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Lintjes voor			
verbinders
Bruggen nodig tussen doven en		
horenden
NIGTEVECHT
Het echtpaar was op het
zogeheten
mini-symposium Let’s Connect georganiseerd door Stichting
Plots- en Laatdoven. Dat
is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk
doof zijn geworden. Tegen
het eind van de bijeenkomst werden Ineke en
Lex Scheffel uit Nederhorst den Berg naar voren
gehaald.
De dag stond in het teken van
het bij elkaar brengen van
mensen mét een auditieve
beperking en mensen zonder. Vaak is er (onbedoelde)
onwetendheid of laksheid ten

Wilt u ook gegarandeerd
4% rente op uw spaargeld?

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

opzichte van mensen die niet
of slecht kunnen horen. Als je
nagaat welke obstakels je als
slecht- of niet horende elke
dag of zelfs ieder uur van de
dag tegenkomt, is het nut van
hierover informeren evident.
Hoe weet je als doof persoon
dat de telefoon gaat of wat er
aan de andere kant van de lijn
wordt gezegd? Hoe leg je in
een winkel of het OV iets uit
als diegene jou niet goed kan
verstaan en geen gebarentaal
kent? Noodsituaties, humor,
frustraties, vragen aan een
balie, schoonheid. Er is veel
wat goed- en slechthorenden
niet zomaar even kunnen
(mede)delen. Het is een zeer
ingrijpende beperking. “Het is
rete ingewikkeld en gaat de
hele dag door,” zegt Lex.
In 1989 richtte Yvonne Kemink de stichting Plots- en
Laatdoven op. Ineke was er

Foto: Mieke Snepvangers

ook vanaf het begin bij betrokken en kwam in het bestuur.
Zo’n twee jaar later richtten
de Scheffels het Lex Scheffel Fonds op. Dat startte met
Lex die via het lopen van een
marathon geld voor de stichting inzamelde en daarmee
de eerste computer kon aanschaffen. Bestemming van het
fondsgeld waren en zijn nog
steeds de minder draagkrachtige plotsdoven in Nederland.

RUIMT OP!

tot

70%

korting
MATRASSEN, BOXSPRINGS
HILVERSUM
BEDTEXTIEL EN
ZONDAG
GOPEND
NOG VEEL MEER!

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL

Dat is zeer welkom en nodig
gezien de weinig toegankelijke en beperkt beschikbare
overheidssubsidies. Het echtpaar voelt veel onbegrip en
onrechtvaardigheid over de
hoeveelheid kosten die doven
moeten maken maar niet vergoed worden.

“HET IS RETE INGEWIKKELD […] DE
HELE DAG DOOR”
Lex vertelde dat hij Ineke drieënvijftig jaar geleden had ontmoet. Hij was achttien en Ineke negentien en zij was toen
nog horend. Twee jaar later
werd zij plotseling doof door
een hersentumor. Lex is nog
steeds horend. Kort voor haar
doofheid bezochten ze nog
een concert van Aretha Franklin in het Concertgebouw
maar daarna ging dat niet
meer. Dat was een enorm gemis. Ineke: “Lex wist niet wat
hij er mee aan moest.” Lex:
“Weet ik af en toe nog niet.”
Ze lachen. Ze knokten zich er-

door en kwamen langzamerhand steeds meer in contact
met lotgenoten, waardoor het
balletje in de richting begon te
rollen van waar we nu zijn.
Voor hun tientallen jaren van
verdiensten kreeg het koppel
door locoburgemeester JanJaap de Kloet een koninklijk
lintje opgespeld. Met ondersteuning van gebarentolk Bianca Dol vertellen ze over de
verrassing, want ze wisten
van niks. “Ik vond het wel heel
vreemd dat mijn dochters ook
ineens uitgenodigd waren,”
zegt Ineke. Verder had ze er
niks aan gekoppeld. De eerbetuiging vond ze wel wat
veel, want ze doet alle inspanningen ‘gewoon‘ voor haar lotgenoten. “Ja,” zegt Lex, “het
had niet gehoeven maar was
toch wel heel feestelijk!”
Verdere info:
www.stichtingplotsdoven.nl
www.lexscheffelfonds.com
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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
Za. 3 juli: 19.00 uur:
E. Kaak.
 OLV Hemelvaart
Do. 1 juli: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 4 juli: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 4 juli: 9.30 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.




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

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

Willibrordkerk
Zo. 4 juli: 10.00 uur:

Ds. Frank Leever
Kerkdienst met max.
30 aanwezigen. Aanmelden vooraf verplicht
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654). De
kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl


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

Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

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.

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

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 4 juli:

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Ds. G.J. van Meijeren
Let op: Openluchtdienst op
Noordereinde 52
Aanmelden verplicht, meer
info:
www.hervormdegemee
tesgraveland.nl/aanmelden


Hervormde gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen.
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
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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Vragen Lokale Partij organisatieonderzoek
WEEKBLADWIJDEMEREN

In de raadsvergadering van 10
WIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
juni jl. | NEDERHORST
is door burgemeester
Burgemeester
Larson | KORTENHOEF
Larson gezegd: ‘Er is nog een
heeft diverse keren gemeld
onderzoek gaande, daar heb
dat pas na de zomervakanik het rapport nog niet van’.
tie meer bekend is over het
En: ‘Ik heb nog steeds niet
onderzoek naar de organihet definitieve rapport ontvansatie op het gemeentehuis.
gen van Necker van Naem’.
Het gaat om een onderzoek
Gevraagd naar de reden van
door bureau Necker van
de vertraging dat het rapport
Naem. De fractie van De
zo lang uitblijft, was dezelfLokale Partij heeft vragen
de 10 juni de reactie van de
gesteld over deze kwestie.
portefeuillehouder: ‘De reden
In samenwerking met

van vertraging is dat wij van
oordeel waren dat er in kwalitatieve zin onvoldoende verdieping in zat en onvoldoende
onderbouwing t.a.v. cijfers en
analyses’. En: ‘Geen rapport
in eerste versie waar men een
besluit op kon nemen en die
niet tegemoet kwam aan de
informatievraag, dus we hebben gevraagd om een verdieping daarvan’. En: ‘De onderbouwing was onvoldoende’.

M.a.w. er is nog geen definitief
rapport. Necker van Naem
stelt desgevraagd echter dat
op 16 juni jl. dat het definitieve
rapport al opgeleverd is.
Vragen
De Lokale Partij vraagt of het
klopt het dat het definitieve
rapport wel opgeleverd is.
Hoe verhoudt zich dat tot de
uitspraken van de burgemeester? De raad zou aan het ein-

de van het onderzoek worden
bijgepraat door Necker van
Naem. Waarom heeft dat nog
niet plaatsgevonden? Is er
verschil van mening tussen
opdrachtgever (burgemeester)
en opdrachtnemer over het
opgeleverde
eindresultaat?
De Lokale Partij gaat ervan dat
het rapport nu voor de raadsvergadering van 8 juli aan de
gemeenteraad ter hand wordt
gesteld.

Bezorgde bewoners Smeerdijkgaarde
Door: Patricia Roobol

KORTENHOEF
27 bezorgde bewoners van
de Anton Smeerdijkgaarde gaven gehoor aan de
uitnodiging om uiting te
geven aan hun zorgen met
betrekking tot de brief van
de wethouder van Ruimtelijke Ordening van Wijdemeren. Aanwezig zijn ook
Aletta Zandbergen en Gert
Zagt van De Lokale Partij.
Nu Provinciale Staten een
streep hebben gezet door
Zuidsingel fase 8 met een
beroep op behoud van open
landschap en een verbod op
het bouwen aan de randen

van het dorp, lijkt de uitkomst
van de zogeheten kanskaarten volstrekt willekeurig. Bij
navraag blijken twee personen
uit de gemeente Wijdemeren
de locatie Smeerdijkgaarde
te hebben aangewezen. De
vraag was: waar ziet u mogelijkheden, waar ziet u geen
mogelijkheden.

landschap, zou nu een Quick
Win zijn? Een Quick win voor
wie? Voor alle duidelijkheid:
niet voor de huidige bewoners,
die hun koopwoningen uitsluitend verkocht hebben, nadat
de gemeente Wijdemeren hen
had toegezegd dat het vrije
uitzicht over de Kwakel vrij zou
blijven.

Vrij uitzicht
Voor de duidelijkheid: de
groenstrook tussen een klein
aantal huur seniorwoningen
en de Kwakel, waar het riet
niet gesnoeid mag worden
vanwege de aanwezigheid van
de Karekiet, liggend aan de
rand van het dorp, bij uitstek
te kwalificeren als een open

Twee lagen
Deze bewoners zijn net voor
of in de Tweede Wereldoorlog
geboren, zijn stuk voor stuk
harde werkers geweest, hebben zelf enorme woningnood
gekend, hebben gezinnen
groot gebracht en vormen hier
nu al jaren een hele hechte
gemeenschap. De komst van

nieuwe woningen op dit uiterst
kleine perceel zal uitsluitend
renderend zijn voor sociale
woningbouw indien er een
tweelaagsappartementencomplex gebouwd wordt. Dat
zal gepaard gaan met onwenselijk verkeer- en parkeeroverlast en valt niet te rijmen met
het eenrichtingsverkeer (fiets)
pad dat er nu ligt.
Niet quick
Dat er angst zou bestaan voor
de komst van een villawijk,
aldus wethouder J.J.de Kloet
geeft aan hoezeer een wethouder Ruimtelijke Ordening
de plank mis kan slaan. Van
Quick zal geen sprake zijn,
gelet op de bezwaren van

alle omwonenden, de vereiste
aanpassing van het bestemmingsplan, de strijdige Woonvisie dat er in 2040 in Wijdemeren geen behoefte meer is
aan woningbouw, de volstrekte willekeur voor aanwijzing
van deze locatie, immers een
groenstrook, ook aan de rand
van het dorp, deel uitmakend
van een open landschap. Het
zou de gemeenteraadsleden
sieren om af te zien van deze
‘Quick Win’ op deze locatie en
de bewoners van de seniorenwoningen op de Anton Smeerdijkgaarde een rustige levensfase te gunnen.

