de plassen bij 
Happy Food een warme hap 
ophalen. Uit gesprekken met 
de waterpolitie en wijkagent 
blijkt dat het dweilen met de 
kraan open is. Zij adviseerden 
mij contact met de burgemees-
ter op te nemen.

Sinds de opening van het 
havenkantoor hebben wij te 
maken met openbare dron-
kenschap, wildplassen, milieu-
vervuiling en vechtpartijen die 

bijna altijd tussen 20 en 23 uur 
plaatsvinden na een zomerse 
dag, ongeacht in het weekend 
of doordeweeks. Wij hebben 
nog geen enkele keer politie of 
handhaving mogen zien. Niet 
op alcoholpromillage, afval 
wegwerpen of het lopen met 
opengemaakte alcoholische 
versnaperingen. Terwijl dat 
toch verboden is? Met handha-
ven zult u toch uw doel berei-
ken, nu blijft het beperkt tot een 
goed bedoeld initiatief.

Ik wil niet alleen klagen, reik ik 
u een aantal oplossingen aan: 
Daadwerkelijk surveilleren 
tussen 8 en 11 uur ’s avonds; 
extra inzetten van BOA’s in de 
avonduren; invullen van de va-
cature van havenmeester die 
bekeuringen kan uitschrijven. 
Ook maken we foto’s van jon-
geren die zich misdragen, we 
spreken ze telefonisch aan op 
hun gedrag de volgende dag. 
Dan zijn ze beter benaderbaar. 
Verhuis Happy Food naar een 
andere plek waar bewoners 

geen last hebben van overlast.

Ik verneem gaarne wat het ge-
meentebestuur qua uitvoering 
op korte termijn gaat onder-
nemen, zodat wij allen kun-
nen genieten van deze natuur. 
Graag word ik als voorzitter 
van de VVE onderdeel van de 
klankbordgroep die wordt op-
gericht.

Michel van Julsingha, voorzit-
ter VVE Blok C1 Porseleinha-
ven

   

Wijdemeren pontificaal in de G&E
Ingezonden brief

Op 4 pagina’s haalt het nieuws 
uit Wijdemeren de regiobijla-
ge van de G&E van afgelo-
pen zaterdag. Twee artikelen 
springen eruit: de fusie met 
Hilversum duikt weer op en het 
interview met de burgemees-
ter. Waar het de burgemees-
ter in ons WW van 17 februari 
van dit jaar niet lukte met haar 
noodkreet steun te krijgen voor 
haar pogingen om extra mens-
kracht in te zetten, probeert zij 
het nu via de G&E. De kop ‘Pik-
zwarte wolken hangen boven 
Wijdemeren’ en toelichtend: 
‘Gemeente moest extra perso-
neel inhuren om te voorkomen 
dat alles stilvalt’. Noemde de 
burgemeester in februari 3 ar-
gumenten voor de noodkreet, 
ditmaal werden daaraan toe-
gevoegd ziekte (covid crisis?), 

vacatures en het vertrek naar 
grotere gemeenten. Het heeft 
allemaal een hoog Calimero 
gehalte. In mijn ingezonden 
brief in ons weekblad van 17 
februari meldde ik al dat de 
burgemeester kiest voor de 
makkelijke weg. Immers, de 
belangrijkste veroorzaker van 
het grote beslag op de ambtelij-
ke capaciteit is het eigen beleid 
van B&W. Het mag toch niet 
verbazen dat de doodlopende 
weg van de bekende bouw- en 
infrastructuur plannen zowel 
veel aandacht, inspanning als 
frustratie hebben gekost dat 
hetgeen gebruikelijk van een 
gemeentelijke organisatie ver-
wacht mag worden in de ver-
drukking is geraakt. Niet ver-
rassend dan dat ambtenaren 
kiezen voor een andere werk-

plek. Ook het vooruitzicht van 
een fusie is voor medewerkers 
van Wijdemeren niet aantrek-
kelijk. Vooral niet als het Hil-
versum betreft. Een gemeente 
met een heel ander DNA (zie 
voor het DNA van Wijdemeren 
de concept omgevingsvisie van 
Wijdemeren, mei 2021). Als er 
toch gefuseerd moet worden 
dan liever met een gemeente 
met een vergelijkbaar DNA zo-
als Stichtse Vecht. En tenslot-
te, ook grote(re) gemeenten 
maken gebruik van externe 
deskundigheid. De oplossing 
ligt veeleer in de kwaliteit van 
B&W dan in de kwantiteit van 
het ambtenarenapparaat.

Hans Hof, Dwarsweg 18 Hor-
stermeer

   

Hoeveel boter op het hoofd kan een 
mens hebben?
Ingezonden brief

Sinds kort staat VVD- raads-
lid Sieta Vermeulen als ‘be-
schermvrouwe van de Horster-
meer polder’ te boek. In een 
artikel in de Gooi- en Eemlan-
der van 5 juni jl. nam zij, mede 
namens de VVD, krachtig stel-
ling. In het artikel werd melding 
gemaakt van een verzoek dat 
de gemeente Wijdemeren had 
gekregen om van een bestaan-
de bedrijfswoning, een burger-
woning te maken en na slopen 
van 500 m2 opstallen, een 2e 
woning toe te voegen. Meer 
woningen. Mooi zou je zeggen. 
Maar dat kan natuurlijk niet: in 

een bestaande lintbebouwing 
(Middenweg 100, NdB) zo-
maar 2 huizen bouwen. Dan 
is de beer los, wist mevrouw 
Vermeulen te melden: men 
moet zich wel aan de regels 
houden. En terecht. Ze vergeet 
intussen gemakshalve even 
dat zij (en de VVD) wel graag 
een hele nieuwe wijk wil bou-
wen midden in de beschermde 
Horn- en Kuijerpolder, even-
eens in Nederhorst den Berg. 
Zullen we ons daar dan ook 
gewoon aan de regels houden 
en dat plan nu eens definitief 
naar de prullenbak verwijzen? 

