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45 jaar Antonius voor juffen Els en Heleen
‘Geen 9 tot 5 baan’

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vlak voor de zomervakan-
tie namen Els van der Veek-
en- Emmelkamp en Heleen 
Resing afscheid van de 
St.-Antoniusschool. Met 
een uniek jubileum: de juf-
fen Els en Heleen werkten 
45 jaar op dezelfde school.

“Het is eigenlijk een soort hob-
by. Je doet dit werk met lief-
de. En als je iets met plezier 
doet, dan vliegt de tijd voorbij. 
Natuurlijk in al die jaren maak 
je van alles mee, maar over 
het algemeen is dit een fijne 
dorpsschool met een prima 
werksfeer”, opent Els. “Ik voel 
me hier prettig en ik vind het 
ook dankbaar werk, waar je 
veel voor terug krijgt” vult Hel-
een aan, “het is geen 9 tot 5 
baan, je telt de uren niet. Ik 
ben nogal perfectionistisch, 

dan neem je je volle tas mee 
naar huis.”

Heleen twijfelde of ze Ne-
derlands zou gaan studeren, 
maar koos toch voor de oplei-
ding voor onderwijzeres aan 
de Pedagogische Academie 
Ludgerus te Hilversum. Ze 
hoefde in 1976 niet te sollici-
teren, want ze werd gevraagd 
om voor de klas te staan. Els 
werd na de KLOS (kleuter-
schoolopleiding) uit 900 kandi-
daten geselecteerd.

Heleen: “In die 45 jaar heb ik 
twee keer een half jaar on-
betaald verlof genomen. Dat 
vond ik heerlijk om even bij 
te tanken, onder andere rond 
gereisd in Zuid- Amerika. Ik 
weet nog goed dat ik na zeven 
jaar dacht om op een andere 
school te gaan werken, maar 
na die tussenstop ben ik er 
weer met volle energie te-
genaan gegaan. Je stelt ook 
steeds weer nieuwe doelen 
voor jezelf.”

Voor Els blijft het feit dat elke 
dag anders is, het mooie van 
werken met kinderen. “Je volgt 
kinderen in hun ontwikkeling, 
ik heb met alle groepen ge-
werkt. Zelfs met een klas van 
48 kinderen, maar het ging.” 
Heleen heeft zich toegelegd 
op remedial teaching, voorna-
melijk om kinderen met lees-
problemen te helpen. “Je kunt 
kinderen in een langere pe-
riode individueel helpen. Dat 
biedt zoveel extra’s, je bouwt 
op die manier zelfvertrouwen 
op.” Ze vindt het jammer dat er 
teveel accent wordt gelegd op 
het toetsen en de resultaten in 
het onderwijs. “Het is vaak be-

oordelend en plaatst het kind 
in een categorie, je krijgt een 
stempel. Terwijl het veel be-
langrijker is dat je er iets mee 
doet.” Wat Els betreft, zou ze 
graag zien dat de specifieke 
kennis over de kleuter beter 
wordt uitgewerkt. “Dat bewe-
gend leren is zo essentieel, 
dat mis ik toch wel een beetje. 
Dat creatieve.”

Feestprogramma
“Nee”, antwoorden beide vol-

mondig. Afstand als 65-plus-
sers tot de 4- tot 12-jarigen 
voelden ze totaal niet. “Nee, 
hoor, het is gewoon Els of jij. 
Ik heb nog nooit gemerkt aan 
een kind dat ze me een oud 
mens vonden”, zegt Els. “In 
wezen zijn de kinderen in al 
die jaren hetzelfde gebleven, 
open, eerlijk en nieuwsgierig 
naar wat er om hen heen ge-
beurt”, vult Heleen aan. Toen 
de juffen ’s ochtends wakker 
werden, zagen ze dat hun 

woningen waren versierd met 
slingers. Een schoolbus haal-
de hen op uit Baarn en Hilver-
sum en op school werden ze 
met een erehaag onthaald. Er 
volgde een dag vol feestelijke 
verrassingen met alle groe-
pen. Els kreeg een CD met 
kinderliedjes, gezongen door 
alle leerlingen van de Antoni-
us en Heleen ontving een dik 
boek met verhalen en tekenin-
gen van alle 4 tot 12-jarigen.
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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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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.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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. 17 juli: 19.00 uur:
 R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
 Do. 15 juli: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Vr. 16 juli: 15.30 uur:
 R. Simileer.
 Zo. 18 juli: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Wo. 14 juli: 9.30 uur:
 J. Dresmé.
 Zo. 18 juli: 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. 18 juli: 10.00 uur:

      Ds. Nico Sjoer
 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. 18 juli: 10.00 uur:

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

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 18 juli: 9.30 uur:

Ds. J. Noordam
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Laatste gemeenteraad voor de zomervakantie
Rommelig slot van vergaderseizoen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag 
was de laatste gemeente-
raad vóór de zomerstop. 
Pas eind augustus begint 
het nieuwe politieke sei-
zoen. Waarschijnlijk zul-
len de meeste raadsleden 
met smart uitkijken naar 
een paar weken rust. En 
hopelijk zullen de 19 volks-
vertegenwoordigers elkaar 
dan weer fysiek ontmoeten 
in de raadzaal, want het 
beeldscherm vergaderen 
is in Wijdemeren geen suc-
ces. Er ging ook nu weer 
van alles mis, met de tech-
niek. Ergernis en verwar-
ring alom.

Ankeveensepad uitgesteld
Het besluit over al dan niet 
bouwen van zes woningen 
aan het Ankeveensepad en 
drie appartementen boven 
het Spieghelhuys in Neder-
horst den Berg is uitgesteld 
naar september. D66- fractie-
leider Nanne Roosenschoon 
vroeg uitdrukkelijk om het van 
de agenda af te voeren. Hij 
had gesprekken gevoerd met 
projectontwikkelaar Volker-
Wessels en dat kan leiden tot 
een gewijzigd bestemmings-
plan. Over het uitstel moest 
gestemd worden. Alleen CDA 
en Dorpsbelangen (samen 
8 stemmen) waren vóór het 
huidige bouwplan en coali-
tiegenoot D66 twijfelde sterk. 
Dus vroeg René Voigt van 
Dorpsbelangen vroeg of de 
bezwaren van D66 dan ver-
dwenen zouden zijn, waarop 
Roosenschoon volmondig ‘ja’ 
zei. De procedure hoefde niet 
gewijzigd te worden, het ging 
slechts om ‘de situering’. Na 
veel gedoe met het digitale 
stemmen en een lange schor-
sing staakten de stemmen op 
9-9 (CDA ‘er Nienhuis afwe-
zig). Dat betekent volgens de 
regels dat de stemming over 
moet in de volgende verga-
dering. Dan zal hoogst waar-
schijnlijk een meerderheid van 
D66, CDA en Dorpsbelangen 
(10 van de 19) het bestem-
mingsplan goedkeuren.

Oud papier
Wethouder Joost Boermans 
heeft namens Wijdemeren te-

gen de begroting van de Re-
gio Gooi- en Vechtstreek ge-
stemd. Hij deed dat omdat de 
raad bezwaar had tegen het 
afbouwen van papier ophalen 
door verenigingen. Ook Hilver-
sum was tegen om dezelfde 
reden. Ben je tegen een be-
paald onderdeel, dan word je 
geacht tegen de totale begro-
ting te stemmen. Overigens 
is de regionale begroting wel 
aangenomen. Jan Verbruggen 
(CDA) prees ‘de rechte rug’ 
van de wethouder.