885 reacties op 16 tiny houses
meentewerf aan de Rading te
Loosdrecht. Eerder leek het te
gaan om 1260 aanmeldingen
op Woningnet dat de verdeling
van huurwoningen regelt voor
o.a. woningcoöperatie Gooi en
Omstreken, doch er was sprake van een dubbeltelling. Om-

dat de ene helft was bestemd
voor onder 28-jarigen en de
andere 8 voor onder 35-jarigen die konden inschrijven.
Dus schreven enkele honderden uit de jongste categorie
zich in bij beide categorieën.
De gemeente zegt volgens

de Gooi- en Eemlander dat
‘grofweg de helft’ van de inschrijvers uit de zes dorpen
van Wijdemeren komt. Gezien
de criteria mag je er dus van
uitgaan dat alle 16 tiny houses
voor Wijdemeerders bestemd
zijn. Het maakt in ieder geval

duidelijk dat de behoefte aan
kleine betaalbare woningen
groot is, aldus de woordvoerder van de gemeente.

bezorger
gezocht!!!
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Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

.3
IRONMAN 70
LON

Weekblad Wijdemeren zoekt
een bezorger om op
woensdag in Kortenhoef
ons weekblad te bezorgen.

HALV

LOOSDRECHT
Uit een bericht uit de Gooi- en
Eemlander van vorige week
blijkt dat er maar liefst 885
reacties waren op de 16 tiny
houses. Deze tijdelijke kleine
woningen zijn gepland op een
deel van de voormalige ge-

WWW.KIKAEXTREME.NL
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Als een zonnetje!

Sinaasappelyoghurtcake
€ 4,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Autobedrijf Jansen & Jansen

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

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

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.

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.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

Lotnummer Prijs

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

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)

2 personen Dutch Valley

Johannes Bosboomlaan 11 Nederhorst den Berg

NIEUW
Drenth
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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Kort nieuws
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.

Direct aan de weilanden gelegen royale helft van een dubbel woonhuis.
Deze villa ligt op 323 m² grond met o.a. 3 slaapkamers (mogelijkheid 4e
slaapkamer), een fantastische living met een panoramisch uitzicht over
de weilanden, oprit en verwarmde garage (6.68 x 3.82 m). Rustige zeer
kindvriendelijke locatie nabij de gezellige dorpskern.
Vraagprijs: 695.000.- k.k.
www.funda.nl

De telefooncirkel van de Ouderenbonden LSBO
WIJDEMEREN
In Wijdemeren hebben
we, net als in veel andere plaatsen in Nederland,
een telefooncirkel. Deze
voorziening wordt gratis
aangeboden aan inwoners
van Wijdemeren die graag
mee willen doen met de telefooncirkel; je wordt dan
gebeld en belt zelf de volgende op de lijst.
Achtergrond is de zekerheid
dat er iemand belt elke ochtend en je zo contact hebt. De
angst om na een val of je niet
lekker voelen, je alleen zonder dat iemand het weet in je
bed of huis ligt, is hiermee uit
de tijd. Het is een prachtige en
meteen een eenvoudige regeling.
Wilt u zich opgeven voor deze
telefooncirkel, alle ouderen uit
de dorpen van Wijdemeren zijn

welkom. U geeft dan 3 sleuteladressen en telefoonnummers door aan de beheerder
(iemand van de LSBO). Deze
persoon wordt gebeld als een
van de leden van de telefooncirkel de telefoon niet opneemt
na 2 keer proberen. Er wordt
dan contact gezocht met het
eerste contactadres (meestal
een van de kinderen, buren of
vrienden) en zo komt het balletje aan het rollen en wordt er
actie ondernomen. Het geeft
ook een veilig gevoel aan de

WEE

NIEUWS VOOR AN

kinderen van de deelnemers
die er nu zeker van zijn dat hun
vader of moeder gebeld wordt
‘s morgens. Denkt u er eens
over na en bespreek de telefooncirkel met uw kinderen en
buren of vrienden. Het is ook
een mooie oplossing voor het
eenzaamheidprobleem, soms
ontstaan er leuke contacten.
Maar hierin is natuurlijk iedereen vrij. (Namens de LSBO;
Lia Moote: 06 51 6 93 525 of:
liamoote@hetnet.nl)

Asbest centraal inleveren op het
scheidingsstation Hilversum
Nieuwe textielcontainers
REGIO
Vanaf 1 juli kan asbest en
asbestgelijkend materiaal
alleen nog centraal worden
ingeleverd op het scheidingsstation in Hilversum.
U kunt het dus niet meer
naar de andere scheidingsstations in Weesp, Bussum en Huizen brengen.
Het scheidingsstation in
Hilversum is maandag t/m
zaterdag geopend. Je kunt
gemakkelijk via google live
kijken of het er druk is.
Wil men asbesthoudend materiaal zelf verwijderen uit de woning? Dan moet men dit altijd
vooraf melden bij de gemeente

via het Omgevingsloket. Zonder registratieformulier mag
de GAD dit niet aannemen. Als
men zelf asbest komt brengen
naar het scheidingsstation in
Hilversum kijk dan eerst naar
de voorwaarden/spelregels op
https://www.gad.nl/asbest/ Zo
dient men zich altijd eerst te
melden.
Textielcontainers in een
nieuw jasje.
Vanaf 1 juli worden in de hele
regio de bestaande textielcontainers gewisseld voor nieuwe.
We hebben een nieuwe partner voor het inzamelen en sorteren van het textiel. De textielcontainers worden geleegd

met kleinere voertuigen en de
inhoud wordt direct handmatig
nagekeken op mogelijke vervuiling. Er verandert dus weinig, alleen het uiterlijk van de
container. Wel creëren we met
deze overstap meer werkgelegenheid en betere kwaliteit
van het oude textiel. Er wordt
geprobeerd op dezelfde dag
de oude voor de nieuwe container te vervangen, zodat er
zo min mogelijk overlast ontstaat. De vier ondergrondse
containers voor textiel zullen
ook door deze nieuwe bovengrondse containers vervangen
worden.

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 30
juni: In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma In
Derde Termijn besteedt Ruud
Bochardt aandacht aan de

discussie over woningbouw op
Ter Sype in Loosdrecht die belemmerd wordt door de regelgeving rond het vliegveld Hilversum. In een extra editie van
ZinTV wordt aandacht besteed

aan de kick-off van het project
Kids to Express. Jasmijn Verhulst gaat In Gesprek Met de
burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.
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Onrust over oude kranten ophalen
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

De muzikanten lopen al zo’n

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
40 jaar| NEDERHORST
elke maand
op de
zaIn samenwerking met

WIJDEMEREN
Regionale
afvalverwerker GAD verkeert in zwaar
weer. Men staat voor de
opgave om 3,2 miljoen te
bezuinigen. Een deel van
die maatregelen zou bestaan om het ophalen van
oud papier in eigen hand te
nemen. Dat komt regionaal
neer op ca. 250.000 euro
inkomsten voor verenigingen. Daarover is ook in de
dorpen ongerustheid. Overigens, het gaat om een
voornemen, er is nog geen
definitief besluit.
Volgens Pieter Luijer van muziekvereniging Amicitia in Kortenhoef zou het stopzetten
desastreuze gevolgen hebben
voor zijn club: “Dat zou ons
ongeveer 5.000 à 6.000 euro
per jaar aan inkomsten schelen. Dat heeft tot gevolg dat wij
de contributie voor onze leden
zouden moeten verdubbelen.”

terdag, schat Luijer in. Tot op
heden lukt het aardig om ophaalploegen samen te stellen.
Ook de voorzitter van de Ankeveense Vriendschapskring
maakt zich grote zorgen. Hij
schreef al een boze brief aan
de gemeenteraad. Zijn vrijwilligers lopen over een groot
gebied, in Ankeveen en delen
van ’s-Graveland. Frank Senteur rekent voor dat ook de
Vriendschapskring zo’n 5.000
euro jaarlijks zou mislopen. In
Nederhorst den Berg lopen de
zangers en zangeressen van
All Directions twee keer per
jaar hun wijk. Op vrijdagavond
worden alle wijken opgehaald
met drie vrachtwagens en op
zaterdagochtend rijdt er één
op de Middenweg, de ander
de Overmeerseweg, Dammerweg, Hinderdam en het eiland.
Dat spekt de koorkas toch met
ongeveer 500 euro. Het Kindervakantiewerk, de voetbalen volleybalvereniging doen

de rest van het jaar in het
Vechtdorp.
Motie
In Loosdrecht zijn de Hervormde Vrouwen, Nieuw Leven/
Spotlight en jenaplanschool
De Sterrenwachter actief met
oud papier ophalen. Overigens zijn er dus ook nu al gebieden waar de GAD zelf oud
papier ophaalt. Pieter Luijer is
terughoudend als het gaat om
harde acties. “De werkelijkheid is dat het in de toekomst
lastiger zal zijn om vrijwilligers
te vinden, ook omdat er een
leeftijdsgrens is van 70 jaar.
Misschien moeten we dan zelf
wel stoppen, dus we wachten
even met reageren.” Frank
Senteur ziet nog wel een cynisch puntje. Een paar jaar geleden was er met het GAD een
gesprek waarin geklaagd werd
over het mindere rendabele
van oud papier, zo’n 30 euro
per ton. “Nu zijn de prijzen met
150% gestegen naar € 80 en
dan willen ze het overnemen.”

Foto: Pieter en Wouter Luijer van Amicitia Foto:

De gemeenteraad van Wijdemeren steunde een motie
waarin gevraagd werd om een
periode van 3 jaar in acht te
nemen, plus dat er een com-

pensatie voor scholen en verenigingen zou moeten komen.
Alleen De Lokale Partij en
VVD stemden tegen.