Voordat de provincie de ge-
meente weer tot de orde moet 
roepen? Ik hoor regelmatig dat 
de gemeente een behoorlijk 
mankracht probleem heeft. Als 
we nu eens geen energie, tijd 
en geld meer stoppen in heil-
loze en onwenselijke projecten 
en ons richten op projecten die 
wel gewoon mogen en levens-
vatbaar zijn, scheelt dat vast 
alweer.

Marco Ritt, Nederhorst den 
Berg
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Onrust om bouwplannen Anton Smeerdijkgaarde
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Slapeloze nachten hebben 
ze ervan. De bewoners 
aan de buitenrand van 
de Anton Smeerdijkgaar-
de (tegenover de Kwakel) 
werden vorige week opge-
schrikt door een brief van 
de gemeente Wijdemeren 
over de op handen zijnde 
bouwplannen in het plant-
soen voor hun deur.

“Je verwacht het niet,” meldt 
een van de verontruste bewo-
ners van de seniorenwonin-
gen. “Het mooiste plekje, de 
groenstrook en het uitzicht, 
dat pakken ze weg.” “Een 
paar jaar geleden heeft de ge-
meente nog toegezegd dat het 
plantsoen zou blijven,” bena-
drukt haar buurvrouw. Waarna 
een ander aanvult: “Het riet 
mocht er zelfs niet afgesneden 
worden omdat de grote kare-
kiet er mogelijk woonde. En 
nu dit.” Naast zorgen over de 
natuurwaarde en het uitzicht, 
heeft men bedenkingen over 
de infrastructuur. Het pad voor 
de huizenrij is niet geschikt 
voor druk verkeer en waar 
moeten die extra auto’s straks 

naar toe? Ook over het proces 
rijzen allerlei vragen. Hoe-
lang gaat het duren? Wordt 
het hoog- of laagbouw? Heb-
ben we inspraak? Moeten we 
handtekeningen verzamelen? 
Er is weinig vertrouwen in een 
goede afloop en als buurtge-
noten komen ze graag samen 
in actie.

Verdeelde reacties
Nellie Hendriks deelde haar 
zorg in de Facebookgroep 
‘Inwoners van Kortenhoef’: 
“Wij willen ook graag dat onze 
kleinkinderen kunnen wonen 
in een omgeving waar ze zijn 
opgegroeid, maar maken ons 
zorgen over de plannen in 
onze omgeving.” Haar bericht 
leverde verdeelde reacties op. 
Er kwam bijval in termen van: 
Wat een schande – Wat een 
idioot plan – Te gek voor woor-
den. Maar ook klonken er te-
gengeluiden. Zoals: Super idee 
– Onze kinderen willen ook 
een huis – Er zal toch ergens 
gebouwd moeten worden. Dat 
het een lastig dilemma is, be-
grijpen sommigen ook: Het is 
geen handige plek, maar wat 
zijn de alternatieven? Die laat-
ste reactie legt de vinger op 
de zere plek. Want volgens 

wethouder Jan-Jaap de Kloet 
is het vinden van bouwlocaties 
in onze gemeente bijna als het 
zoeken naar een speld in een 
hooiberg. Daarom wil het col-
lege alle kansen die er wel zijn 
benutten. Zodat Wijdemeren 
een levendige gemeente is en 
zal blijven.

Kansenkaart
Eind 2019 deed de gemeente 
een oproep onder de inwoners 
om met suggesties te komen 
voor woningbouwlocaties. Dat 
leverde zevenhonderd reac-
ties op, waarvan de meest 
haalbare zijn gebundeld in een 
kansenkaart. Omdat de vraag 
naar woningen in Wijdeme-
ren groot is, stelt het college 

voor om drie locaties uit deze 
kansenkaart op korte termijn 
te ontwikkelen. Naast het per-
ceel tussen de Anton Smeer-
dijkgaarde en de Kwakel, gaat 
het om het speelveld aan het 
Kininelaantje in ’s-Grave-
land en om De Molenmeent 
in Nieuw-Loosdrecht. De drie 
locaties vormen samen één 
plan, waarin verschillende 
type woningen worden ver-
deeld. Op De Molenmeent ko-
men woningen in de vrije sec-
tor en op beide andere locaties 
sociale woningen en woningen 
in het middensegment.

Raad beslist
“Het is gemeentegrond. We 
kunnen hier dus snel hande-

len. Maar uiteraard kijken we 
zorgvuldig naar wat er past. 
We willen de nieuwe woningen 
juist goed laten aansluiten bij 
wat er al staat,” licht De Kloet 
toe. Omdat de gemeente niet 
zelf ontwikkelt, wordt voor-
gesteld om de gronden aan 
derden te verkopen, zodat zij 
de woningen kunnen bouwen. 
Deze projectontwikkelaars zijn 
daarbij gebonden aan kaders 
die de gemeenteraad nog 
moet vaststellen. Naast het 
instemmen met een wijziging 
van het bestemmingsplan, be-
slist de raad per locatie over 
de stedenbouwkundige rand-
voorwaarden, de doelgroepen 
en participatie.

   

Lieve Dorpskinderen!
NEDERHORST DEN BERG
Daar is-ie bijna weer, de zo-
mervakantie!. Zoals jullie al 
heel veel jaren gewend zijn, 
start dan het KVW ook weer 
bijna. Helaas moeten we jullie, 
met veel teleurstelling, weder-
om vertellen dat ook dit jaar 

KVW helaas niet op de nor-
male manier door kan gaan. 
Door corona hebben we als 
vrijwilligers een hele tijd niet 
bij elkaar kunnen komen, en 
is er nu te weinig tijd over om 
het KVW op een goede manier 
te organiseren. Wij vinden het 

ontzettend jammer, maar het 
is helaas nog niet haalbaar…. 
maar volgend jaar proberen 
we een knallende herstart te 
doen hoor! Om de pijn een 
beetje te verzachten zijn wij 
wel druk bezig om te proberen 
een aantal losse dagen in de 

eerste 2 weken van de zomer-
vakantie te organiseren voor 
jullie. Hierover zullen we zo 
snel mogelijk verder berichten 
in het Weekblad Wijdemeren. 
Wij wensen jullie een hele fij-
ne zomervakantie met jullie 
papa’s en mamma’s en broer-

tjes en zusjes. Veel zwem- en 
speelplezier en we kunnen niet 
wachten jullie weer te zien. 
(Veel liefs het KVW-team).