JA’ OP 3 MOTIES

Sociaal
Bij het debat over de nieuwe 
Woonvisie 2021-2024 spitste 
de discussie zich toe op de 
sociale koop (220.000 euro). 
De Lokale Partij wilde dat 
vastgelegd wordt dat ‘sociaal 
kopen’ alleen kan met een 
inkomen tot 50.000 euro. An-
ders kunnen mensen met een 
dikke portemonnee een pand 
wegkapen om het wellicht snel 
door te verkopen. Wethouder 
Van Rijn vond het geen slecht 
idee, maar wilde eerst uitzoe-
ken wat wettelijk mogelijk is. 
Ze ging niet in op een aan-
scherping van de 1/3 regel bij 
nieuwbouw. Daarin staat dat 
‘minimaal 1/3 plaats vindt in 
het sociale segment’. Er is dus 
geen onderscheid tussen koop 
en huur (maximaal 750 euro). 
Dat laat projectontwikkelaars 
de vrijheid om te kiezen voor 
alleen sociale koop.

Meer in reservepot
Bij de Jaarstukken 2020 kwam 
VVD ‘er Van Balen met het 
voorstel om 226.000 euro toe 
te voegen aan de Algemene 
Reserve die zoals bekend de 
laatste jaren op een aanzien-
lijk lager niveau is beland. Dat 
was verantwoord, omdat dat 
geld niet direct nodig was voor 
de Omgevingswet die is uitge-
steld. Olivier Goetheer (DLP) 
noemde dat ‘window dres-
sing’ en ook oppositiegenoot 
Ram Lachman van PvdA/GrL 
was tegen, vanwege het door-
schuiven van gelden.

3 kansrijke locaties
De meerderheid van de raad 
stemde voor de ontwikkeling 
van drie kansrijke bouwloca-
ties: Het speeltuintje Kinine-

laantje in ’s-Graveland (circa 
2.300 m2); het perceel tussen 
Anton Smeerdijkgaarde en 
de Kwakel te Kortenhoef (ca. 
2.100 m2) en de Molenmeent 
in Nieuw-Loosdrecht, zulks ter 
grootte van circa 7.025 m2. 
De projecten van deze zgn. 
‘Kansenkaart’ vallen onder 
één plan dat is ontstaan uit 
een enquête onder inwoners. 
Het zijn de laatste gemeente-
lijke gronden die nog geschikt 
zijn voor bebouwing. Voor elk 
project is € 45.000,- als voor-
bereidingskrediet beschikbaar. 
Wethouder De Kloet verklaar-
de dat het plan pas in de eer-
ste fase verkeert, de grond 
moet worden verkocht aan 
projectontwikkelaars en de 
participatie over de invulling 
moet nog worden gestart. Gert 
Zagt van De Lokale Partij he-
kelde de matige betrokkenheid 
met omwonenden en sprak 
van een ‘gekunstelde koppe-
ling’ van drie terreinen en was 
dus tegen. Hetzelfde gold voor 
Stan Poels van PvdA-GrL. die 
bovendien 100% sociaal bou-
wen wilde.

Geen Molenmeent
Bij de uitvoering van een van 
die kansrijke locaties liep het 
direct mis. Althans voor B&W, 
want de meerderheid stemde 
tegen verkoop van de grond 
van de Molenmeent (4800 m2) 
waar alleen woningen in de 
vrije sector zouden verrijzen. 
Misschien had het verwerpen 
van de verkoop te maken met 
een amendement van VVD 
en D66 waarin deze partijen 
opriepen om een beeldkwa-
liteitsplan op te stellen met 

maximaal twee bouwlagen, 
zonder appartementen, alleen 
vrijstaande woningen. Dat 
amendement haalde het niet. 
Zodat uiteindelijk alleen CDA 
en Dorpsbelangen stemden 
vóór deze kansrijke locatie, tot 
voor kort.

Vragen en moties
Er waren 3 vragen en 3 moties 
aan het eind van de vergade-
ring. Op verzoek van Dorpsbe-
langen krijgt de raad krijgt in 
september de gelegenheid om 
kaders te stellen aan de her-
ontwikkeling van jachthaven 
De Otter in Loosdrecht. Het 
is frustrerend dat na ruim een 
jaar onderzoek nu pas blijkt 
dat een gemeentehuis aan de 
Kwakel in Kortenhoef volgens 
de provincie Noord-Holland 
onmogelijk is, zei Eric Torsing 
(CDA). Wijdemeren had voor 
1 november 2020 geen aan-
vraag ingediend die nog paste 
in de ‘oude’ Omgevingsveror-
dening, antwoordde wethou-
der Kea. “Nu is het een heel 
helder ‘neen’.”

“Proces, proces, proces”, zei 
de burgemeester als antwoord 
op de vraag van DLP ‘er Zagt 
waarom het rapport over de or-
ganisatie op het gemeentehuis 
zo lang op zich laat wachten. 
Mevrouw Larson hecht aan 
een zorgvuldige voorbereiding 
met de ambtenaren. Begin au-
gustus wordt meer duidelijk.

Vervolgens waren er 3 moties 
die allemaal werden ingetrok-
ken, omdat de portefeuillehou-
der toezegde dat hij of zij het 
zou uitvoeren.

‘Ja’, wethouder Boermans 
gaat uitzoeken of Wijdemeren 
ook recht heeft op een subsi-
die voor spaarpalen (CDA). 
Elke keer dat iemand langs de 
paal rijdt en zich keurig aan de 
snelheid houdt, komt er een 
klein bedrag in de spaarpot, 
bestemd voor een goed doel.

‘Ja’, wethouder Van Rijn wil 
een gratis lidmaatschap van 
speeltuinen voor kinderen 
die opgroeien in armoede op-
nemen in het minimabeleid 
(CDA).

‘Ja’, wethouder De Kloet wil 
gaarne een raadsvoorstel 
opstellen waarin de kaders 
worden vastgesteld voor een 
eventuele bebouwing van het 
Ter Sype- terrein tegenover 
Vliegveld Hilversum (PvdA/
GrL- D66).

“Is het niet allemaal teveel van 
het goede?” was de slotvraag 
van VVD ‘er Michiel van Balen 
die wees op de veronderstelde 
druk op het personeel op Ra-
ding 1.

Foto: Wie is wie in de gemeen-
teraad; linksboven is Sandra 
van Rijkom, inmiddels vervan-
gen door Ram Lachman en 
rechts naast de burgemeester 
maakte griffier Debby de Heus 
plaats voor Elske Hörchner 
(foto: gemeente Wijdemeren).
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Oproep voor reacties op wonen in 
de Horstermeerpolder

Door: Ton Koster

NEDERHORST DEN BERG
Voor de regelmatige lezer 
van de Nieuwsster en het 
Weekblad Wijdemeren is 
het waarschijnlijk geen 
nieuws dat er binnen onze 
gemeente veel gesteg-
gel is bij het zoeken naar 
nieuwbouwlocaties.

Sommigen twijfelen aan de 
behoefte aan woningen. Ge-
zien het aantal gegadigden 
van 885 lokale jongeren die 
in aanmerking wilden komen 
voor een van 16 tiny houses 
in Loosdrecht is dit geen dis-
cussiepunt meer volgens mij. 
In de recentelijk gepubliceer-
de Woonvisie 2021 -2024 van 
onze gemeente zijn 40 pro-

jecten benoemd met in totaal 
982 woningen, waarvoor het 
merendeel door omwonenden 
bezwaar gemaakt zal worden, 
daar zij de open plekken in 
hun kernen willen behouden 
voor groen, speel- of parkeer-
plaats.