Advertorial

Vervolg: Oproep aan de raadsleden van de		
gemeente Wijdemeren
Geen bebouwing aan het Ankeveensepad, maak er beschermd dorpsgezicht van
NEDERHORST DEN BERG
Vorige week riepen wij u op
om ten aanzien van het te
nemen besluit over de aanpassing van het bestemmingsplan van een perceel
grond aan de Dammerweg
en gelegen langs het Ankeveensepad zorgvuldig om
te gaan met de verschillende belangen. In een uitgebreide toelichting vroegen
wij u niet in te stemmen
met de bouwplannen en
het Ankeveensepad aan
te merken als ‘beschermd
dorpsgezicht’. Het doet
recht aan de behoeften
van de inwoners van Nederhorst den Berg.
Inmiddels is er een hoorzitting
geweest waarin u kennis hebt
kunnen nemen van de zienswijzen van de verschillende
partijen. Binnenkort zult u uw
keuze moeten maken.

Politiek dilemma en de oplossing
Verschillende politici gaven
ons te kennen niet blij te zijn
met de bebouwing van het
perceel, maar wel graag de
sociale woningen boven het
Spiegelhuys gerealiseerd te
zien. En ook wij weten hoe
belangrijk dergelijke woningen
zijn, al zijn het er hier maar
drie.
Wij hebben daarom nagedacht
over een oplossing waarmee
zowel de natuur kan worden
behouden, en toch sprake is
van het beschikbaar (kunnen)
komen van de sociale woningen.
Realisatie sociale woningen
De huidige eigenaren van het
Spiegelhuys blijken volgens
de Gooi- en Eemlander jarenlang de woningen boven de
brasserie illegaal te hebben
verhuurd. De huidige bestemming van het pand maakte wo-

ningverhuur niet mogelijk, het
heeft een horecabestemming.
De oplossing is dus simpel:
als u instemt met een bestemmingswijziging van dit perceel
tot ‘gemengd’, kunnen de huidige eigenaren doen met de
bovenverdieping wat zij al jaren illegaal deden: verhuren
als (sociale) woonruimte. Dit
kost de gemeente niets, de
huidige eigenaren zullen vast
blij zijn want hun pand krijgt
een ruimere bestemming (met
waardestijging tot gevolg) en
ze kunnen met een gerust hart
gaan verhuren.
Tegelijkertijd hoeft u dan níet
in te stemmen met de bouw
van de (dure) huizen op het
perceel ernaast. Want die
bouw tast het landelijke karakter van het Ankeveensepad en
daarmee van het centrum van
Nederhorst onherstelbaar aan,
zoals drie onafhankelijke deskundigen al eerder stelden.

Het landelijke karakter versterken
Natuurlijk is het dan van belang dat het perceel – dat
door de huidige eigenaren
niet bepaald op een nette,
landschappelijk verantwoorde
manier is onderhouden – weer
in een zodanige staat wordt
hersteld dat sprake is van een
aanwinst voor het dorp. We
hebben daarvoor een plan, en
zouden dat graag met steun
van u verder willen uitwerken.
We zien voor ons dat een deel
van het perceel dat is gelegen
achter Brasserie Het Spiegelhuys als terras, grenzend aan
een natuurgebied, wordt geëxploiteerd door de huidige uitbater van deze Brasserie, die
het zo goed doet in het dorpscentrum. Het resterende deel
van het perceel kan in overleg
met een landschapsarchitect
zodanig worden ingericht dat
‘de natuur er weer terugkomt’,
en tevens deels toegankelijk

wordt voor de vele wandelaars
die gebruik maken van het Ankeveensepad. Uiteraard zullen
wij – net als we met het Schapenweitje hebben gedaan –
onze actieve betrokkenheid bij
de uitvoering van deze plannen tonen.
Win-win
In onze ogen wint bij dit voorstel bijna iedereen: de natuur,
woningzoekenden uit de gemeente en de burgers. Een
sympathieke politieke oplossing bij uitstek dus. Waarbij
politieke partijen laten zien dat
burgerparticipatie een serieus
thema is voor ze.
Wij wensen u veel wijsheid bij
het nemen van uw besluit.
Stichting Natuurbehoud Ankeveensepad			
Vrienden van het Ankeveensepad
Omwonenden
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Leerlingen St. Antoniusschool
TeamNL
MATRAS

OP
=
OP

bieden eerste kinderklimaatakkoord aan

VAN
599,-

mochten met de trein naar
Den Haag. Daar werd door
hen het eerste kinderklimaatakkoord van Nederland aangeboden aan twee
Kamerleden onder wie
Christine Teunissen van
de Partij voor de Dieren.
De stem van de kinderen
wordt gehoord in politiek
Den Haag.

VOOR
449,-*

ALLE
KAMPIOENEN
SLAPEN OP
M LINE.
* Dit is de prijs voor de afmeting 80/90 x 200.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Linnerie Annelies Bedden Slaap Experience Loods
Rading 46A
N-Loosdrechtsedijk 106
1231 KB LOOSDRECHT
1231 LB LOOSDRECHT

Foto: De kinderen in gesprek
met Ed Nijpels

KORTENHOEF
Woensdag 23 juni, was het
zover! Ksenia en Emiel,
groep 7 van de Antoniusschool in Kortenhoef,

De kinderen van de St. Antoniusschool hadden samen met
leerlingen van andere Alberdingk Thijm Scholen: ‘1 boom
eruit, 2 bomen erin’ als idee ingebracht en wonnen daarmee
de derde plek op het kinderklimaatakkoord. Een mooi moment van de dag was dat de
kinderen Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatakkoord,
mochten interviewen. Zo werd
er gevraagd wat hem nou be-
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weegt om de verbetering
van
het klimaat een hoge prioriteit
te geven, waarop hij vertelde
dat zijn kleinkinderen hem motiveren om hiervoor te gaan.
“Ik vind het belangrijk dat ook
zij in een leefbare wereld kunnen leven”, aldus Ed Nijpels.

Over de ATlasgroep
Ksenia en Emiel nemen deel
aan de ATlas groep; een deeltijdvoorziening voor cognitief
hoogbegaafde leerlingen van
Alberdingk Thijm Scholen.
Leerlingen uit groepen 3 t/m
8 afkomstig van de 18 basisscholen van Alberdingk Thijm
krijgen twee dagen in de week
een speciaal lesprogramma
aangeboden op een aparte
locatie op de Paulusschool in
Hilversum. Meer weten? ga
naar atscholen.nl

Leerlingen Mr. Kremerschool een
stuk ‘streetwiser’
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
De kinderen van de Mr. Kremerschool zijn waarschijnlijk beter voorbereid op
de gevaren in het verkeer,
na een ochtend ANWB
Streetwise. Alle groepen
kregen praktijklessen die
je vaardigheid in het verkeer kunnen vergroten.
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je weet dat je een elektrische

auto niet kunt horen. De kinderen hebben het lesje goed
opgeslagen, hardop roepen
ze
‘snelheid-profiel-gewicht’
als belangrijkste factoren. Ook
maken de kids een ritje naast
en achter de chauffeur mee,
ze mogen zelf het rempedaal
indrukken. Dat is spannend!
Het belang van een veiligheidsgordel en stoelverhoger
(liefst tot 1.50 m. lengte) worden ook benadrukt.
Andere groepen
De kinderen van groep 1 en 2
maken kennis met ‘Toet toet’,
dat gaat om het herkennen
van verkeersgeluiden en het
oefenen met oversteken. In de
groepen 3 en 4 ligt de nadruk
op actieve verkeersveiligheid.
Naast oversteken is er aandacht voor de autogordel en

het dragen van een fietshelm.
Met diverse oefeningen kunnen ze dit zelf ervaren.
De oudste leerlingen (groep
7 en 8) mogen buiten fietsen.
Langs een circuit met pilons,
poortjes en over een smalle
richel moeten ze hun fietsbeheersing tonen. Dat valt nog
niet mee, niet te snel maar ook
niet te langzaam. Want je mag
de tegels niet met je voet raken. Op allerlei soorten fietsen
doen ze hun uiterste best om
te balanceren op twee wielen.
En ook hier geldt, oefening
baart kunst, want bij een volgende trip langs het parcours
gaat het steeds beter.

Foto: Zo snel mogelijk remmen
na een sprint
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HISTORISCHE
WEEKBLADWIJDEMEREN
FOTO VAN DE WEEK
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Stoor jij je ook aan zwerfafval rond de		
Spiegelplas?
NEDERHORST DEN BERG
Op zomerse dagen genieten tientallen bezoekers
van het koele, heldere water aan de stranden van de
Spiegelplas. Helaas blijft
er dan ’s avonds regelmatig zwerfafval, soms wel
tassen vol, achter op de
stranden en in de struiken.
Natuurmonumenten hoopt
dit, samen met bezoekers
en omwonenden, tegen te
gaan.
WIJDEMEREN

Eens de twee weken zullen de bladen worden
opgesierd met een Historische Foto van de
Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. De 9e aflevering is van
de Historische Kring Nederhorst den Berg.
Petersburg
Op een driehoekig stuk land aan de Vecht in Nederhorst den Berg (tegenover Nigtevecht) legde de Amsterdamse koopman Christoffel Brants vanaf 1709
zijn buitenplaats Petersburg aan. Dit buiten groeide
uit tot een indrukwekkend, veelvuldig bezongen lusthof. Hij gaf het de naam Petersburg, omdat hij in
Rusland nauw bevriend was geraakt met Tsaar Peter.
Brants was dankzij hem rijk geworden met handel op
Rusland, vooral met illegale wapenhandel. Hierdoor
had de Tsaar in 1709 bij Poltava de Zweden eindelijk
definitief kunnen verslaan. Hierna startte hij de bouw
van zijn megalomane Petersburg. De tekening uit
1717 laat de aankomst van het Russische keizerlijke paar aan de voorkant van het huis zien vanaf de
Nigtevechtse oever. Brants staat zijn bezoek op de
steiger op te wachten. Tsaar Peter verhief hem tijdens
dit bezoek in de adelstand. Van de prachtige tuinen
van Christoffel van Brants bleef na het aansluitende
feest weinig over.