   

De Warinschool rent voor stichting Hartekind
NEDERHORST DEN BERG
Op 22 juni tijdens de week 
van de Hartekind run ko-
men alle leerlingen van de 
Warinschool in Nederhorst 
den Berg in actie om geld 
op te halen voor Stichting 
Hartekind.

Elk jaar worden er in Neder-
land 1.500 kinderen met een 
hartafwijking geboren. 90% 
van deze kinderen wordt vol-
wassen, maar helaas sterft 
10% nog altijd aan de gevolgen 
van deze afwijking. Dat maakt 
een hartafwijking doodsoor-

zaak nummer 1 bij kinderen tot 
15 jaar. Stichting Hartekind wil 
hier verandering in brengen en 
zet zich in voor kinderen met 
een hartafwijking. Zij financiert 
wetenschappelijk onderzoek 
met als doel de overlevings-
kansen van hartekinderen te 
vergroten en de kwaliteit van 
leven te verbeteren.

Team Warinschool gaat op 
22 juni rennen voor alle har-
tekinderen en voor hun lieve 
school- en klasgenoot Lynn de 
Weerd die zij moeten missen. 
Lynn is geboren als Hartekind 

en heeft vele operaties moe-
ten doorstaan, helaas waren 
er na de laatste operatie com-
plicaties waaraan zij is overle-
den. Het verlies van Lynn heeft 
grote indruk gemaakt en Team 
Warinschool wil graag gehoor 
geven aan dit gevoel door iets 
concreets te doen.

Via de website is het moge-
lijk om Team Warinschool te 
steunen met een donatie. Ga 
naar www.hartekind.nl/spon-
sor-een-deelnemer/run2021 
en doneer voor Team Warin-
school Nederhorst den Berg
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De werkzaamheden op de 
Kortenhoefsedijk vormden het 
decor voor speciale oefening 
voor brandweer ‘s-Graveland 
afgelopen week. Tijdens twee 
avonden moesten de brand-
weerlieden aan de bak om een 
beknelde wegwerker te bevrij-
den nadat een vluchtauto met 
hoge snelheid op een graaf-
machine was geklapt.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.
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Extra open:
donderdagavond van 8.00 - 20.00 uur
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Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

FAMILIEBERICHTEN

Afscheid nemen is niet loslaten  
Het is een andere manier van vasthouden 

Na een leven vol liefde, gevuld met fantastisch mooie 
momenten maar ook met zorg, is rustig ingeslapen 

onze lieve moeder, schoonmoeder 
en betrokken en trotse oma

Alida Elisabeth van Ee – Westhoff
Alie

weduwe van Jacobus van Ee

 
* Nederhorst den Berg, 16 juni 1930

† Loosdrecht, 5 juni 2021

Wij zullen haar enorm gaan missen en 
blijven herinneren als een prachtig mens.

Wij zijn Amaris Wijkteam Wijdemeren en 
Verpleeghuis de Beukenhof  te Loosdrecht 
dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

Kinderen en kleinkinderen
  

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Marja Vlaanderen - van Ee

Hendrik Willem Mesdaglaan 23
1394 GC  Nederhorst den Berg

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2021403

Werkruimte te huur.
0640298774. C-Nederhorst.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gezocht: lieve hulp in de
huishouding, met goede
referenties. Hollands End,
Ankeveen 0646220369

Muziekles in Kortenhoef
Altijd al gitaar, piano

of zangles willen volgen?
Songbirds in kortenhoef 
bieden privé lessen aan. 

Bij jou thuis of op 
locatie. Leer in korte 

tijd jou favoriete 
nummers spelen of zingen

Tarief : 30 min. 15€
Proefles aanvragen?

songbirdsmuziek@gmail.com
Of bel: 0636065621

Laat Nek-, Schouder- en 
Rugklachten effectief

behandelen door
Massagepraktijk DonnaLife

Atlas-/Lumbaalmassage
www.donnalife.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Opgave van een
Wijdemeertje kunt u

on-line doen via
weekbladwijdemeren.nl,

inclusief de betaling 
daarvan. Aanleveren tot 
maandag 10.00 uur voor 
verschijning. Het tarief is
€ 2,73 per gedrukte regel 
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Zoeken naar reekalfjes in het maaiveld
Door: Saskia Luijer

HILVERSUM
In Einde Gooi, het land-
goed ten zuiden van Hil-
versum, staat de boerderij 
van familie Van der Woude. 
Hun Limousin runderen 
grazen zomers in de wei-
landen in het bosrijke ge-
bied. Het hoge gras langs 
de bosrand vormt een fa-
voriete plek voor reegei-
ten om hun jongen te ver-
schuilen. Voorafgaand aan 
het maaien van het veld, is 
het dus speuren naar ree-
kalfjes, om hen te redden 
van een wisse dood.

“De vraag is of er wat zit, dat 
weet je nooit,” meldt Diederik 
Aarendonk. De boswachter 
van Natuurmonumenten coör-
dineert de zoekactie die don-
derdagavond 10 juni plaats-
vond. Hij heeft in het weiland 
een reegeit zien wegspringen. 
Het kan zijn dat zij wegvlucht-
te om de aandacht van haar 
kalfje af te leiden. Maar moge-
lijk was het jonge dier ook al 
weg. “We zijn al wat verder in 
het seizoen,” is de toelichting. 
“Dan zijn de reekalveren weer 
wat ouder.”