Ik heb het college en de 
raadsleden voorgesteld om 
de locaties waar veel over te 
doen is, zoals o.a. Kortenhoef 
Zuid fase 8, Groenewoud en 
Loosdrecht – Ter Sype bij de 
provincie voor natuurgebied 
in te ruilen tegen een gebied 
van ca 25% van de oppervlak-
te van de Horstermeerpolder, 
nu nog zijnde agrarisch wei-
land aan de zijde bij fort Kijk 
Uit en het Hemeltje. Voordeel 
is een directe aansluiting op 

de N201 in de richting van de 
A2 m.b.t. de verkeersafhan-
deling. Bovendien blijft door 
de uitruil van locaties de tota-
le oppervlakte gereserveerd 
voor de natuur behouden en 
de omzetting van agrarisch 
gebied wordt uitgevoerd naar 
nieuwbouw van woningen. 
       
Ik roep eenieder die hier in 
geïnteresseerd is of een me-
ning over heeft dit aan mij 
kenbaar te maken via ton.
koster@hotmail.com Mijn 
idee is om dit onderwerp als 
ingebracht stuk op de eerst-
volgende vergadering van de 
ruimtelijk orde commissie in 
de gemeenteraad op 8 sep-
tember in te brengen. Ik reken 
op uw betrokkenheid.

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het gehele verkoop- proces vanaf het eerste contact met 
de klant tot de uiteindelijke levering van de kerstcollectie. Je bent een schakel tussen de klant en de interne 
organisatie en verkoopt, adviseert en ondersteunt jouw relaties. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de 
verkoop van private label lijnen van bestaande en nieuwe klanten. In deze functie rapporteer je rechtstreeks 
aan de Commercieel Directeur en werk je nauw samen met de afdelingen Inkoop, Verkoop en Logistiek.

Je krijgt:
• Een afwisselende functie, fijne collega’s, een professioneel bedrijf, een passend salaris, een informele 

bedrijfscultuur en ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Wanneer je nu denkt: ‘hé, ze hebben het over mij’ stuur dan zo snel mogelijk je C.V. en motivatie naar: 
oscar.sjoerds@bickery.nl.

Accountmanager Kerst & Private Label Divisie 32 uur

Food 
is onze 
Passie!

Ook zo dol op Kerst en wil je daar het liefst het hele jaar mee bezig zijn? Ben jij een echte netwerker,  
is samenwerken je tweede natuur en ben je sales-minded, solliciteer dan bij Bickery Food Group B.V.,  
dé food leverancier voor Kerst- en Geschenkpakketten. 

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46

1243 HW ‘s-Graveland

Tel: 035 - 656 02 44 

www.bickery.nl

Je bent:
• Gedreven, daadkrachtig, enthousiast en accuraat;
• Communicatief vaardig met een vlotte pen;
• Klantgericht en flexibel;
• Een organisatietalent;
• Woonachtig binnen een straal van 25 km rond 

’s-Graveland.

Je hebt:
• Commerciële (sales) ervaring;
• HBO werk- en denkniveau;
• MS Office skills;
• Belangstelling voor stijl, trends en bent  

handig op sociale media.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Foto: schets bouwplan

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein

in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56 

                            www.deboektique.nl
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AED’s / reanimatie in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Deze week besteden we 
aandacht aan iets dat de 
redactie – letterlijk – na 
aan het hart ligt: AED/re-
animatie. We hopen dat u 
dit met aandacht leest. 

Sinds het tragische incident 
met de Deense voetballer 
Christian Eriksen staan de AE-
D’s en reanimatie weer volop 
in de aandacht. In de gemeen-
te Wijdemeren is ook een net-
werk van Automatische Exter-
ne Defibrillators (19) verspreid 
over de dorpen. Dat is een 
draagbaar apparaat dat het 
hartritme weer kan herstellen 
bij een hartstilstand. Dit ge-
beurt door het geven van een 
elektrische schok. Het was 
Bas Kers uit Kortenhoef die in 
2017 met het Burgerinitiatief 
kwam.

Begin 2019 besloten B&W om 
de vervanging (eens per 10 
jaar) en de jaarlijkse onder-
houdskosten van deze negen-
tien AED’s voor hun rekening 
te nemen. Voor de vervanging 
is een bedrag van 13.000 euro 
begroot en voor het onder-
houd 4.000. De gemeente ver-
vult hiermee het basisnetwerk 
aan AED’s. Andere AED’s die 
op particulier indicatief in de 
gemeente hangen vallen niet 
onder deze regeling. Ook elke 
politieauto heeft een AED aan 
boord, net als het ‘first respon-
der voertuig’ van de brand-
weer in Nederhorst de Berg. 
De locaties van de AED’s die 
beschikbaar zijn voor burger-
hulpverleners zijn als volgt:

OVERZICHT LOCATIES
Locatie/Straat/Plaats/Toe-
gang

Het Wapen van Ankeveen / 
Stichts End 41 / Ankeveen / 
beperkt
Restaurant Lekr / Stichts End 
9 / Ankeveen / 24/7
Basisschool de Regenboog / 
Elbert Mooijlaan 86 / Korten-
hoef / 24/7
Gemeentewerf / Kwakel 40 / 
Kortenhoef / beperkt
‘s-Graveland apotheek / Meen-
thof 32 / Kortenhoef / 24/7
Sporthal De Fuik/Sportcafé / 
Zuidsingel 54-56 / Kortenhoef 
/ beperkt
Sporthal De Fuik / Zuidsingel 
54-56 / Kortenhoef / 24/7
Bibliotheek Loosdrecht / Tjalk 
41 / Loosdrecht / 24/7
Caravanpark van de Wetering 
Nw-Ldr.dijk 204 / Loosdrecht / 
24/7
Gemeentehuis Wijdemeren / 
Rading 1 / Loosdrecht / 24/7
Gemeentehuis binnen / Ra-
ding 1 / Loosdrecht / beperkt
Heineke / Oud-Ldr.dijk 166 / 
Loosdrecht / 24/7
Jachtmakelaardij De Valk / 
Breukeleveensem. 6 / Loos-
drecht / 24/7
Jeugd-punt / Oud-Loosdr.dijk 
2a / Loosdrecht / 24/7
Manege Hallinckveld / 
Nw-Loosdr.dijk 133 / Loos-
drecht / beperkt
IKC Wereldwijs / Ln.van Ei-
kenrode 51 / Loosdrecht / 24/7
Sportzaal Eikenrode / Ln.van 
Eikenrode 49 / Loosdrecht / 
beperkt
Sporthal De Blijk, / Blijklaan 3 / 
Ned den Berg / beperkt
Bistro de Garde / Zuidereinde 
208 / ‘s-Graveland / 24/7

HartslagNu
HartslagNu is het reanimatie 
oproepsysteem van Neder-
land. Belt iemand 112 met het 
vermoeden van een hartstil-

stand, dan roept HartslagNu 
automatisch burgerhulpver-
leners op in de buurt van het 
slachtoffer. Zij krijgen op hun 
mobiel in een app de opdracht 
om te gaan reanimeren of om 
een AED te halen. Zo krijgt het 
slachtoffer snel de juiste hulp 
terwijl de ambulance onder-
weg is. Bij een hartstilstand 
zijn de eerste 6 minuten na-
melijk cruciaal. Een ambulan-
ce kan er niet altijd binnen die 
tijd zijn. Een burgerhulpver-
lener vaak wel. Als deze snel 
start met reanimeren en een 
AED gebruikt, is de overle-
vingskans en leven met mini-
male schade het grootst. De 
burgerhulpverlener reanimeert 
net zolang tot de professionele 
hulpverlening het overneemt. 
Inwoners vanaf 18 jaar met 
een geldig reanimatiediploma 
kunnen zich als burgerhulp-
verlener aanmelden via www.
hartslagnu.nl.