Boswachter Bert-Jan van Wichen is in de zomermaanden
wekelijks druk met het opruimen van zwerfafval rondom de
Spiegelplas. “Ik snap niet dat
sommige mensen hun eigen

leefomgeving zo vervuilen. Als
je etenswaren meeneemt, is
het toch een kleine moeite om
de verpakking weer mee terug
te nemen? Bovendien kunnen
vogels en andere dieren er in
stikken of verstrikt raken.”
Geen vuilnisbakken
Natuurmonumenten kiest ervoor om in geen van haar natuurgebieden
vuilnisbakken
te plaatsen. Uit ervaring weet
de boswachter dat hoe meer
er staan, des te meer vuil er
achter gelaten wordt. En zodra
er een zak met vuil naast een
volle vuilnisbak gezet wordt,
scheuren vogels – vooral kraaien en meeuwen – die open.
Het resultaat is dat het vuil alle

kanten op waait.
Help jij mee?
Boswachter Bert-Jan is erg blij
met omwonenden die zich belangeloos inzetten om de Spiegelplas opgeruimd en netjes te
houden. Zij rapen regelmatig
achtergelaten afval op tijdens
hun wandelrondje. Natuurmonumenten zou deze mensen
graag verenigen om deze acties op elkaar af te kunnen
stemmen. Ben jij iemand die
zich ook stoort aan zwerfafval en zou je Bert-Jan daarbij
willen helpen? Geef je op via
vechtplassen@natuurmonumenten.nl.

Volop spechten in het bos
Door: Thalita Stam

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de
Wijdemeerse natuur neem
ik graag mijn camera mee.
Puur als hobby. In de natuur in onze omgeving
komt zoveel moois voor.
Niet alleen bijzondere dieren, soms ook alledaagse.
Maar dat maakt een wandeling zo bijzonder; je komt
altijd wel wat tegen.
Van ver hoor je ze al roffelen op
de bomen: de spechten. Vooral de Grote Bonte Specht komt
het meest in onze bossen voor.
Door een soort van schokdempers om hun hersenen merken
ze zelf niet zoveel van het harde getik op de boomstammen.
Roffelen doen ze een tot twee
seconden achter elkaar, waar-

bij wel 10 tot 16 slagen per seconde gehaald worden, tot wel
12.000 keer per dag. Na het
uithakken van een perfect rond
nest door het mannetje, worden de vrouwtjes gelokt door
vaker en langer te roffelen op
vaak dood hout.
In deze periode (juni) zijn de
jongen nog vaak te zien die
met hun kopjes uit de nestgaten steken, wachtend op
voedsel. De specht in je eigen tuin krijgen is niet zo heel

moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld
een speciaal blok maken met
vogelpindakaas. De Grote
Bonte Specht staat vaak in de
top 20 van meest getelde vogels in de tuin. Niet iedereen is
zo blij met deze rover, ze kunnen in tuinen namelijk ook de
nestkasten van kleine vogels
plunderen voor het eten van
de eieren en de jongen. (Op de
foto: mannetjesspecht, te herkennen aan de rode vlek op de
kop. Deze vlek ontbreekt bij de
vrouwtjes).

NIE

8

Woensdag 30 juni 2021

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend en gedaan,
geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve moeder, mijn schoonmoeder en onze oma

FAMILIEBERICHTEN
Geheel onverwachts is in zijn vertrouwde omgeving overleden mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Cornelia Piqeur – Leijenaar
Corry

Harrie Lafeber
Hendrik Nicolaas

weduwe van Bert Piqeur

* Amsterdam, 14 januari 1936
† Nederhorst den Berg, 21 juni 2021

Officier in de orde van Oranje-Nassau
Emeritus hoogleraar in de neonatologie
* Gouda, 11 juli 1951

Nicolien en Almon
Ruben, Mirthe

Mike en Janneke Piqeur
Bram
Floor en Willem
Jikke

De crematieplechtigheid heeft
inmiddels plaatsgevonden.

† Sibculo. 13 juni 2021
Elly Lafeber-Straetemans

Saskia Piqeur †

Correspondentieadres:
Mike Piqeur
Eilandseweg 12
1394 JE Nederhorst den Berg

WEE
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Suzanne en Stefan
Daan, Tessa
Je levenslust, je passie voor de neonatologie en treinen, maar bovenal je liefde en trots voor je
gezin: je hebt ons vervuld met zoveel mooie herinneringen. Je hebt zoveel betekend in het leven
van anderen, als neonatoloog, als onderzoeker en opleider, maar je glansrol was die van
echtgenoot, vader, schoonvader en opa. Wij waren je trots, maar wat heb jij ons ook ontzettend
trots gemaakt! We waren nog niet klaar om nu al afscheid van je te moeten nemen. De wereld
verliest een prachtig persoon. Wat gaan we jou missen.
De afscheidsdienst, heeft op vrijdag 18 juni jl. plaatsgevonden.

Online condoleanceregister:

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2021422

Zonder strijd of lijden is op 86-jarige leeftijd,
in ons bijzijn, overleden

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het
plotselinge overlijden van ons erelid

Door Souverijn

Door Souverijn-Hagen
* 13 februari 1935

† 23 juni 2021

echtgenote van Gerard Souverijn † 5 mei 1985

Ruim 50 jaar was zij een enthousiast muzikante
in ons orkest en stond altijd voor de vereniging
klaar. We zullen haar aanstekelijke humor en
optimistische kijk op het leven enorm missen.
Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden,
die wij heel veel sterkte wensen met dit verlies.
Bestuur en leden van Muziekvereniging
De Vriendschapskring, Ankeveen

Peter en Carlijn
Nick en Stefanie, Femm
Jim en Nikki, Emma
Gerard en Monique
Jordi
Rico en Lisa
Luca en Amber
Harry en Monique
Joey en Tessa
Demi en Jesse

Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

Correspondentieadres:
Familie Souverijn
Nieuw Walden 15
1394 PA Nederhorst den Berg

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

De crematieplechtigheid heeft dinsdag 29 juni
plaatsgevonden.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

1 op de 3
vrouwen krijgt
dementie
stopdementie.nu
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Achtste lustrum golfclub		
WEEKBLADWIJDEMEREN
t’ Jagerspaadje
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Een stukje geschiedenis

WIJDEMEREN
Golfclub ‘t Jagerspaadje
viert dit jaar het 40-jarig
bestaan.
Afgelopen zondag 27 juni werd
in het Corversbos aan de Beresteinseweg 150, de lustrumvlag gehesen door drie leden
van het eerste uur, t.w Victoria Bisschop van Tuinen, Rob
Weermeijer en Feije Jaski.
De club heeft nu 400 leden.
Een van de leden van de club
is zelfs ouder dan 100 jaar.
Deze dame, Susan Hosing,
kreeg wereldbekendheid toen
ze op haar 100e verjaardag
een hole mocht meeslaan op
het KLM Open te Amsterdam,
omdat de KLM in dat jaar 2019
ook het 100 jarig bestaan vierde.
Het ontstaan van de club vond
plaats in 1981 aan het Jagerspaadje, op de grens van
Hilversum en Nieuw Loosdrecht. De behoefte om te
gaan golfen werd in die tijd
steeds groter, maar vele initiatieven strandden met name
door gebrek aan de noodzakelijke ruimte. Samenwerking
met de Hilversumse Mixed
Hockey Club, gelegen aan de
rand van Nieuw Loosdrecht,
aan het Jagerspaadje, bood

uitkomst. Een aparte commissie ging al snel op zoek
naar een eigen terrein voor
18 holes en clubhuis. Diverse
locaties werden bezocht. Achter het terrein van de hockeyclub bij tennisclub “De Rading”
bleek een geschikt stuk grond
van de Gemeente te liggen.
Dat bleek echter een optie die
bij nader inzien toch tegenviel
door het groot aantal bomen
en wandelaars.
Inmiddels dreigde er een ander probleem. De hockeyers
legden rond 1987 steeds meer
beslag op de accomodatie. Ze
wilden bijvoorbeeld overgaan
op kunstgrasvelden. Niet echt
geschikt voor de golfsport.
Natuurmonumenten
nodigde daarop de golfclub uit om
in de Corverskuil, tussen ‘s
Graveland en Hilversum, te
komen spelen samen met de
twee korfbalverenigingen Excelsior en De Zwaluwen. Zeker na een fusie van de twee
korfbalverenigingen tot “De
Corvers” verliep de samenwerking uitstekend. In 2008
kwam echter de mededeling
van de Gemeente Hilversum
dat het huurcontract met Natuurmonumenten in 2018 zou
worden beëindigt, hetgeen het
einde van sportactiviteiten in
de Corverskuil zou kunnen be-

Geboortesupport
steekt senioren van
Sportivo in poloshirt

tekenen. Alom verslagenheid
maar na het nodige overleg
kreeg het bestuur van GC ’t
Jagerspaadje
toestemming
om zelf, samen met De Corvers, met Natuurmomenten te
gaan praten. De gesprekken
leidde in 2012 tot een 30-jarig
erfpachtcontract van de Golfclub met Natuurmonumenten.
Met groot enthousiasme gingen de leden aan de slag om
de golfbaan te perfectioneren
en het clubleven optimaal te
benutten. De baan werd geonduleerd, de greens werden
sterk verbeterd, er ontstonden
waterpartijen en een echte
Engelse potbunker werd aangelegd. Naast een sfeervolle
nieuwe website werd de afgelopen twee maanden ook hard
gewerkt aan de verfraaiing van
het clubhuis.
Dit jaar bestaat GC ’t Jagerspaadje dus 40 jaar en is
geworden tot een enthousiaste golfclub waar tot op de dag
van vandaag alle werkzaamheden en activiteiten door de
leden zelf worden uitgevoerd.
Een echte win-win situatie
derhalve... Meer informatie
over de club is te vinden op
de sfeervolle website www.jagerspaadje.nl