Met een drone
Eigenlijk was het plan om de 
reekalfjes op te sporen met 
een drone met warmtecame-
ra. Een mooie moderne tech-

niek, waar het nabijgelegen 
Vliegveld Hilversum echter 
toestemming voor moet ge-
ven. Omdat het aanvragen 
van een vergunning vertra-
gend zou werken, is toch maar 
een ouderwetse zoekactie op 
touw gezet. Bovendien is aan 
het einde van de dag het land 
te veel opgewarmd om de kalf-
jes met een warmtecamera te 
spotten. In de ochtend zou het 
resultaat beter zijn geweest. 
Ondanks het late besluit heeft 
Aarendonk een ploeg van 
twintig man paraat staan. Alle-
maal vrijwilligers die de natuur 
een warm hart toedragen.

Op anderhalve meter
“We gaan op anderhalve me-
ter zoeken,” begint de instruc-
tie van de boswachter. “Daar 
hebben we al maanden op 
geoefend,” klinkt het droge 
commentaar van een van de 
vrijwilligers. De afstand heeft 
niets te maken met corona, 
maar met de reikwijdte van ie-
ders blik. Want Arendonk ver-
volgt: “Als je breed loopt, met 
een stok het gras opzij duwt en 
naar de grond blijft kijken, dan 
kun je eigenlijk niets missen. 
Let erop of je een kuiltje ziet 
waar een reekalfje kan zitten 
of sporen van grotere ligplek-
ken die door de moeders zijn 
gebruikt. De reegeiten komen 
maar een paar keer per dag 
langs om hun jongen te zogen. 
Zij zullen nu buiten het veld 

zijn, maar vaak vlakbij.”

Duiken in het gras
Gewapend met lange stokken 
struint een lange rij vervol-
gens door het hoge, golfende 
gras. “Ook als we niets zien, 
is het geen verspilde moei-
te. Want we jagen nu ook het 
andere kleine wild het veld 
uit,” motiveert Diederik zijn 
ploeg. Ondertussen legt hij uit 
dat reekalfjes na de geboorte 
tien dagen geurloos zijn, zo-
dat ze minder makkelijk door 

natuurlijke vijanden gevonden 
kunnen worden. Als er gevaar 
dreigt, vertelt hun instinct hen 
om stil te blijven liggen. Ze 
drukken zich letterlijk dicht te-
gen de grond en duiken nog 
dieper in het gras. Alleen de 
wat oudere dieren zullen weg-
vluchten. De kleintjes doen dat 
nog niet.

Gered
“Stop!” klinkt het opeens. 
Want er is een kalfje ontdekt. 
Daar ligt die, verscholen in 

het gras. Het beestje kijkt het 
even aan en neemt vervolgens 
een spurt naar de bosrand. In 
de verte klink het geluid van 
twee trekkers. Boer Eric van 
der Woude en zijn zoon Wout 
zijn met de maaimachines al in 
aantocht. Het maaien van het 
grasland moet immers snel na 
de zoekactie gebeuren, zodat 
de jonge dieren geen tijd heb-
ben om terug te keren naar 
hun vertrouwde schuilplek. Dit 
reekalfje is gered. Op naar de 
volgende.

   

Bijenzwerm
KORTENHOEF
Maandagmiddag 7 juni werd 
ik opgeschrikt door een zoe-
mende-gonzende donkere 
wolk die een duidelijke voor-
keur voor mijn achtertuintje 
had. Even dacht ik aan een 
nieuwe bijbelse sprinkhanen-
plaag, gelukkig bleken het bij-
en te zijn. De bijen hadden een 
voorkeur voor de vuurdoorn, in 
een kwartier tijd had zich een 
bol van meer dan 30 cm. ge-
vormd die de indruk gaf zich 
daar te handhaven. Nu zijn 
bijen zeer nuttige insecten, ik 
zie ze graag in korven of kas-
ten. Derhalve de gemeente 
gebeld voor een oplossing. Zij 
koppelden de vraag door naar 
de bekende Hetty Kastelein 
die een plaatselijke imker me-
vrouw Nora inschakelde. Die 

was zeer blij met de melding, 
binnen een half uur was zij in 
vol ornaat met de nodige hulp-
middelen bij mij. 15 minuten 
later en na een aantal tikken 
op de takken met de bijen-bol 
was de zwerm via een emmer 
in een meegenomen bijenkast 
verplaatst. Mijn kennis over 
bijen is weer opgehaald, ik be-
greep dat deze zwerm wel uit 
30.000 bijen kan bestaan. Wat 
later is de kast opgehaald, het 
volk heeft een mooie plek in de 
gemeente toegewezen gekre-
gen en gaat deze zomer aan 
de slag met z’n nuttige werk. 
(Robert B.)
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IJS van de Willem van Diermen Stichting
Gratis ijsje

NEDERHORST DEN BERG
Iedereen kent ondertus-
sen het heerlijke ijs van 
de 7 Heerlijkheden, of mis-
schien toch niet?

Een uitgelezen kans om in het 
laatste geval kennis te maken, 
of, in het eerste geval, de ken-
nismaking met het overheerlij-
ke ijs te vernieuwen.

De Willem van Diermen Stich-
ting biedt elke inwoner van Ne-
derhorst den Berg deze zomer 

een heerlijk vers geschept ijsje 
aan. U moet echter wel 75 jaar 
of ouder zijn en u moet zich 
van tevoren opgeven. U ont-
vangt dan een tegoedbon in de 
bus. Tegen inlevering van deze 
bon kunt u het ijsje in de winkel 
halen.

Graag aanmelden voor 1 juli bij 
Henny Pos, telefoon 254515 of 
per e-mail hennypos@xs4all.nl

De actie loopt tot 31 augustus. 
Na deze tijd is de bon niet meer 
geldig.

Snoep smakelijk!

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garanti e
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

          
            
            

 
            

                     
            

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

           Collega gezocht 
                       Functie 
           Kantoor medewerker  
 
Wij vragen: 

 Klantvriendelijk  
 Weet van aanpakken 
 Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift. 
 Functie is per direct beschikbaar. 
 Fulltime  

 
Je functie bestaat o.a. de volgende taken: 

 Aannemen van de telefoon gesprekken. 
 Plannen van de kleine klusjes. 
 Ontvangst van goederen. 