Naast burgerhulpverleners is 
het belangrijk dat zoveel mo-
gelijk AED’s in de omgeving 
zijn aangemeld bij HartslagNu. 
Zo wordt het netwerk beter 
dekkend en kunnen mensen 
met een hartstilstand snel de 
juiste hulp krijgen. Dus ben 
je eigenaar of beheerder van 
een AED? Meld je AED aan en 
red levens. Daarbij is het wel 
van belang dat de AED op een 
vaste openbare plek hangt en 
voor iedereen toegankelijk is. 
Het liefst 24 uur per dag. Lees 
meer op de website.

Ondersteuning brandweer
Eind 2019 stemde het bestuur 
van Veiligheidsregio Gooi & 
Vechtstreek in met het voor-
stel om bij sommige reani-
maties ook de brandweer te 

alarmeren. In de afgelopen 
achttien maanden zijn in ge-
meente Wijdemeren de pos-
ten Loosdrecht, ’s-Graveland 
en Nederhorst den Berg maar 
liefst 28 maal hiervoor inge-
schakeld. Verschillende malen 
konden deze vrijwilligers – let-
terlijk – het verschil maken tus-
sen leven en dood.

“De wens om ook gealarmeerd 
te worden bij reanimaties leef-
de bij ons al veel langer. In Ne-
derhorst had de brandweer al 
een zogeheten ‘First Respon-
der eenheid’, met hele goede 
resultaten. Samen met mijn 
collega in Loosdrecht hebben 
we ons hard gemaakt om dit 
ook in onze dorpskernen te 
doen”, vertelt Johan Land-
waart, postcoördinator van 
’s-Graveland.

Zodra de centralist van de 
meldkamer (sinds vorig jaar 
gevestigd in Lelystad) consta-
teert dat de eerst beschikbare 
ambulance te ver weg is om 
binnen een aanvaardbare tijd 
bij een reanimatie te zijn, wordt 
de dichtstbijzijnde brandweer-
post meteen gealarmeerd. 
Johan: “wij zijn doorgaans bin-
nen 3 à 4 minuten de deur uit 
en we weten allemaal dat bij 

reanimaties elke seconde telt”.

In zo’n geval wordt ook een 
roep om hulp verzonden via 
HartslagNu (zie kader). De 
professionele hulpverleners 
juichen dit toe: “het is gewel-
dig dat dit bestaat en we zien 
dat het functioneert. We zijn 
verschillende keren bij een 
melding gekomen waarbij een 
burger al begonnen is met de 
reanimatie. We laten zo ie-
mand dan de cyclus van 30 x 
masseren en 2 x beademen 
dan afmaken en nemen het 
dan over”, aldus Johan.

Waar een burgerhulpverlener 
elk jaar wordt gevraagd een 
zogeheten herhalingsavond te 
doen, staan ‘levensreddende 
handelingen’ bij de brandweer 
in Wijdemeren veel vaker op 
het programma. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld ook aandacht be-
steed aan reanimaties op kin-
deren of drenkelingen. Johan: 
“wij werken nauw samen met 
de plaatselijke EHBO. Zij ge-
ven hun cursussen in onze ka-
zerne en dus liggen daar ook 
hun oefenspullen. Zodoende 
maken we reanimaties vaak 
onderdeel van onze wekelijkse 
trainingen”

   

Nieuw team ChristenUnie Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het team van de Christen-
Unie in Wijdemeren is uit-
gebreid en kwam op maan-
dag 5 juli voor het eerst 
bij elkaar in Muziektheater 
Spotlight in Loosdrecht. 
Vanuit christelijk-sociale 
idealen wil de partij zich 
inzetten voor de inwoners 
van de gemeente.

De ChristenUnie doet volgend 
jaar voor de tweede keer mee 
aan de gemeenteraadsverkie-

zingen en hoopt minimaal één 
zetel te bemachtigen. In de 
komende maanden wordt de 
kandidatenlijst samengesteld 
en het verkiezingsprogramma 
geschreven.

Inwoners die mee willen den-
ken, zich praktisch willen in-
zetten of op de kandidatenlijst 
willen staan, kunnen contact 
opnemen met Esther Kaper: 
06-15267320 of mail naar: es-
ther.kaper@wijdemeren.chris-
tenunie.nl

Foto: (v.l.n.r.) Eric Brand, Es-
ther Luijer-van Rooijen, Anne-
ke van den Broeck-Koudstaal, 
Esther Kaper, Bert ter Stege, 
Niels Bruinius, Rolina Gras-
meijer, Ursula Hopman, Peter 
Grasmeijer en Ellineke van 
den Broeck.
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Theater Dillewijn lanceert nieuwe 
website
Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN
U trof bij het Weekblad Wij-
demeren/ De NieuwsSter 
het programmaboekje aan 
met wat er komend seizoen 
te beleven valt in Theater 
De Dillewijn. Ook was de 
Dillewijn het startpunt van 
de Kunstroute Ankeveen 
en werd ook de nieuwe 
website gelanceerd. Jan 
van Ingen verzorgt onder 
andere de communicatie 
en licht een en ander toe.

“Wat we nu hebben gedaan, 
is dat we een nieuwe look en 
feel gemaakt hebben. Het pro-
gramma voor volgend seizoen 
staat er in. Functionaliteiten 
als kaarten kopen is er in ge-
zet, dus dat is allemaal klaar.” 
Na de lancering zijn en worden 
nog op allerlei “i’s” puntjes ge-
zet om de boel te perfectione-
ren.

Wat verwacht Jan van het 
komend seizoen? “Door alle 
coronaperikelen zijn er om en 
nabij de twaalf programma’s 
doorgeschoven naar dit jaar. 
Dat is ongeveer een derde, 
dus tweederde is nieuw. Mijn 
vrouw Karin doet overigens 

de programmering.” Alles is 
natuurlijk de moeite maar Jan 
ziet dat er nu al een run is op 
kaarten voor Loes Luca (co-
mediènne), Carel Kraayenhof 
(bandoneonist), Francis van 
Broekhuizen & Gregor Bak 
(sopraan & pianist) en Harry 
Sacksioni (gitarist).

Afwisseling troef bij De Dille-
wijn. Zo zijn er ook voor kinde-
ren leuke voorstellingen. Ida 
van Dril en Michiel Schreuders 
doen een try out voor kids 
vanaf zeven jaar. “Ze werkt 
met poppen en dat doet ze 
fantastisch!” Een ander type 
highlight vindt plaats in het 
voorjaar, wanneer er een thea-
terdiner wordt georganiseerd. 
“Dat wordt een Franse avond 
met chansons, georganiseerd 
door restaurant Lekr.”