LOOSDRECHT/ KORTENHOEF
Bij gymnastiekvereniging
Sportivo, die actief is in
sporthal Eikenrode (Loosdrecht) en in de Kortenhoefse Fuik, zijn ze in hun
nopjes. Het seniorenclubje
de Gympies ontving nieuwe poloshirts.
Astrid Laanen, eigenaar geboortesupport.nl, zegt met een
brede glimlach dat zij met de
allerjongsten van onze wereld
van doen heeft, en dat het
haar daarom veel plezier doet

om deze sportende senioren,
de Gympies gedoopt, van een
poloshirt te voorzien. “Zij doen
het om jong te blijven, en dat
wordt door mij zeer gewaardeerd,” verklaart ze. Voorzitter
Dorothea Lanting en penningmeester Mik Lefel knikken instemmend, met veel pijn en
moeite hebben ze Sportivo tijdens de pandemie boven water gehouden.
Senioren met sportinteresse,
stuur een e-mail naar: gymnastiekverenigingsportivo@
gmail.com

Zoveelste editie			
Ankeveens				
Viskampioenschap
ANKEVEEN
Visliefhebbers uit Ankeveen
en omgeving moeten a.s. zondag 4 juli vroeg uit bed. Dan
organiseren Stefan van Houten, Frank Arendse en Gerben
Bos (’t Wapen van Ankeveen)
het traditionele Ankeveens
Viskampioenschap. Jong en
oud verzamelen tussen 6.00
en 6.15 uur bij het café. Dan
begeeft het bonte gezelschap
zich met hengels, vangnetten,
aas en simmetjes naar het
terrein van de Ankeveense Ijsclub. De wedstrijd duurt tot 11
uur. Tussendoor is er een ver-

snapering. Uiteraard is er weer
een mooie prijzentafel.
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Het is weer zomer!
Dit keer vertel ik u namens de
apotheek wat over de effecten
van de zon, zowel de gunstige
als de minder gunstige. Laat
ik beginnen met de positieve
effecten van de zon. In het algemeen voelen mensen zich
in de zomer minder ziek en
treden minder vaak infecties
op. Gewrichtspijnen zijn minder hevig, depressies komen
minder vaak voor en bovendien wordt onder invloed van
zonlicht vitamine D aangemaakt, wat een positief effect
heeft op de botten.

Maar niet alleen direct zonlicht, ook de wármte die door
de zon wordt veroorzaakt, kan
leiden tot ongemakken. Zeker
als de warmte aanhoudt en
vooral bij kinderen, ouderen
en mensen die bepaalde geneesmiddelen gebruiken. Het
risico op uitdroging ligt op de
loer.

Maar er zijn ook effecten van
de zon die een negatieve impact op ons hebben. Zonlicht
kan de huid op verschillende
manieren aantasten. De huid
veroudert sneller en daarnaast is er kans op het ontstaan van huidkanker door
zichtbare (verbranding) en
onzichtbare schade die door
zonlicht wordt veroorzaakt.

- Drink minimaal 2 liter vocht

Belangrijk is om bij een hittegolf in elk geval de algemene
tips op te volgen:

op eigen houtje de medicatie, maar bespreek het eerst
met een professional (apotheker of arts). Indien u hier
meer over wil lezen, kijk dan
op: apotheek.nl en zoek naar
‘hitte en medicijnen’. Natuurlijk bent u ook welkom in één
van onze apotheken voor een
persoonlijk advies.

tact met ons op te nemen als
u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
- Medicatie bij hoge bloeddruk, zoals plaspillen: hydrochloorthiazide, chloortalidon,
bumetanide
of
furosemide.
- Medicatie voor suikerziekte,
zoals insuline of metformine.

Tot slot is het belangrijk om
bij warmte uw medicatie op
een goede (koele) plek te bewaren. Een afgesloten droge
kast (bijv. keukenkastje) is
meestal prima. Leg uw medi-

- Lithium of andere antipsychotica

- Zoek de koelte op

- Drink regelmatig kleine bee
tjes
- Drink een kopje bouillon
- Drink geen dranken met alcohol, cafeïne of veel suiker.
Daarnaast raad ik u aan con-

- Medicatie bij de ziekte van
Parkinson

WEE

catie in elk geval nooit in de
NIEUWS
VOOR AN
volle zon. Maar leg ze ook
niet
in de badkamer (te vochtig) of
in de koelkast (te koud). Leg
uw geneesmiddelen alleen in
de koelkast als in de bijsluiter
of op het etiket staat dat dit
moet.
Mocht u vragen of aanmerkingen hebben, schroom dan
niet contact met de apotheek
op te nemen. We helpen u
graag!

- Laxeermiddelen
Als u één of meer van bovenstaande medicatie gebruikt,
kan het tijdens een hittegolf
namelijk nodig zijn de dosering tijdelijk te verlagen en/of
extra controles in te lassen.
Verlaag of stop echter nooit
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de kaasstengel die smaakt naar méér!

LATEN WE
ER MET ELKAAR EEN

TOPZOMER
VAN MAKEN!

GENIET DEZE ‘ZOMER IN WIJDEMEREN’ VAN ONZE PUUR NATUURLIJKE BORRELHAPJES BIJ: 1244 | BRAMBERGEN | DOCKS |
FINLEY | DE HAVENCLUB | HET KOMPAS | OTTENHOME | DE OTTER | PORTO | STEIGER 1394 | SYPESTEYN | VLAAR | WETTERWILLE
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Eemvalleistad
Ingezonden brief

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DEN BERG
tehuizen,
en veel
ouderen
Volgens
ons gemeentebeIn samenwerking met

stuur zijn er zo’n 1000 nieuwe
woningen nodig. Ik bestrijd
dat met klem. Maar waar is
het eigenlijk door gekomen
dat de woningnood zo snel
steeg? Tot enkele decennia
terug hadden we bejaarden-

hadden het daar best naar
hun zin, er werden leuke middagen georganiseerd, zoals
een bingo. Nu moeten ouderen plots zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen en
tijdens de lockdown is pijnlijk

duidelijk geworden hoe zwaar
dat voor de ouderen was, zij
vereenzaamden. In een bejaardencentrum was dat nooit
gebeurd. En die mensen laten
wel een betaalbare woning
achter voor de nieuwe generatie. Maar er is meer aan de

hand. Tussen Almere en Zeewolde moet een gehele nieuwe stad verrijzen, Eemvalleistad, met 50.000 woningen.
En dat op nog geen half uur
rijden van de gemeente Wijdemeren. Je kunt wel zeggen
dat iedereen in de Wijdeme-

ren wil wonen, maar daar is
geen capaciteit voor, en ook
geen werkgelegenheid, in een
nieuw te bouwen stad liggen
enorme kansen.
Patrick Kreuning

Hoe gaan scholen en verenigingen dit redden?
Ingezonden brief
Onlangs kondigde de GAD
in het kader van een ‘bezuinigingsplan’ aan het ophalen
van oud papier in eigen beheer te willen gaan doen. Dit
betekent dat ze daarmee een
essentiële inkomstenbron van
totaal € 250.000,00 weghalen
bij scholen, clubs en verenigingen in onze regio. Hon-

derden enthousiaste vrijwilligers zorgen er al vele jaren in
hun vrije tijd voor dat met het
ophalen van oud papier een
belangrijk stuk inkomen voor
hun school, club of vereniging
wordt gegenereerd. Daardoor
kunnen scholen interessante projecten realiseren en
kunnen ze de zo belangrijke

sport- en culturele voorzieningen in onze dorpen voor
iedereen financieel bereikbaar houden. Het wegvallen
van de ‘oud papier inkomsten’
betekent een ernstig gevaar
voor het voortbestaan van
veel verenigingen. Want terwijl bedrijven miljoenen euro’s
Corona-steun krijgen, nemen

de subsidies voor sport en
cultuur alleen maar af. Zonder ‘oud papier inkomsten’ zal
bij veel clubs en verenigingen de contributie met 50 tot
100% omhoog moeten, terwijl
projecten op scholen moeten worden geschrapt. Laat
het ophalen van oud papier
dus a.u.b. zoals het is. Dan

houden we in onze regio een
gezond onderwijs-, sport- en
cultureel klimaat.
Frank Senteur, voorzitter
Muziekvereniging de Vriendschapskring Ankeveen

Gemeentehuis aan de Kwakel
Ingezonden brief
Omdat een ingezonden stuk
maar 300 woorden lang mag
zijn, zal ik van mijn kritiek op
de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Kwakel
een feuilleton moeten maken.
Een ding staat vast, dat gemeentehuis aan de Kwakel
komt er! Een goed verstaander heeft een half woord nodig. Het lijkt mij leuk een paar
stukjes te schrijven over de
manier waarop de gemeente Wijdemeren haar volk de
bouw van het nieuwe ge-

meentehuis voorkookt.
In mijn eerste deel over de
bouw van een nieuw gemeentehuis kon ik slechts algemeen verwoorden wat ik vond
van het idee een gemeentehuis te bouwen aan een doodlopende weg. Ik maak nu op
uit de verslaggeving over de
informatieavond op woensdag 16 juni, dat niemand van
de omwonenden niet vond dat
er een nieuw gemeentethuis
moet komen. Wellicht hebben

alleen de omwonenden van
de Rading gereageerd en zijn
die dolblij dat het gemeentehuis daar verdwijnt.

derop in de editie staan een
paar artikelen die niet los zijn
te zien van de wens een gemeentehuis te bouwen.