 
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal 
 

 Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl. 
 
 Koninginneweg 60 1241CW  KORTENHOEF 
 
 
 
 

 

  

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

           Collega gezocht 
                       Functie 
              Elektromonteur  
 
Wij vragen: 

 Klantvriendelijk  
 Weet van aanpakken 
 Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift. 
 Functie is per direct beschikbaar. 
 fulltime 

 
Je functie bestaat o.a. de volgende taken: 

 Aanleg installaties. 
 Verhelpen van storingen. 
 Uren en materiaal specificatie 

 
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal 
 

 Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl. 
 
 Koninginneweg 60 1241CW  KORTENHOEF 
 

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

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

INSTALLATIEBEDRIJF

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken worden de bladen opgesierd met een Historische Foto 
van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren.
De achtste aflevering is voor Historische Kring Loosdrecht.

De fotograaf stond op wat wel eens het hoogste punt van Loosdrecht werd
genoemd: de 7 meter hoge heuvel op het landgoed Eikenrode waarin ook de ijs-
kelder ligt. We kijken hier in noordelijke richting en zien in de verte korenmolen ‘de 
Haas’ aan het Moleneind. De ronde vijver bestaat nog, hierop werd deze winter 
nog geschaatst door kinderen. Het pad erachter is het St. Annepad. Daarachter ligt 
een door een houten schutting beschermde kwekerij waar o.a. coniferen werden 
gekweekt; achteraan staan enige kweekbakken. Tussen de bomen zijn net wat 
oude huizen te onderscheiden. Eigen foto uit het archief van de Historische Kring 
Loosdrecht

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Gezicht vanaf Eikenrode op molen ‘de Haas’ in 1910
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
De KNVB had 12 juni uit-
geroepen tot de Nationa-
le Voetbaldag en dat was 
voor ons aanleiding om 
jongens en meisjes ken-
nis te laten maken met de 
voetbalsport en onze ver-
eniging. En dat deden ruim 
50 kinderen die dus voor 
het eerst te gast waren op 
ons complex.

Ze trainden samen met onze 

ruim 400 jeugdleden; van de 
smurfen tot en met de jon-
gens en meiden van onder 
19 jaar. De trainingen werden 
verzorgd door de spelers van 
zowel de mannen- als vrou-
wenselectie. Ook de beide 
hoofdtrainers Léon Roorda 
en Herman Blankenberg wa-
ren aanwezig. Het was een 
topdag die besloten werd met 
een hotdog, limonade en een 
appel. De eigen leden kregen 
bovendien een fotodrieluik met 

een teamfoto en de foto’s die 
die tijdens de jeugddag ter ere 
van ons 100-jarig jubileum zijn 
gemaakt.

Het kennismaken met de voet-
balsport was overigens eerder 
vorige week al gebeurd met 
twee clinics die jeugdtrainers 
op de Regenboogschool en 
de Sint Antoniusschool ga-
ven. Natuurlijk was ook onze 
mascotte Sgravie daarbij en 
gaf onze O17-speler Stan de 

Brouwer een demonstratie als 
freestyle artiest. Deze week 
worden de Curtevenneschool 
en de Augustinusschool in Hil-
versum aangedaan.

De senioren sloten het voet-
balweekend afgelopen zondag 
af met onderlinge wedstrijden. 
De gemixte teams bestonden 
uit spelers uit alle teams van 
zowel de mannen als de vrou-
wen. Na afloop was er voor ie-
dereen wat te eten waaronder 

lekkere saté van onze hoofd-
sponsor Piepenbrock.

De nog als speler actieve Stok 
van de Burg kreeg zondag jl. 
zijn jubileumspeld voor zijn 
30-jarig lidmaatschap uitge-
reikt. Traditiegetrouw gebeurt 
dit met de nieuwjaarsreceptie, 
maar dat was voor Stok afge-
lopen januari niet mogelijk. Na 
het onderlinge toernooi werd 
hij toch nog onderscheiden.

   

Nationale Voetbaldag
Door: Sarah Cuiper

’S-GRAVELAND
Jong en oud stonden za-
terdag 12 juni op de groene 
mat van SV ’s-Graveland 
voor de Nationale Voetbal-
dag. De training voor de 
jeugd werd verzorgd door 
selectiespelers van de 
Heren- en Vrouwenteams 
onder het mom ‘Talent 
traint Talent’. Ook mochten 
niet-leden meetrainen om 
van het voetbal te proeven.

Mira van Ginkel, speelster van 
Vrouwen-1, trainde de MO-15 

samen met teamgenoot Nao-
mi Hammink. De training was 
nauwkeurig uitgedacht: “We 
gaan een training geven met 
van alles wat.” zegt Naomi. 
Mira vult aan: “We beginnen 
met een unieke warming-up, 
vervolgens doen we een kaat-
soefening, dan een positiespel 
en we sluiten af met een par-
tijtje.” De speelsters van de 
MO-15 vinden het leuk dat 
jonge meiden de leiding ne-
men: “Dat is toch weer anders 
dan je eigen trainer!” Mira is 
het hiermee eens en zegt: “Je 
gaat zelf ook op een andere 
manier naar een training kij-

ken”. De Nationale Voetbaldag 
is bedoeld om de verbinding 
binnen de club te versterken: 
tussen jong en oud maar ook 
tussen leden en niet-leden. 
Mira: “Al je al zolang rondloopt 
op de club dan ben je blij om 
een bijdrage te kunnen leve-
ren, en als dat dan in de vorm 
is van zoiets leuks als training 
geven, dan is dat al helemaal 
mooi meegenomen. En je 
leert de jongere meiden beter 
kennen!” De selectiespelers 
trainden de jeugd in duo’s en 
wisselden elkaar af.