Bultpop is een bekend en te-
rugkerend fenomeen op de 
Ankeveense planken van De 
Dillewijn. Ook dit jaar staan 

een aantal avonden met het 
concept van Ankeveense pop- 
en rockbands op het program-
ma. Tot slot noemt Jan nog het 
Amsterdams Kleinkunst Festi-
val waarvan ze de afgelopen 
jaren winnaars en ander aan-
stormend talent van hebben 
mogen verwelkomen in het 
dorp. Dit seizoen zullen bij-
voorbeeld Stefano Keizers en 
Rosa da Silva te zien zijn.

Ook bij De Dillewijn weten ze 
natuurlijk niet precies wat de 
omstandigheden bij de start 
van het nieuwe seizoen zullen 
zijn. “Ik kreeg wel een bericht 
onder ogen dat bij ons hon-
derd mensen naar binnen mo-
gen, mits je een corona vacci-
natie bewijs hebt.” En dan met 
z’n allen heerlijk genieten van 
een enerverend en inspirerend 
theaterseizoen!

Verdere info: 
www.dedillewijn.nl
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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,--
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Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--
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Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof
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Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn
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Brinkers Mode & Lingerie
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Het Spieghelhuys
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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.

Wij zoeken een enthousiaste medewerker Sales Support die het leuk  
vindt om het team te komen versterken en met ons de verantwoor-
delijkheid draagt voor het dagelijkse orderproces binnen Bickery.

Efficiënte en foutloze orderentry, overdracht naar orderplanning, 
facturering, beheren CRM, verwerken van creditnota’s, onderhouden 
poolpalletregistratie, voorkomen van out of stock en zendingen 
aanmelden bij DC’s.
 
Ben je geïnteresseerd, heb je MBO+ niveau, gevoel voor cijfers  
en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum? Mail dan 
naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds. 

Medewerker Sales Support – fulltime

Food is onze Passie!

Bickery Food Group B.V.

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

Ben jij commercieel, gedreven en een teamspeler  
die het heerlijk lijkt om in food te werken?

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Sportzomer:
Onze gouden plak

Gevulde koek
van € 1,80

voor € 1,35
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Geeke Remmelts: spreekbuis 
van de buitenplaatsen
Toen ik Geeke telefonisch be-
naderde, trof ik haar wande-
lend in het Noord-Hollandse 
deel van het Trekvogelpad, 
de 414 km lange wandelroute 
van Bergen aan Zee naar En-
schede, het ‘Pieterpad over-
dwars’.

Geeke: ’Sinds ik in Noord-Hol-
land werk en woon – nu drie 
jaar – heb ik de behoefte de 
provincie beter te leren ken-
nen, en dan zeker de natuur-
gebieden. Ik heb intussen 
zo’n 300 km van de wandel-
route achter de rug. Het leu-
ke is dat ik naar mijn geboor-
tegrond wandel. Ik kom uit 
Haaksbergen.’

Geeke Remmelts is Boswach-
ter Communicatie en Beleven 
bij Natuurmonumenten. Ze is 
vooral veel te vinden op de 
buitenplaatsen van ’s-Grave-
land. Ik beleefde een primeur 
door als eerste bezoeker 
haar nieuwe kantoor te betre-
den. Voor wie wel eens een 
rondleiding op Gooilust heeft 
gehad: het is de verbouwde 
stal voor de zieke paarden 
van Frans Blauw, de niet zo 
liefhebbende echtgenoot van 
voormalige eigenaar Louise 
Six, maar vooral de architect 
van de schitterende buiten-
plaats met siertuin, die in de 
wandeling dan ook het Bos 
van Blauw heet.

Geeke studeerde Geschiede-
nis en Journalistiek in Gronin-
gen en werkte korte tijd bij de 
televisie. Eerst bij SBS Show-
nieuws (‘Tja, je moet ergens 
beginnen, maar het was niet 
echt een match’), daarna bij 
de KRO ‘(Een geschiedenis-
programma, heel leuk, maar 
het liep helaas maar één sei-
zoen’). De vluchtigheid in om-
roepland bracht haar op een 
ander pad, naar een andere 
liefde: de natuur. Ze kwam bij 
Natuurmonumenten, de afde-
ling Communicatie.

‘Het begon met het bijhouden 
van websites voor enkele na-
tuurgebieden, maar het werd 
langzaamaan een breder pak-

ket, tenslotte persvoorlichting 
op landelijk niveau. Maar dat 
is geen ideale combinatie met 
een druk gezin. Persvoorlich-
ters staan altijd aan. Dus dat 
werkte niet voor mij. En nu 
dus boswachter met een spe-
cifieke rol: communicatie en 
beleven in de volle breedte. 
We hebben bij de Buitenplaat-
sen, Naardermeer, Cronebos 
en Einde Gooi bij Hilversum 
een team van zo’n vijftien 
boswachters die allemaal een 
eigen, onderscheidende taak 
hebben. Mijn communicatie-
taak is heel divers. Zo moet 
ik bijvoorbeeld zorgen dat de 
bebording in orde is, wandel-
routes duidelijk zijn, informa-
tiepanelen up to date zijn, ik 
beantwoord vragen van be-
zoekers, stuur een team van 
vrijwillige boswachters aan 
en ben nauw betrekken bij 
het organiseren van evene-
menten, zoals het klassieke 
muziekfestival Wonderfeel 
en de Open Monumentendag 
in september. Op de komen-
de Open Monumentendag, 
zaterdag 11 september, kun 
je een kijkje nemen in de 
gnoe-stallen van Blauw op 
Gooilust. Want Blauw hield er 
ook een dierentuin op na. We 
gaan ook iets moois doen bij 
de siertuin, met oude foto’s uit 
de tijd. Het verhaal van Blauw 
dateert van ruim honderd jaar 
geleden, maar gelukkig heb-
ben de foto’s nog. We kunnen 
die tijd op deze manier echt 
nog wel goed zichtbaar ma-
ken.’

Druk geweest in coronatijd?
‘Het was krankzinnig druk. We 
zijn best wel wat gewend. We 
krijgen jaarlijks een miljoen 
bezoekers op de buitenplaat-
sen. Maar de afgelopen peri-
ode veel nieuwe bezoekers. 
Op zichzelf heel mooi natuur-
lijk, maar het was deels een 
andere categorie bezoekers, 
die niet wisten hoe je je dient 
te gedragen in de natuur. 
Sommigen gingen in het bos 
picknicken, anderen lieten 
de hond los rennen, dingen 
die in de natuur niet kunnen. 
We zitten nog in het broedsei-

zoen. De dieren hebben hun 
rust hard nodig. We hebben 
bijvoorbeeld veel reeën op de 
buitenplaatsen.’

Wonderfeel, kan dat wel?
‘Wonderfeel speelt zich af 
op een plek waar het door 
het jaar heen ook druk is, op 
Schaep en Burgh. De natuur 
is daar minder kwetsbaar. 
Wonderfeelbezoekers vor-
men bovendien een rustig 
publiek. Ze maken er geen 
rommeltje van. Natuurmonu-
menten ziet zo’n festival als 
een mogelijkheid een nieuwe 
groep kennis te laten maken 
met de buitenplaatsen De 
boodschap van Natuurmonu-
menten is ook: laat mensen 
de natuur beleven, zodat ze 
de natuur gaan beschermen.’

Via een wekelijkse column in 
de Gooi- en Eemlander kan 
Geeke haar ervaringen en 
belevenissen delen met het 
publiek.

‘Het delen van mooie verha-
len over het gebied en de na-
tuur beschouw ik als de kern 
van mijn taak. Je leert door 
dit werk heel veel, ook van 
ervaren collega’s met wie ik 
regelmatig op pad ben, zo-
als de Vogelwerkgroep, die 
de vogelstand in het gebied 
bijhoudt. Zij weten bij elk ge-
luidje met welke vogel ze te 
maken hebben. Zo ver ben ik 
helaas nog niet.’