Uit de editie van woensdag 23
juni is zeer interessante informatie te halen over de wens
van de gemeente toch een
nieuw gemeentehuis te bouwen. Zoals ik al eerder aangaf
kwam er een hele trits drogredenen, achterstallig onderhoud, te duur, nieuw is lekker
modern dus goed... Maar ver-

De financiën op een rijtje:
de gemeente vindt het geen
probleem de reserve steeds
aan te spreken en gelukkig
is de belastingcapaciteit pas
op 138% en nog niet op de
maximale 150% ; daar worden we als bewoners echt gelukkig van! Kan Wijdemeren
zelf de boontjes doppen: Lijst

De Kloet en lijst Zagt vinden
van wel. Anderen twijfelen of
dat kan en denken aan een
samenwerking linksom of
rechtsom.
En dus heeft een nieuw gemeentehuis de hoogste prioriteit...
Erik Vermue

Bed&Breakfast in de Pyreneeën
Ingezonden brief
Herman Stuijver schreef een
paar jaar geleden over het
avontuur van het Kortenhoefse echtpaar Roel en Alja
Nienhuis, die nu nog met veel
succes hun twee bungalows
verhuren in Jan Thiel op Curacao. Collegakern Nederhorst den Berg steekt Kortenhoef sinds juni 2018 naar de
kroon met de B&B van Noortje Brouwer, oud-leerling van
de Meester Kremerschool in
Overmeer.

Haar gezondheid noopte haar
te zoeken naar wat warmere
gebieden en ze kwam uit bij
haar vakantieparadijs Frankrijk. Via haar broer Maarten
kreeg ze de tip dat er een
prachtige villa in Vernet-lesBains in de Franse Pyreneeën, niet ver van Andorra,
te koop stond. Dus Noortje
sprong in het gat samen met
haar twee honden, die ze uit
Nederland had meegenomen.
Geheel toevallig vond zij via
sociale media haar Franse

vakantievriendje terug van jaren geleden. Het klikte weer
en zo kon Matthieu in zijn
vrije tijd haar een behulpzame hand bieden. Naast het
toegangshek vindt u op het
naambordje Noortje en Matthieu staan.
Vernet les Bains is een dorpje
van ongeveer 1500 inwoners
aan de voet van het massief
de Canigou, dat met een
hoogte van 2500 meter de
wijde omgeving domineert.

Een prachtig natuur- en stiltegebied. Vanuit de Bed&Breakfast is het mogelijk in
een klein uurtje door smalle
steegjes en via steile trappen
naar het kerkje, de hoogste
plek van het dorp, te lopen en
klimmen. Met de auto is het
pleintje voor de kerk trouwens
ook bereikbaar. Wij, Josseline en Felix Flameling, zijn 5
dagen bij Noortje geweest en
verwend met een mooie kamer en prima ontbijt. Het is
niet naast de deur, ongeveer

1400 km, goed te doen in
twee dagen, als je heel vroeg
van huis gaat.
Adres: La Perle des Montagnes ; 4 Rue Mozart; Vernet les
Bains; La France; www.laperledesmontagnes.com
Felix Flameling
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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

WEE

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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, snoeiwerk 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
ROMMELMARKT a.s. zaterdag
3 juli Herenweg 1 Ankeveen
van 10-16u, coronaproof
Kom gezellig langs!
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035-656 0235

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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

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

Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
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Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
NU ZELF ONBESPOTEN
AARDBEIEN PLUKKEN
ook sla, andijvie, veel
kruiden in pot, rabarber
en diverse groenten.
zie de website: www.
Pluktuinderijaardbeienzo.
nl Adres: Middenweg 13
Nederhorst den Berg
Het leukste uitje met de
(klein) kinderen! Welkom
op woensdag van 12 - 5,
vrij. en za. van 9 - 5

www.weekbladwijdemeren.nl

We mogen los!!

Met je personeel, vrienden of familie op pad

Huur nu onze MS The Antonia
- Elektrisch
- Minder valide lift
- Wĳ varen met regen en wind
(Dak en ramen kunnen open en dicht)
- Gender neutraal toilet
- Biertap en gekoelde dranken
- Lekker hapjes, High Tea, amuses tot Grill /BBQ

Gratis
Fles bubbels
+

5% lezers korting

Boek NU www.theantonia.nl of bel 06-53322433

vermeld
Krant07-2020

NIEUWSSTER

13

Woensdag 30 juni 2021

Te verwachten: Hotel Ottenhome en Cannenburgerpark

WEEKBLADWIJDEMEREN

hoek van Herenweg en Cannenburgerweg. Hij sprak van
|
|
| NEDERHORST DEN
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DE NIEUWSSTER
hoogwaardige
woningbouw
WIJDEMEREN
die
in
een
grote
behoefte
volGeïnteresseerde
raadsdoet bij verschillende doelleden werden bijgepraat
groepen. Namelijk elf sociale
over twee totaal verschil‘koop’-appartementen van 55
lende bouwplannen. Op
m2 (€220.000). Uit gesprekken
het terrein van de voormamet belangstellenden was hij
lige garage Neef komt het
ervan overtuigd dat de AnkeCannenburgerpark met 33
veners geen sociale huur wilwooneenheden en jachthaden. Daarnaast 9 iets grotere
ven Ottenhome wordt uitappartementen van 70 m2. De
gebreid met een hotel van
elf gezinswoningen variëren
circa 100 kamers.
in breedte van 4,8 tot 6 meter,
Wethouder Jan-Jaap de Kloet terwijl de 2-onder-eenkappers
opende met het statement dat maar liefst 160 m2 groot worde gemeente zich gedwongen den. De monumentale voorziet om elke geschikte plek kant blijft in tact. Er komen 65
binnen het dorp te benutten parkeerplekken, waarvan 12
voor woningbouw. Hetgeen ondergronds.
een impact heeft op de directe omgeving. Participatie en
‘ANKEVENERS
transparantie zijn derhalve de
WILLEN GEEN
toverwoorden om bewoners te
SOCIALE HUUR’
betrekken bij de plannen.
De projectontwikkelaar hechtCannenburgerpark
te veel waarde aan het voorJohan Zijtveld van JeeGee traject, waarin hij was begonVastgoed was trots op de 20 nen met een blanco sheet. Er
appartementen, 11 grondge- was veel gecommuniceerd,
bonden woningen en twee met nieuwsbrieven, een en2-onder-een-kappers op de quête en een website. Er waDoor: Herman Stuijver

In samenwerking met

ren
brainstormwandelingen
geweest met 167 bezoekers
en verdiepingsavonden. Uiteindelijk bleef er één voorkeursvariant over. Zijtveld
pleitte ervoor dat er de plicht
komt om de woning zelf te bewonen. Bovendien wil hij bij de
verdeling dat Ankeveners en
jongeren voorrang krijgen.
Hotel Ottenhome
Architect Dirk Vroegindewey schetste een futuristisch
beeld van Ottenhome, waar
het bestaande restaurant en
loodsen worden gesloopt en
worden vervangen door een
hotel van circa 100 kamers.
Een en ander verdeeld over
drie gebouwen, verbonden
door golvende randen om het
watersport aspect uit te beelden. Prachtige beelden van
een hoofdgebouw met groene
gevels, omgeven door rietkragen, wilgen en boomstammen. Aanpalende gebouwen
in stoer hout. Het geheel wordt
door een natuurstrook gescheiden, iets verder van de
provinciale
Vreelandseweg.
Er komt ook een parkeerga-

Foto: Luchtfoto Cannenburgerpark

rage die de huidige overlast
op de smalle toegangsweg
met veel foutparkeerders wellicht zal opheffen. Uiteraard
komen het restaurant en de
terrassen terug. Eigenaar Tim
Emmelot antwoordde op een
vraag van VVD’er Van Balen
dat de recreatieve functie ook
zal blijven, met haven en bootverhuur. Sterker, de verblijfsfunctie en de recreatie zullen
elkaar versterken, zomer en
winter.

Het plan bevindt nog in de allereerste fase. Er is nog onduidelijkheid over de bouwhoogte
van drie lagen. Die is nu 11,7
m. maar kan nog naar 10 m.
Ook de vorm van de parkeergarage is punt van discussie
met bezwaarmakers. Een grote delegatie van de provincie
Noord-Holland leek akkoord,
althans verklaarde dat de plannenmakers ‘op de goede weg’
waren. Maar het is al tijden
angstig stil vanuit Haarlem.

Speeddate met wethouders een succes
Bijeenkomst Ondernemend Wijdemeren na ruim een jaar
WIJDEMEREN
Wijdemeren Ontwaakt. Dat
was de slogan waarmee
vereniging Ondernemend
Wijdemeren vorige week
ruim honderd leden een
mooi evenement voorschotelde. Het programma
bestond uit een ‘brainstorm’ aan boord van een
tiental sloepen en een ontspannende barbecue op
het prachtige terrein van
Jachthaven Kortenhoef en
restaurant Docks. De ontmoeting met wethouders
Jos Kea en Jan Jaap de
Kloet bleek, voor zowel de
bestuurders als de ondernemers, een schot in de
roos.
Voordat de teams vertrokken
voor een mooie vaartocht,
kregen de ondernemers een
inspirerende presentatie van
Sander Reijn en Nico van
Kooi: “we hebben de focus gelegd op wat je als bedrijf kan
doen om jezelf de promoten
via guerrilla-marketing. Lage

kosten, hoge impact. Zeker
na de lange ‘lockdown’ leek
ons dat een mooi onderwerp.
En we hebben de deelnemers
ook gevraagd om na te denken hoe we onze gemeente
op die manier nog beter op de
kaart kunnen zetten”.
De vaartocht kende tussenstops bij Ottenhome en restaurant Dudockx, aan het einde van het Hilversums kanaal.
Bij deze laatste locatie wachtten beide wethouders de boo
tjes op. Onder genot van een
drankje en hapje leidde dat
tot de nodige interacties. Voor
Jos Kea (VVD), die onder andere financiën en economische zaken in zijn portefeuille
heeft, was het vooral een kennismaking: “Ik ben natuurlijk
nogal nieuw in deze functie,
het was fantastisch met zoveel
ondernemers in zo’n korte tijd
te kunnen praten. Een soort
speeddating. Geweldig goed
geregeld!”.
Wethouder Jan Jaap de Kloet