Tijdens de Nationale Voetbal-

dag waren de andere velden 
ook volop in gebruik. In de 
smurfenbak renden de klein-
ste voetbaltalenten rond en 
ook op het vernieuwde veld 4 
werd hard getraind. Rond 11 
uur was de ochtendshift met 
de jongere jeugd klaar. Er wer-
den broodjes knakworst gege-
ten door de uitgeputte spelers 
en de middagshift stroomde 
binnen. De oudere jeugd-
teams van 15 tot 19 jaar zijn 
dan aan de beurt.

Het voetbalweekend was toen 
nog niet voorbij want op zon-
dag    13    juni    mochten   de

Foto: Mira van Ginkel neemt de 
training nog een laatste keer 
door

senioren zelf ook een balletje 
trappen. In combinatie met de 
eerste wedstrijd van Oranje 
tegen Oekraïne was het een 
mooi weekend gevuld met 
voetbal.

   

€500 SportAkkoord Wijdemeren voor elke beweegactiviteit
WIJDEMEREN
Bent u een aanbieder van 
sport? Dus een sport-
vereniging, commerciële 
sportaanbieder, een zorg-
verlener met beweegaan-
bod of zelfs een school en 
bent u gevestigd in Wij-
demeren? Dan kunt u nu 
dankzij het sportakkoord 
van Wijdemeren €500 aan-
vragen om uw sport in te 
zetten om meer mensen 

aan het bewegen te krij-
gen.

Hierbij zoeken we bewust naar 
mensen die nog niet (voldoen-
de) bewegen. Heeft u mooie 
ideeën om dit voor elkaar te 
krijgen? Dan kunt u voor de 
uitvoering van uw idee €500 
aanvragen bij de sportcirkels 
van Wijdemeren. Op de web-
site van het SportAkkoord 
Wijdemeren leest u wat u 

daarvoor moet doen. Sportak-
koord Wijdemeren bestaat uit 
vertegenwoordigers van de 
verschillende kernen. Deze 
sportminnende inwoners van 
Wijdemeren zijn de link tussen 
sport en beweegaanbieder en 
sportakkoord. Binnen iedere 
kern van Wijdemeren kunnen 
sport- en beweegaanbieders 
een aanvraag doen voor een 
sportactiviteit. De leden van 
het Sportakkoord bespreken 

het aanbod van activiteiten. Dit 
platform is tevens aanspreek-
punt voor de gemeente Wij-
demeren en zal de aanvragen 
beoordelen, beheren, bewa-
ken en afhandelen. De uitvoe-
ring van de activiteiten en het 
bereiken van de doelgroep ligt 
bij de sport- en beweegaanbie-
der die de activiteit aanbiedt.

Vertegenwoordigers in de ker-
nen zijn: Nederhorst den Berg 

en Ankeveen: Ine Klösters – de 
Vries; Kortenhoef en ’s-Grave-
land: Raimon Knip
Loosdrecht en Breukeleveen: 
Jan-Ernst van Driel.
Voor meer informatie, voorwaar-
den en de procedure: Zie www.
sportakkoordwijdemeren.nl of 
mail ons info@sportakkoordwij-
demeren

   

Toeren met GWC De Adelaar
‘S- GRAVELAND
Heb je ook tijdens de lock-
down het wielrennen ont-
dekt? Lekker op de fiets 
naar buiten in je eigen om-
geving. Maar ben je het al-
leen fietsen een beetje zat.

Liefhebbers van wielrennen en 
fietsen in het Gooi, Wijdeme-
ren, Baarn, Soest en omstre-
ken ontmoeten elkaar bij de 

Toerafdeling van de Adelaar. 
Sluit je ook aan. Je kunt op ie-
der niveau meefietsen.

GWC de Adelaar heeft mo-
menteel zo’n 200 enthousiaste 
leden binnen de Toerafdeling, 
die vele kilometers fietsen 
met elkaar. Binnen de toeraf-
deling staan plezier, betrok-
kenheid en sportiviteit voorop. 
Uiteraard is er aandacht voor 

de veiligheid op de weg en 
binnen de groep. Wil je een 
keer meefietsen om de sfeer 
te proeven? Stuur een mailtje 
naar toer@gwcdeadelaar.nl

Foto: Eric Daams
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Zandvlakte bij de Zuwe
KORTENHOEF
Terwijl iedereen de slippers 
en zwemkleding uit de kast 
haalt en klaar is voor een 
zonnige dag aan het water, 
is de strandje in Korten-
hoef dat nog niet.

Recreatiestrand de Zuwe is 
altijd een grote trekpleister 
geweest voor iedereen om te 

zonnen aan de Wijde Blik. De 
gemeente wilde het strandje 
opknappen door er nieuw gras 
neer te leggen. Helaas is dit 
mislukt doordat het langere tijd 
slecht weer was toen het gras 
werd gelegd. Daardoor is het 
strandje nu veranderd in een 
zanderige vlakte.

   

Bijna briljante Boban schittert in De Dillewijn
Halve finalisten Amsterdams Kleinkunst Festival

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Na precies een half jaar 
bruiste het zaterdagavond 
weer cultuur in het pitto-
reske theaterkerkje De Dil-
lewijn te Ankeveen. In twee 
voorstellingen konden 30 
toeschouwers genieten 
van de halvefinalisten van 
het Amsterdams Klein-
kunst Festival. Van wie 
Boban, Benjamin Braspen-
ning, bij tijd en wijle briljant 
was.

‘Ik had wel dood kunnen zijn’ 
was het thema van Sanjeevani 
die opende met een 20 minu-
ten durende vrolijke show over 
haar afkomst uit Sri Lanka. 
De onderliggende boodschap 
was echter haar woede over 
dat ze als ‘exportproduct’ on-
gevraagd verkocht was als de 
Sri Lankaanse kaaskop met 
de achternaam Hendriks. Klein 
van stuk had ze geleerd snel 

overeind te komen en had ze 
zichzelf opgevoed. Dat ging 
met veel omwegen. Veel tijd 
en veel geld, wel drie Ferrari’s 
was haar conclusie na 39 jaar. 
Ze wist niet eens wanneer ze 
jarig was. Ontroerend was haar 
verhaal aan het slot waarin ze 
droomde een prinses te zijn die 
lijkt op haar familie.