Deze zomer Energietafel   
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Kom aanstaande donder-
dag tussen 15.30-17.30 uur 
naar de Energietafel op het 
Willie Dasplein. Wilt u ook 
energie besparen, meer 
comfort en een lagere ener-
gierekening? Bijdragen 
aan een duurzame samen-
leving en uw woonlasten 
betaalbaar houden? Met 
een paar kleine bespaar-
maatregelen wordt al veel 
bespaard. Kom langs voor 
energiebesparende tips en 
meldt u aan voor een gratis 
tegoed van € 60 aan ener-
giebespaarproducten.

De acties worden gefinancierd 

uit de regeling reductie ener-
giegebruik woningen (RREW) 
van binnenlandse zaken met 
daarbij een speciale actie voor 
huurders. Deze zomer van 
donderdag 15 juli tot en met 
donderdag 19 augustus staat 
de Energietafel met Niels van 
der Horst elke donderdag tus-
sen 15.30-17.30 uur in de mu-
ziektent. Meer weten over het 
verduurzamen van uw huis? 
Of zelf meewerken met de 
energiecoöperatie voor com-
municatie, energiecoachge-
sprekken, acties en projecten? 
Kijk op www.ECWijdemeren.nl 
voor informatie, vragen en an-
dere acties.

   

Gemeentehuis, de soap
Ingezonden brief

Heb ik net mijn tweede deel 
ingeleverd van het feuilleton: 
‘Gemeentehuis, de serie…’, 
word ik op mijn wenken be-
diend door zoiets abstracts 
en ver van mijn bed als: de 
provincie. Ik zal mijn flauwe 
grappen over het afserveren 
van de gemeente Wijdemeren 
door de provincie Noord-Hol-
land verder voor mij houden, 
dat zullen anderen ongetwij-
feld doen. Daar gaat mijn ac-
tiegroep ‘Stop gemeentehuis 
de Kwakel’; net de statuten 
klaar. Daar gaat mijn feuilleton 
met mijn ergernis over het han-
delen van de gemeente Wijde-
meren inzake een nieuw ge-
meentehuis. En dus met dank 
aan de provincie Noord-Hol-
land, die onze gemeente fijn-

tjes wees op de ligging van het 
toekomstig gemeentehuis dat 
geheel binnen het Bijzonder 
Provinciaal Landschap ligt, 
komt er met een zekerheid van 
99,99% geen gemeentehuis 
aan de Kwakel. Geen mens 
wist er van op het gemeente-
huis, kennelijk. Mocht de ge-
meente nog wat advies willen 
hebben inzake het ecologisch 
en dus duurzaam renoveren 
van het bestaande gemeen-
tehuis: mijn mailadres is bij de 
redactie bekend. Eens naden-
ken over een volgend onder-
werp waarover ik mijn ergernis 
kan botvieren.. Tot nader or-
der, pak ik mijn pen maar in.

Erik Vermue, Ankeveen

Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? 
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u, 
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com
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GooiTV
REGIO
De programmering van 
woensdag 14 juli 2021:

GooiTV gaat terug in de tijd, 
naar de laatste maanden van 
Nederhorst den Berg als zelf-

standige gemeente voordat 
het met omliggende dorpen 
fuseerde tot Wijdemeren. Dus 
terug naar 2001. De videofilm 
komt van de Historische Kring 
van Nederhorst den berg. 
Deze week deel 1. Er zijn in 

totaal drie delen. In TV Maga-
zine een aantal onderwerpen, 
waaronder running blind, ar-
beidsparticipatie van nieuwko-
mers en de AED.

   

3005 euro MS collecte
NEDERHORST DEN BERG
Coördinator Simone van 
der Vlugt bedankt alle Ber-

gers voor hun gulle gaven 
tijdens de MS-collecte.

De collectanten haalden maar 
liefst 3005 euro op voor het 
MS-Fonds

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.

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

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

T.h.a mooie bedrijfsruimte
in Ned. den Berg. 245m2

waarvan 45m2 kantoor. Huur
prijs € 1250,- en € 140,-
servicekosten per maand

06-54271409 na 19.00 uur

Massagepraktijk DONNALIFE
Voor Rug-/Nek-/Schouder-
problemen, ontspannings- 

& (DUO)Massage
www.donnalife.nl

PER DIRECT GEVRAAGD
Gemotiveerde zelfstandige

Schoonmaker/ster
locatie Kortenhoef

5 avonden p/w vanaf 18.30
Salaris volgens CAO

je spreekt en begrijpt de
Nederlandse taal

Heb jij/jullie interesse 
bel of mail ons

0683799184 info@
actiefdienstverlening.nl

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 

Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333  
of kijk wat jij kunt 
doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2  
(exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom 
voor Mariëlle 
is nierziekten 
genezen.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Reeën kijken in het Corversbos
‘S- GRAVELAND
Ga vrijdag 23 juli in de 
avondschemering op pad 
met de boswachter en ont-
dek reeën in het Corvers-
bos, vlak bij Hilversum. 
Deze wandeling is voor 
volwassenen en duurt on-
geveer anderhalf uur.

Veel mensen hebben weleens 
een ree gezien. Je hoort ge-
kraak in de bosjes, je kijkt en 
ziet nog net iets bruins in de 
verte verdwijnen. Reeën ko-
men veel voor in Nederland, 
maar ze zijn schuw. Onze 
boswachter weet waar ze zich 
ophouden en dat vergroot de 
kans op een ontmoeting met 
deze prachtige dieren.

Handig om te weten:
Koop van tevoren je tickets on-
line; Honden kunnen niet mee; 
Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent; Kijk 
voor alle richtlijnen rondom co-
rona op onze website.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 – 656 30 80; 

Vrijdag 24 juli van 20:00 uur tot 
21:30 uur; Lid € 8,75, niet lid € 

12,50; www.natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek

OERRR berichten van Natuurmonumenten
‘S- GRAVELAND
Zomer! Lekker naar buiten 
in de zon, spelen in het 
bos en kliederen met wa-
ter. Geniet van een OERRR 
zomervakantie in ’s-Grave-
land. Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek is 
dinsdag t/m zondag geo-
pend van 10:00 tot 17:00 
uur.

In de zomervakantie worden 
verschillende activiteiten ge-
organiseerd. Ga met de bos-
wachter op watersafari, zoek 
naar vleermuizen of help de 
insecten een handje met je 
zelfgebouwde insectenhotel. 
Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad met 
de zoekkaart van OERRR in 
de bloemenweide van Boe-
kesteyn. Bij bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek hoef 
je je niet te vervelen. Plan je 
avontuur op natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.

Watersafari in ’s-Graveland
Ga woensdag 14 juli mee van 
14.30 tot 16.00 uur op waters-

afari en ontdek in anderhalf 
uur wat er leeft in het water: 
vang en zoek! Deze activiteit 
is voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar.

In het bezoekerscentrum krijg 
je een schepnetje, een bak en 
een zoekkaart mee. Bij het wa-
ter laat de boswachter je zien 
hoe je de diertjes het beste 
kunt vangen. Gevangen?! Na-
dat je ze goed hebt bekeken, 
zet je ze natuurlijk weer voor-
zichtig terug in het water.