(Dorpsbelangen) kende al veel
van de deelnemers. “Goed om
weer even bij te praten. En
te luisteren naar knelpunten
maar ook adviezen. Zo werd
geopperd dat we nieuwe medewerkers van de gemeente
een soort kennismaking moeten laten doen met de dorpskernen en ‘hotspots’ in Wijdemeren. Daar gaan we serieus
naar kijken omdat zo’n ‘inburgering’ enorm kan helpen”.
Bij terugkomst haalden Van
Kooi en Reijn het visnet op
van alle aan boord bedachte
hersenspinsels. Zo werden
voor de promotie van de gemeente slogans gepresenteerd als “Wijdemeren Boeiend”, “Wijdemeren Pakt Je In”
en “Wijdemeren: Leuk hè?!”.
Ook voor individuele bedrijven
bleek nagedacht over guerrilla-marketing. Restaurant 1244
in Ankeveen, dat vorig jaar
door brand werd verwoest,
zou met de campagne “Als
Een Lopend Vuurtje’ hun aanstaande heropening onder de

aandacht kunnen brengen.
Meeste stemmen kreeg het
idee om reisbureau The Travelclub José te linken aan de
slogan: “Prik je vakantie (veilig) bij José”.
Ondernemend Wijdemeren is
een netwerk met zo’n 350 leden. “Het was erg goed om na
ruim een jaar weer bij elkaar
te komen. In deze periode is
de vereniging overigens met
dertig leden gegroeid. Dat vinden we even opmerkelijk als
geweldig. We blijken voor de
gemeente steeds meer een

serieuze gesprekspartner. Los
van de zwaardere thema’s,
zoals de omgevingsvisie en
de nota Loosdrechts Plassengebied, houden we ons ook
bezig met meer praktische
zaken, zoals hoe we ondernemers kunnen helpen bij hun
dagelijkse uitdagingen. En ja,
marketing hoort daar ook bij.
Want als we onszelf, zowel als
gemeente en bedrijven, niet
promoten, gebeurt er iets heel
ergs. Namelijk niets! En daar
zijn we niet van”, besluit voorzitter Dik van Enk.
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Hema breidt uit naar pand Zeeman
Nog geen zorgen over leegstand winkels
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De Zeeman was snel vertrokken uit winkelcentrum
De Meenthof. Voor goedkope dames-, heren- en
kinderkleding en een bonte verzameling accessoires zult u voortaan in filialen buiten Wijdemeren
moeten zoeken. Buurman
HEMA zal op korte termijn
de nieuwe huurder worden van het pand. Dit gaat
waarschijnlijk in september plaatsvinden. Daardoor ontstaat er ruimte
voor meer HEMA assortiment.
Yvar
Steketee,
voorzitter
van winkeliersvereniging De
Meenthof, is niet bang voor
een leegloop in het winkelcentrum. Weliswaar staat ook
reiswinkel Dreamtravel al een
tijdje leeg, heeft makelaar
Huart zijn kantoor gesloten en
is Monique’s Haarstudio van
plan aan het eind van het jaar

WEE

de deur te sluiten; zorgelijk is
het volgens hem niet. “Het is
een landelijke tendens, die
langzaam maar zeker ook
dorpscentra als Kortenhoef
bereikt. Maar ik ben heel
blij dat de Hema dit initiatief
neemt. Dat is een verrijking.”
Toekomst
Samen met Bureau Stedelijke
Planning, gemeente Wijdemeren, Ondernemend Wijdemeren en andere partijen wordt
momenteel een toekomstvisie voor het winkelcentrum
opgesteld, dat binnenkort zal
worden gepresenteerd. Hierin worden landelijke trends in
vergelijkbare centra verwerkt
en aanbevelingen gedaan
welke stappen er voor een
bloeiende toekomst van de
Meenthof gezet kunnen worden. Uiteraard zal daaruit ook
een wensenlijstje voor nieuwe,
kansrijke branches voortvloeien, zoals een viswinkel en een
nieuwe kapper. “Die zouden
goed in het plaatje passen,
hoewel uiteraard ook andere

NIEUWS VOOR AN

branches welkom zijn.”
Stijgende lijn
Yvar heeft de indruk dat het
aantal klanten weer een stijgende lijn vertoont. “In de coronatijd is het stiller geweest,
absoluut. Ik heb een rondje
gemaakt langs de collega’s
en we hebben allemaal fors in
de reserves moeten tasten.”

De winkeliersvereniging hoopt
dan ook dat er uit Herstelfonds
van de gemeente een bedrag
beschikbaar komt voor ondersteuning van de Meenthof.
Aankopen via internet en thuis
laten bezorgen stammen niet
alleen uit de coronatijd, het is
ook een structurele tendens.
Mensen komen minder vaak
shoppen, maar daar staan

nieuwe kansen tegenover.
Toch ziet Yvar Steketee de
toekomst met optimisme tegemoet. Temeer daar de Meenthof in drie fases totaal wordt
gerenoveerd. “Voor deze dorpen en voor bezoekers uit de
regio wordt dit een nog aantrekkelijker
winkelcentrum,
waar het weer volop zal bruisen.”

en glans’. En, zo sprak Rosalie van Rijn, “Ieder kind is ook
eigenlijk een winnaar.” Er waren zóveel mooie inzendingen,
dat het onmogelijk was om één
winnaar te kiezen. Daarom is
er per leeftijdscategorie een
winnaar gekozen. In totaal zijn
er vier prijzen uitgereikt.
Jelte, Nora, Isa en Benoit zijn de
gelukkige winnaars en vielen in
de prijzen met hun bijzondere
creaties. De winnaars ontvingen nieuw teken/ schildergerei én hun eigen kunstwerk,

ingelijst en wel. Heeft u deze
geweldige kans om de kunstwerken te bewonderen gemist? Geen nood: In de etalage
van Oogzorg Briljant zijn álle
kunstwerken de komende tijd
te bewonderen op een speciaal
geplaatst scherm. De winnende kunstwerken zijn zelfs nog
6 weken ‘live’ te bewonderen,
want de kunstenaars mochten
hun ingelijste kunstwerken nog
even afgeven. Zorg dat u met
uw eigen ogen de kunstwerken
kunt aanschouwen.

Feest op de Meenthof
KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was
een heuglijke dag in winkelcentrum de Meenthof,
Kortenhoef. Het plein was
prachtig versierd en het
was gezellig druk. Duidelijk
is, dat Corona eindelijk een
beetje naar de achtergrond
verschuift.

konden meedoen. De opdracht
luidde, hoe kan het ook anders;
maak een portret met een bril.
De kinderen werden vrijgelaten
aan de invulling hiervan. Het
mocht een abstract portret zijn,
of juist niet, met potlood, krijt,
verf.. alles kon en alles mocht.
Dat er veel kunstzinnige kinderen in Wijdemeren wonen,
moge duidelijk zijn: er zijn wel
138 kunstwerken ingestuurd!

Normaliter vindt er jaarlijks een
kunstroute plaats in Wijdemeren. Een route waarbij diverse
kunstwerken van kunstenaars
te bewonderen zijn. De route voert langs mooie locaties
in onze waterrijke gemeente.
Vanwege de coronamaatregelen kon dit evenement dit jaar
voor de tweede keer niet doorgaan. De Kunstroute is in 2019
voor het laatst georganiseerd.
Daarom hebben een aantal
kunstenaars een alternatief bedacht: in de etalage van Briljant
Oogzorg te Kortenhoef, waren
een aantal kunstwerken te bewonderen. Dit jaar is er een
tekenwedstrijd aan gekoppeld:
alle kinderen van Wijdemeren

Prijsuitreiking
Op zaterdag 26 juni was de
grote prijsuitreiking in de Meenthof. Aan picknicktafels konden
alle aanwezige kinderen een
bril van karton vinden om deze
mooi te versieren. Zo konden
alle kinderen de prijsuitreiking
door een gekleurde bril bekijken. Terwijl er door de kinderen en een enkele ouder driftig
getekend en gekleurd werd,
konden andere belangstellenden even bijpraten met elkaar
en natuurlijk alle inzendingen
bewonderen. Het centrale plein
was namelijk versierd met een
gigantische slinger van alle
deelnemende tekeningen, op
vier na! Op deze slinger werd

Door: Kim Tomei

al snel duidelijk aan de toeschouwers: het niveau lag
enorm hoog. Wat een geweldige talenten hebben wij in onze
gemeente! Dat belooft wat voor
de toekomst. Om 14.00 uur had
wethouder Rosalie van Rijn de
eer om de prijzen uit te reiken.
Veel inzendingen
Jenaplanschool ‘De Sterrenwachter’ in Loosdrecht blijkt
een zeer passende tekst op de
website te hebben: ‘ieder kind
is een ster. Met zijn eigen kleur
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Jonge ‘onderneemster’ begint speel-

Kindervakantiewerk			
Nederhorst Den Berg

WEEKBLADWIJDEMEREN goedwinkeltje

| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
BERG | droge
DE NIEUWSSTER
sporthal
de Blijk;DEN
neem
NEDERHORST
DEN
BERG | KORTENHOEF
In samenwerking met

Om de pijn een beetje te
verzachten zijn wij wel druk
bezig om een aantal losse
dagen te organiseren voor
jullie! De dagen zien er als
volgt uit:

Op 13 juli Speurtocht + bingo
en ’s avonds patat eten (18:00
in het Sportcafé); verzamelen
bij sporthal De Blijk. 14 juli:
Boerderijdag;
verzamelen op de boerderij bij
Trudy van Wijk. 15 juli Brandweer/waterdag; verzamelen bij

kleding en een handdoek mee!

Alle dagen houden we de
normale ochtend- en middaggroep aan: 10-12u (4-7 jaar);
13.30u-15.30u (8-12 jaar). De
entree op 13/14 juli: € 3 en op
15 juli: € 4. Voor alle dagen: €
7,50.
We hopen jullie allemaal te
zien, wij hebben er heel veel
zin in! Contactpersoon: Maxime Broos: 0651 089 609.
Veel liefs, het KVW team!