Strak pak
Van een heel ander kaliber was 
het optreden van Farida Laan 
die naast haar carrière als car-
toonist connectie zocht met 
publiek. In een strak pak met 
stropdas nam ze de toehoor-
ders mee in een strakke mo-
noloog die van een supermarkt 
via een Moeder Natuurbos en 
een bunker weer eindigde bij 
de boodschappenkarretjes. 
Een enorme brij aan woorden, 
met prachtige woordspelingen 
en poëtische uitstapjes. Het 
verhaal gaat alle kanten op, het 
vergt veel concentratie om de 
doorlopende lijn te volgen. Bij-

zonder waren de choreografi-
sche pasjes die tussendoor de 
teksten in delen markeerden. 
‘Stel dat ik akkoord ga met m’n 
eigen onbeduidendheid, wie 
ben ik dan’ was wellicht de kern 
van Farida’s betoog.

Millennial
Boban legde op uiterst komi-
sche wijze uit hoe je als millen-
nial deze tijd kunt overleven. 
Zeer leerzaam. Het begon met 
het briljante lied ‘Alle boomers 
moeten dood’, ritmisch bege-
leid met handgeklap op het li-
chaam. De babyboomers in de 
zaal gingen er eens voor zitten. 
Aan de hand van het more-
le kompas van de apenproef, 
druiven of komkommers, leid-
de de jonge Utrechter je langs 
de keuzes die je kunt maken. 
In een aantal stappen moet 
het mogelijk zijn om je staan-
de te houden anno 2021. ‘Ome 
DUO’ helpt je aan een goedko-
pe lening, zong hij opgewekt 
aan de piano. Cynisme, afge-

wisseld met hilarische teksten, 
de zaal klapte en stampvoette 
mee. Het kakkineuze Gooise 
publiek redt zich zelfs met een 
Downsyndroom op het Luzac 
College, enzovoort. Tot slot is 
een gefortuneerde partner van 
de Zuidas ook een belangrijke 

factor. Derhalve deed Boban 
begeleid door z’n gitaar pogin-
gen om een aantal vrouwen 
met een liefdeslied te versie-
ren. Een mooi tijdsbeeld, het 
kan haast niet anders of Boban 
maakt een grote kans op de 
Wim Sonneveldprijs.

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

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN REPARATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

VERRAS JOUW LIEFSTE PAPA ...

KLOOFHAMER
AX 30 C

€ 43

TAKKENZAAG
van veredeld
carbonstaal

€ 35

MULTIFUNCTIONELE
ACCUSNOEIZAAG
GTA 26

VANAF

€ 119
MET ACCU EN

LADER € 159,00
(OPGELET: BEPERKT LEVERBAAR)

SNOEISCHAAR

VANAF

€ 9,99

TAKKENSCHAAR

€ 48

... MET STIHL
PRODUCTEN!
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Photographic Artist
Françoise Vaal
groepsexpositie Sypesteyn

LOOSDRECHT
Françoise Vaal (Baarn, 
1965) exposeert haar serie 
The Final Takeover vanaf 
19 juni t/m 31 oktober 2021 
tijdens een groepsexposi-
tie in de tuin van Kasteel 
Sypesteyn te Loosdrecht. 
Locoburgemeester De 
Kloet van Wijdemeren zal 
de expositie openen tij-
dens een receptie voor ge-
nodigden op 18 juni a.s.

In de 15-delige serie The Final 
Takeover wordt ingezoomd op 
leven dat een kans ziet om 
te groeien in een minder ge-
schikte omgeving. Deze voor-
beelden van oplossingen die 
de natuur in miljoenen jaren 
heeft gevonden om te leven, 
te groeien en zich te ontwik-
kelen, zijn betoverend mooi 
in hun eenvoud. Het is ver-
bazingwekkend dat de natuur 
maar een paar honderd jaar 
nodig heeft om het hoogste 
door mensen gemaakte ge-
bouw te laten verkruimelen. 

Die afbrokkeling wordt gesym-
boliseerd in de randen van de 
fotowerken. De zware contras-
ten verraden de ogenschijnlij-
ke tegenstelling tussen mens 
en natuur: het statische en 
schijnbaar onoverwinnelijke 
van de objecten, tegenover de 
zachte maar dwingende kracht 
van het organische. De totali-
teit van de werken verbeeldt 
daarnaast een diepere laag. 
The Final Takeover is ook het 
verhaal van geboorte, wils-
kracht, ambitie, tegenslagen, 
confrontatie en authenticiteit. 
Kenmerken van het leven die 
ook de mens maar al te goed 
kent.

Over de kunstenaar:
Françoise Vaal is vele jaren 
fotoredacteur, multimedia pro-
ducer en gediplomeerd coun-
selor geweest. In 2019 heeft 
ze een langgekoesterde wens 
in vervulling laten gaan en is 
ze fulltime kunstenaar gewor-
den. Ze woont en werkt in Ne-
derhorst den Berg.

   

Brief van de Koning
‘S- GRAVELAND
Beretrots waren Agnes en 
Arie van Weenen toen ze 
op 12 juni een brief van de 
Koning ontvingen. 

Ze kregen de hartelijke ge-
lukwensen voor hun 65-jarig 
huwelijk. ‘Het is heel bijzonder 
samen deze briljanten mijlpaal 
te kunnen bereiken’, schreef 
de secretaris namens Zijne en 
Hare Majesteit.

Vaarexcursies in de Vechtplassen 
starten weer
WIJDEMEREN
Het is eindelijk zover. De 
trossen gaan los en Na-
tuurmonumenten vaart 
weer uit op de Vechtplas-
sen. Vanaf half juni orga-
niseren we weer vaarex-
cursies op de Ankeveense 
Plassen en in Botshol. Ge-
niet in een open boot van 
een waterwereld van 
smalle slootjes en weidse 
plassen. Ontdek dit karak-
teristieke laagveengebied 
met moerasvogels en laag-
veenplanten.