Struinen met de boswachter
Wandel woensdag 28 juli van 
14.30 tot 16.00 uur mee met 
de boswachter over de bui-
tenplaatsen van ‘s-Graveland. 
Deze gezinswandeling is spe-
ciaal voor gezinnen met kinde-
ren vanaf 4 jaar en duurt an-
derhalf uur. Ga samen met de 
boswachter op ontdekkings-
reis door de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het bos 
zijn en hoe zij leven. Neem je 
camera mee om onderweg fo-
to’s te maken. De boswachter 

weet antwoord op al je vragen. 
Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten. In 
het bezoekerscentrum krijgen 
de vondsten een plek in de in-
teractieve natuurwand.

Handig om te weten:
Dit is een gezinsexcursie, zo-

wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelne-
mer; Deze activiteit is geschikt 
voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar; Koop van tevo-
ren je tickets online; Honden 
kunnen niet mee; Kijk voor alle 
richtlijnen rondom corona op 
onze website.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ, ’s-Graveland; 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek
Prijzen: Kind t/m 12 jaar lid/
OERRR € 3,50, kind niet-lid € 
5,00 ; Volwassene lid € 5,00, 
niet lid € 10,00

Foto: Ree (Capreolus capreolus) Foto:

Foto: Landgoed Boekesteyn, ‘s-Graveland Foto:
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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

*A
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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

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!

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 A170

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Actie geldig t/m 21 juli!

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Easysit D64Easysit D64

Easysit D62 Easysit D71 Easysit DS703

Easysit stoelen en banken:

Easysit D65Easysit D65

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl
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Poort kasteel Sypesteyn wordt hersteld
Dankzij 17.500 sponsoring

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De stenen muur die de toe-
gangspoort vormt van kas-
teel-museum Sypesteyn 
kan eindelijk worden her-
steld. Het Rabobank Coö-
peratie Fonds en de Vrien-
den van Sypesteyn stelden 
gezamenlijk 17.500 euro 
beschikbaar.

Penningmeester Frans van 
Bijsterveld vertelt dat de oude 
muur al jaren dreigt in te stor-
ten. Met steunbalken wordt de 
poort aan de zijde van het res-
taurant nog enigszins in stand 
gehouden, maar de scheuren 
werden steeds groter. “Hier-
mee komt een lang gekoester-
de wens in vervulling, dankzij 
twee mooie giften. Het Rabo-
bank Coöperatie Fonds heeft 
een cheque van € 10.000 
beschikbaar gesteld en onze 
Vrienden doen daar nog eens 
7.500 bovenop.” Van Bijster-
veld voegt eraan toe dat het 

gaat om een verzakking en dat 
het nog een lastige klus zal zijn 
om de stenen poort in oude 
staat te brengen. Bouwbedrijf 
Intersell zal de fundering totaal 
moeten vernieuwen, daarvoor 
zullen in de slotgracht de no-
dige werkzaamheden moeten 
worden verricht. Plus dat op 
diverse plekken het metsel-
werk en de stenen van de 
dikke muur moeten worden 
verstevigd.

Namens het Coöperatiefonds 
mag Susan Dikkeboom de 
cheque overhandigen. Ze doet 
dat aan Barry Rooimans, be-
stuurslid van Sypesteyn. Te-
gelijkertijd vertegenwoordigt 
mevrouw Rooimans ook de 
Vrienden van Sypesteyn, als 
commissielid houdt ze de lijn-
tjes kort met het bestuur. Een 
dubbelfunctie dus: sponsor en 
ontvanger.

Mevrouw Dikkeboom zegt dat 
de leden van het Rabobank 
Coöperatie Fonds per kwar-

taal 45.000 mogen besteden 
aan goede doelen. “Dat doen 
we uit de winsten van de bank. 

Uit diverse aanvragen maken 
de leden een keuze. Het is dui-
delijk dat we het belang van dit 

stukje historisch erfgoed hoog 
achten.”

Zomer van overvloed
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Zomer van overvloed, een va-
kantieklassieker van Barbara 
Kingsolver. Stop hem in je kof-
fer of fietstas en je hebt uren 
leesplezier. Vervang de coyote 
door de wolf en de Appalachen 
door de Veluwe en het is ac-
tueler dan ooit. Op de tuin is 
het ook een zomer van over-
vloed. Naast een overvloed 
aan regen en een ongeplande 
geboortegolf van lammetjes is 
er een overvloed aan oogst-
bare groenten. Bietjes, tuinbo-
nen, blauwschokkers, wortels, 
courgettes, kolen, komkom-
mers, kruiden enz. Er komt 
een continue stroom van heer-
lijkheden van het land. Dat die 
vakantie naar Verweggistan 
niet door kan gaan is dus he-
lemaal niet zo erg, blijf lekker 
in de buurt en vergeet niet tus-
sen het lezen door je groentela 
bij te vullen in onze winkel. Of 
te komen oogsten als je oog-
ster bent. Trouwens, lezen kan 
ook prima op ons terras.
Een overvloed aan aandacht 

was er afgelopen zaterdag bij 
de jaardag van de Biologische 
Dynamische Vereniging die 
bij ons werd gehouden. Ruim 
100 mensen picknickten in 
de boomgaard, kregen een 
rondleiding en luisterden naar 
de diverse presentaties. De 
B.D. Vereniging gaf informatie 
over de boer-burger initiatie-

ven, Marieke en ik vertelden 
over de geschiedenis van de 
tuin en Stichting Grondbeheer 
richtte zich op de toekomst 
van de biodynamische land-
bouw. Kosten voor de grond 
zijn een zware last voor de 
boer/tuinder, en hoe meer de 
grond van de gemeenschap 
is, hoe makkelijker de boer 

het heeft, kan sparen voor zijn 
pensioen en het eenvoudiger 
is een opvolger te vinden.. 
Een opvolger die dan veel la-
gere lasten heeft te dragen en 
beter voor de grond kan zor-
gen. Stichting Grondbeheer 
helpt door landbouwgrond uit 
het handelsverkeer te nemen 
en te verpachten aan boeren/

tuinders die het b.-d. bewer-
ken. Ook ‘onze’ tuin willen we 
graag aan dit doel overdragen 
en je kunt ons helpen door een 
stukje tuin te schenken, door 
een obligatie te kopen of een 
lening (met rente) te verstrek-
ken. We hopen we nog van 
vele zomers vol overvloed te 
kunnen genieten.

Foto: (v.l.n.r.) Susan Dikkeboom overhandigt de cheque aan Frans van Bijsterveld en Barry Rooimans
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Afscheid 
juf Ellen
KORTENHOEF
De Regenboog heeft afscheid 
genomen van kleuterjuf Ellen, 
die 23 jaar rond heeft gelopen 
op deze school en oneindig 
veel kleuters onder haar hoe-
de heeft gehad. De leerlingen 
van alle groepen, heel veel 
ouders en als laatste ook de 
collega’s hebben Ellen afgelo-
pen donderdag gedag gezegd. 
Juf Ellen had aangegeven van 
kaarten te houden en dat heeft 
ze geweten: twee postbussen 
vol kaarten kreeg ze mee naar 
huis. Omdat juf Ellen ook heel 
veel van schilderen houdt, 
hebben de kleuters een prach-
tige pauw voor haar geschil-
derd. Het ga je goed, juf Ellen!