Gelukt! 5 marathons in
5 dagen
Door: Kim Tomei

NEDERHORST DEN BERG
Een aantal weken geleden
stond in dit weekblad een
artikel over marinier Robin
Imthorn uit Nederhorst den
Berg: hij wilde 5 marathons
in 5 dagen gaan lopen, met
als missie: ‘Dat we open
kunnen zijn over onze
geestelijke gezondheid, dat
de onderbelichte druk op
het thuisfront aandacht en
ruimte krijgt, om bewustzijn en fondsen te werven
voor stichtingen die in
dienst staan van degenen
die het moeilijk hebben.’
De 27-jarige Berger had gepland om op 18,19,20, 21 en
22 juni dagelijks een Marathon
te lopen. Hij heeft zijn uitda-

ging de naam ‘five five out’
meegegeven, wat in defensie
een code is voor ‘ik versta je
perfect’. Toepasselijker kan
niet. Inmiddels zijn deze dagen achter de rug en kunnen
wij met gepaste trots melden:
het is Robin gelukt! Op zijn instagrampagina (@fivefive.out)
was te volgen hoe het de marinier verging. Het was soms
best even afzien, maar met
genoeg rust tussendoor, regelmatig een massage en heel,
heel veel support, is het Robin
gelukt zijn doel te behalen. Zijn
doel is bereikt: met de 5 marathons heeft hij mental health op
de kaart gezet, zeker ook bij
andere veteranen. Praten mag,
nee, moet. Je bent niet alleen!
Wij willen Robin feliciteren met
deze geweldige prestatie.

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag deelde Jasmijn (7 jaar) van de
rijdende boekwinkel De
Boektique ballonnen en
limonade uit op het Willie Dasplein in Nederhorst
den Berg. Dit ter gelegenheid van het nieuwe
baby- en kindercadeautjes
assortiment dat door de
jonge ‘onderneemster’ zelf
is samengesteld.
De Boektique van haar vader
Dennis Krijnen is inmiddels

een bekende verschijning in
het dorp. Elke eerste en derde zaterdag van de maand is
hij te vinden op het plein met
een nieuw assortiment boeken. “Jasmijn gaat regelmatig
mee om te helpen. We hadden
al speciaal voor haar een paar
knuffels van het bekende merk
TY gekocht, die ze dan zelf kon
verkopen. Die waren in een
mum van tijd uitverkocht en de
vraag kwam of we niet meer
speelgoed konden verkopen.
Dit liet Jasmijn zich geen
tweede keer zeggen”. Jasmijn:

“Ik heb zelf alle spulletjes uitgezocht met mama. Naast de
knuffeltjes hebben we nu ook
leuk houten speelgoed, lieve
poppen en puzzels.”

studie Kunstgeschiedenis in
Leiden.

ieder kind waar dan ook ter
wereld recht heeft op goed onderwijs. De coronatijd vond ik
niet makkelijk, ook allerlei onderliggende zaken waarmee
je als mens geconfronteerd
wordt, zoals lockdowns, een
beperkt sociale maatschappelijk leven, dat op iedereen op
eigen wijze impact had.”

De ballonnen waren einde dag
op en de cadeautjes vlogen
het winkeltje uit. U vindt De
Boektique en De Boektique
baby- en kindercadeautjes
elke 1e en 3e zaterdag van de
maand op het Willie Dasplein
in Nederhorst den Berg.

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 kunstenaars 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. In deze laatste aflevering kunt u kennis
maken met Hanke Wiegand.
Hanke Wiegand
Hanke Wiegand (1971) is
beeldend kunstenaar en heeft
sinds mei 2021 een atelier in
Kortenhoef. Ze studeerde af
aan de KABK en St.- Joost.
Tevens voltooide zij ook een

“Ik heb een intuïtieve stijl en ik
werk met diverse materialen.
Mijn thema’s zijn maatschappelijk geëngageerd, gaan over
menselijke gevoelens, handelingen, of onderwerpen. Mijn
werk is dus vaak met een (onderliggend) verhaal. Een voorbeeld hiervan is het kleurrijke
beeld welke in de voortuin van
Bibliotheek Hilversum ligt. Het
is een vrolijk beeld dit ‘Lezend
Meisje’, maar toch ook met de
gedachte gebeeldhouwd dat

Kunstwerken van diverse kunstenaars en van Hanke Wiegand zijn te zien bij de inspirerende afwisselende kunstroute
‘UN!OCKED KUNST’ door Ankeveen op 3 en 4 juli a.s.

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland
zitspecialist
www.easysit.nl | www.easysit.nl
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Nederlandvan Nederland

NTDEK DE 3 WERELDEN
LEEFTIJDS
INRUILKORTING
XL
VAN EASYSIT€ 5,8,8

per levensjaar

Profiteer tot en met 7 juli!
KORTING!
korting!*
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donderdag

vrijdag

zaterdag

maandag

dinsdag

Adviseur

Roel Brouwer

woensdag

Ontvang tot € 650,- terug
Kom deze dagen
13
14
15
17
18
19
voor advies naar
de showroom!
voor uw oude stoel of bank!*

december

december

december

december

december

december

Easysit D64

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Bij
aankoop van een Easysit
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
stoelen

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!
Easysit D62

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Easysit D71

Easysit DS703

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

Comfortbanken

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

Gratis het beste zitadvies

Thuisdemonstratie?
Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

laxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Stressless® Paris

Maatwerk uit eigen fabriek

B80

deel komt
n waardoor
en de wand
rden.

leder mogelijk

an te plaatsen

veld

Easmateriaalprijzen
ysit
per levensjaar
De
gaanvan
stijgen!
Profiteer
Primeur! zes dagen lang
5,-

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

leeftijdskorting!

€
*
Koop en bestel nu nog
korting!
voor de huidige prijzen!

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en Easysit A160
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum
ERKEND DEALER

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

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis

Wilt u uitgebreidEasysit
en persoonlijk
zitadvies?
Barneveld
Easysit A600
Anthonie
Fokkerstraat 43
Ook thuis buiten
openingstijden
mogelijk!
3772 MP Barneveld

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

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

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel
In deze winkel zijn maximaal

mensen tegelijkertijd welkom.

Blijf thuis als u verkouden bent of

Kom zoveel mogelijk alleen

griep heeft. Vraag familie of buren

naar de winkel.

om uw boodschappen te doen.
Of bestel deze online.
Houd 1,5 meter afstand van ons
1,5 M.

winkelpersoneel en anderen.

Easysit Napels

Easysit S50

Ook vóór de winkel.

In deze winkel zijn maximaal

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Easysit D69
Blijf thuis
als uzijn
verkouden
bent of
In deze
winkel
maximaal

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

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

Of bestel deze online.

Blijf thuis als u verkouden bent of

heeft. Vraag familie of buren
Blijfgriep
thuis
als uafstand
verkouden
Houd
1,5
meter
vanbent
ons of
om uw boodschappen te doen.

griep heeft. Vraag familie of buren
winkelpersoneel
anderen.
Of bestel dezeen
online.

1,5 M.

Kom
zoveel
alleen
Betaal
metmogelijk
pin
naar de winkel.

of contactloos.

• de hoogste
kwaliteit
Bezoek onze showroom
of bel:
om uw boodschappen te doen.

Of Houd
bestel1,5deze
online.
meter
afstand van ons

Betaal met pin

winkelpersoneel en anderen.

of contactloos.

Houd
meter
afstand van ons
Ook1,5
vóór
de winkel.

Raak alleen het product aan

winkelpersoneel en anderen.

Betaal met pin

Doe uw boodschappen zoals

of contactloos.

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus

u altijd doet. Dan is er genoegof bel 0800-1351

voor
iedereen! zoals
Doe
uw boodschappen

Raak alleen het product aan

de richtlijnen
van fabriek
het RIVM
uit eigen

• 5 jaar complete
garantie
Easysit D200

Easysit DS701

• veel maten en kleuren direct leverbaar

Kom zoveel mogelijk alleen
naar de winkel.

Ook vóór de winkel.

datOok
u nodig
heeft.
vóór de
winkel.

● Maatwerk

u altijd doet. Dan is er genoeg
voor iedereen!

om uw boodschappen te doen.

1,5 M.

Wij hanteren
of directe
levering

Doe uw boodschappen zoals

mensendattegelijkertijd
u nodig heeft. welkom.

Voorzorgsmaatregelen in
Voorzorgsmaatregelen
inonze
onzewinkel
winkel

1,5 M.

● Snelle

Betaal met pin

Een Easysit sta-opstoel
op maat, al vanaf € 795,-

of contactloos.

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel
Raak alleen het product aan

Easysit D200

easysit06-53420733

1216 BX Hilversum

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

Easysit D65

thuisdemonstratie

Showroom Hilversum
088 - 6220220
Verlengde Zuiderloswal
Roel8aBrouwer
Easysit
Hilversum
Easysit
D110

De Briellaerd

asysit D64

ies

Geen aanbetaling nodig

088-6220220
u altijd doet. Dan is er genoeg

dat u nodig heeft.

voor
Doeiedereen!
uw boodschappen zoals

Raak alleen het product aan

Volg
de aanwijzingen
op
dataltijd
u nodig
heeft.

u altijd doet. Dan is er genoeg

van ons personeel.

voor iedereen!

Volg altijd de aanwijzingen op
van ons personeel.

Volg altijd de aanwijzingen op
van ons personeel.

Meerinformatie
informatie
Meer

rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
bel 0800-1351
ofofbel
0800-1351

• rechtstreeks van de fabriek
• altijd de scherpste prijzen!

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Showroom Barneveld

Showroom
Hilversum
Anthonie Fokkerstraat
43, 3772 MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl

Showroom Hilversum

Showroom Hilversum

Openingstĳden Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
hilversum@easysit.nl

ooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

GRATIS THUISDEMONSTRATIE

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

P
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