Ankeveense Plassen
Samen met de boswachter 
van Natuurmonumenten vaar 
je 1,5 uur door een uniek, le-
vendig en toch stil natuurge-
bied midden in de Randstad. 

De boswachter zal je uitleg-
gen hoe dit landschap van 
petgaten en legakker is ont-
staan. Vaar langs bloeiende 
oeverplanten, ruik de geur van 
watermunt en spot water- en 
moerasvogels.

Botshol
Het is onvoorstelbaar dat er zó 
dichtbij Amsterdam een uniek 
natuurgebied ligt waar de stilte 
en rust overheerst. Een plek 
waarin allerlei dieren en plan-
ten hun thuis vinden. Tijdens 
deze boottocht zijn er allerlei 
verrassingen mogelijk. De ene 
keer zie je vogels als de lepe-
laar en de aalscholver. Een 
andere keer kom je een de zil-
verreiger tegen. Ook bezoek je 
een stukje trilveen. Hier kun je 
kennismaken met zonnedauw: 

een vleesetend plantje. Of met 
de vlijmscherpe en zeldzame 
plant galigaan. En met wat 
geluk kom je ook orchideeën 
tegen. Kortom, kijk je ogen uit 
en laat je verrassen.

Tickets boeken?
Boek je tickets via www.
natuurmonumenten.nl/var-
enindevechtplassen. Natuur-
monumenten volgt bij alle ac-
tiviteiten de richtlijnen van het 
RIVM. Er wordt te allen tijde 
1,5 meter afstand gehouden. 
Het aantal deelnemers voor 
deze excursie is daarom be-
perkt tot 10 personen. Kom 
niet als je klachten hebt en hou 
je aan de algemeen geldende 
coronarichtlijnen.

   

Kunstroute 2021
Voor het tweede jaar op rij geen 
Kunstroute tijdens Pinksteren. 
Wel een alternatief als Kunst in 
de Etalage in winkelcentrum De 
Meenthof (juni). Maar de kun-
stenaars van de Kunstroute ‘s- 
Graveland en wijde omgeving 
willen zich graag aan een breed 
publiek presenteren. Vandaar 
een serie in dit blad waarin 
steeds een aantal kunstenaars 
aan het woord komen. Deze 
week Bianca Koevoets en Rob 
Jacobs.

Bianca Koevoets
In 1990 ben ik aan de Riet-
veldacademie als ontwerper 
afgestudeerd. De eerste ja-
ren na de academie heb ik 
kunstmanifestaties georga-
niseerd bij Atelier WG te Am-
sterdam en in Parijs. Daarna 

heb ik bij tijdschriften o.a. de 
Volkskrantmagazine gewerkt. 
In 2001 ben ik weer full time 
begonnen als instructeur 
klassieke rijkunst. Na een op-
leiding voor zadelpasser en 
zadelmaker ben ik in 2007 
de Zadelwerkplaats gestart. 
Tot aan 2020 heb ik full time 
zadel, singel, hoofdstel en 
bitchecks uitgevoerd en repa-
raties gedaan. De coronatijd 
heeft zeker een verandering 
teweeg gebracht. Ik had een 
prijs gewonnen voor het ont-
werp van het Smart Saddle 
System bij de Dutch Masters 
innovation award. Een sen-
sorsysteem in het zadel, als 
objectief meetinstrument. Ook 
ben ik bij HOGENT gaan wer-
ken om in samenwerking met 
een team zadelonderzoek te 
doen en het Equine comfort 
lab op te zetten. En in oktober 
doe ik mee aan Masterly The 
Hague. De Zadelwerkplaats; 
0624200534.

Rob Jacobs
Rob Jacobs (1957) heeft een 
voorliefde voor de natuur. 
In de landschappen die hij 
schildert vangt hij zowel het 
licht als de sfeer op bijzonder 
treffende wijze. De broeierige 
landschappen uit Spanje en 
Italië met warme kleuren en 
lange schaduwen doen je ver-

langen naar een lekker glas 
wijn op een terras ergens ver 
weg, terwijl de Nederlandse 
plassengezichten in al hun 
koele frisheid je doen verlan-
gen naar een stevige wande-
ling met de wind in je haar. 
Zelf zegt de schilder over zijn 
werk: “Het is een persoonlijke 
belevingswereld die ik op het 
doek probeer over te brengen. 
Ik laat de toeschouwer stil-
staan bij velden, bergen, en 
meren die ik in een ander licht 
en kleur heb gerangschikt. Die 
sfeer van dat licht en de ma-
nier waarop ik observeer, is 
wat ik probeer over te brengen 
in mijn schilderijen.”
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

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

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

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

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM

Een Easysit sta-opstoel 
op maat, al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Houd 1,5 meter afstand van ons 

winkelpersoneel en anderen.  

Ook vóór de winkel.

1,5 M.

Kom zoveel mogelijk alleen 

naar de winkel. 

Doe uw boodschappen zoals 

u altijd doet. Dan is er genoeg

voor iedereen!

Betaal met pin  

of contactloos. 

Volg altijd de aanwijzingen op 

van ons personeel.

Raak alleen het product aan 

dat u nodig hee�.

Blijf thuis als u verkouden bent of 

griep hee�. Vraag familie of buren 

om uw boodschappen te doen.  

Of bestel deze online.  

 In deze winkel zijn maximaal  mensen tegelijkertijd welkom.
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naar de winkel. 
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of contactloos. 
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Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-53420733   Showroom Hilversum

Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

Easysit A160

Easysit D62 Easysit D72

Stressless® Paris

Easysit D65

Easysit A160

BTW-ACTIE
Easysit betaalt voor

u de 21% BTW!*
Kom naar de ruime showroom en bespaar veel geld!

Wij werken veilig volgens de RIVM-richtlijnen!

Pro� teer nu tot en met 23 juni!