   

Oproep tot oproep
WIJDEMEREN
Voor alle inwoners van ge-
meente Wijdemeren geldt 
dat Weekblad Wijdemeren 
en De NieuwsSter er voor 
u is. Dat betekent dat als 
u iets nieuwswaardigs te 
melden heeft, u dit kan stu-
ren naar redactie@dunne-
bier.nl

Bestaat uw bedrijf een mooi 

aantal jaren, of gaat u mis-
schien een bijzonder evene-
ment organiseren, of bent u 
al voor de tiende keer gezakt 
voor het rijexamen? Was u 
misschien getuige van een 
heldhaftig optreden of een 
spectaculair natuurfenomeen 
of heeft u een historische 
vondst gedaan? Allemaal re-
denen om ons een (pers)be-
richt te sturen die wij stuk voor 

stuk serieus zullen bekijken. 
En nee, het hoeft niet altijd om 
voorpagina krantennieuws te 
gaan. Dus aarzel niet en laat 
het ons horen! Wie weet staat 
u er binnenkort wel in!

Hartelijke groet,
De redactie van Weekblad Wij-
demeren en De NieuwsSter

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Mini 
appelfl appen

Mini muffi  ns
10 stuks, gesorteert

Mini bolletjes Mini picknick 
broodje 
met overheerlijke 
abrikozen

eroen
www.bakkerjeroen.nl

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

Lekker erop uit!Lekker erop uit!

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 15 juli t/m zondag 1 augustus.

GRATIS
2e zak3+1

GRATIS € 3,50
van € 4,80 
nu voor

met overheerlijke 
abrikozen

€ 1,85
nu voor

#samenvoordieren
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       Het gewone leven
Zoals alles eens abrupt werd onderbroken, keerde het ‘bijna’ gewone 

leven weer terug!

Welkom in een wereld, waar de lucht die wij ademen van ons is.

Laat niets je gedachten veranderen, kom volg mij en ontdek wat je 
zult vinden,

De tijd heelt alles, adem in, adem uit, want,

Levens hangen aan een zijden draadje, alle belevenissen vormen 
een verband.

Beschermend, uitbundig, alledaags of edel,

Overal in alle tijden, tussen heden en verleden, schept 
verbondenheid een band!

Vriendschap vergezelt je in momenten van het leven, omdat wij om 
elkander geven!

Wij verlangen naar nieuwe horizonnen, blaas het oude stof uit je ziel.

Want het land van morgen, vraagt de moed van vandaag!

Ga opnieuw ontdekken en luister naar de nachtegaal,

Zijn zang, met een geluid zo mooi en uitbundig dat je er door geraakt 
wordt!

Wees dan stil, doe niets, luister naar het gezang.

Ga er op uit, de nieuwe natuur in en voel je vrij.

Langs velden en akkers vol met duizendschoon, goudsbloem, 
fluitenkruid en akelei.

Wij gaan weer zingen met ons Koor, lang gemist dus wij gaan ervoor!

Zingen geeft vreugde en maakt blij, want gisteren is allang voorbij!

Nely 2021       
   

In actie voor WNF
NEDERHORST DEN BERG
De Jozefschool in Nederhorst 
den Berg hield begin juli twee 
actiedagen waarin geld werd 
ingezameld voor het regen-
woud. Via het IPC thema ‘Red 
de wereld’ leerden de leerlin-
gen van groep 5 en 6 dat het 
regenwoud ernstig wordt be-
dreigd. De leerlingen bedach-
ten een sponsorloop én een 
kleedjesmarkt waarbij geld 
opgehaald werd voor het WNF 

om zo een bijdrage te leveren 
aan het redden van het regen-
woud. Er werd enthousiast en 
hard gelopen. Voor de kleed-
jesmarkt werden cupcakes en 
koekjes gebakken, muziek ge-
maakt, boeken en armbandjes 
verkocht en konden diverse 
activiteiten voor geld worden 
gedaan. De actiedagen brach-
ten een mooi bedrag van rond 
de € 3.000,- op!

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de bla-
den worden opgesierd met een Histori-
sche Foto van de Week. Verzorgd door 
de drie historische kringen van Wijde-
meren. Deze aflevering is van de Histo-
rische Kring Kortenhoef, ’s-Graveland, 
Ankeveen ‘In de Gloriosa’.

Het ‘Theehuisje’ op de Oude Meentweg 
ligt strikt genomen niet eens in ‘s-Gra-
veland maar juist over de grens in Hil-
versum. Toch heeft het altijd meer een 
binding gehad met ‘s-Graveland. Het 
pandje dat lange tijd een uitspanning is 
geweest is oorspronkelijk gebouwd in 
1842 als boerderij door Evert van den 
Hoek een ook nu nog bekende Korten-
hoefse naam. Het was de laatste poging 
om de ruige gronden die zich uitstrek-

ten tussen ‘s-Graveland en het dorp 
Hilversum te ontginnen ten behoeve 
van landbouw. Op de arme zandgrond 
zal Evert niet makkelijk zijn kostje heb-
ben kunnen bijeen scharrelen en hier-
na heeft men besloten het gebied dat 
wij nu kennen als het ‘Spanderswoud’ 
te bestemmen voor bosbouw en later 
recreatie. In de eerste decennia van 
de 20ste eeuw was het Spanderswoud 
bijzonder in trek bij dagjesmensen uit 
Amsterdam en was het boerderijtje een 
uitspanning. Op de foto de grootouders 
en de moeder van de bekende Ankeve-
ner (en nu Kortenhoever) Joop Glijn, de 
familie van Bemmel. Verschillende His-
torische Kringen hebben de gemeente 
Hilversum gevraagd om het pandje dat 
nog geheel in oorspronkelijke staat ver-
keert als monument te bestempelen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Voor ZAT1 en VR1 zijn de 
competitiegenoten bekend. 
ZAT1 komt voor het eerst uit in 
de zaterdagcompetitie en treft 
een aantal oude bekende ver-
enigingen toen het nog op zon-
dag speelde, maar het is ook 
ingedeeld bij verenigingen te-

gen wie in competitieverband 
nog niet eerder is uitgekomen. 
De 13 tegenstanders zijn ruw-
weg verdeeld over ’t Gooi, Am-
sterdam Zuidoost en Almere. 
Er zal een Wijdemeerse derby 
op het programma staan tegen 
ASV ’65 uit Ankeveen.

VR1 komt voor het eerst uit 
in de 3e klasse en heeft zich 
daarmee uitgedaagd. Het 
voorproefje van vorige week 
tegen EDO VR1 was veelbe-
lovend. Voor VR1 geen Wijde-
meerse derby, maar wel een 
Berestein derby tegen ’t Gooi.

Check onze website www.svs-
graveland.nl voor de volledige 
indeling.

De indelingen van de andere 
teams volgen later deze zo-
mer. Net als de indeling van de 
bekercompetitie.

Met het begin van de zomer-
vakantie is de zomerstop nu 
ook echt aangebroken. We 
hopen dat we met elkaar de 
zomer goed doorkomen, zodat 
we begin augustus aan een 
normaal voetbalseizoen kun-
nen beginnen.

   

Babbelende Bevers op Indianenkamp
KORTENHOEF
De jongste scouts van de 
Klaas Toxopeusgroep uit 
Kortenhoef hebben hun 
zomerkamp achter de rug. 
De Bevers, kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 8 jaar, wer-
den dit jaar uitgenodigd 
voor een indianenkamp op 
een terrein vol tipi’s, kamp-
vuurtjes en totempalen. 
Bij aankomst stonden het 
opperhoofden ze al op te 
wachten.

De Bevers hebben dit zomer-
kamp genoten van kampvuur-
verhalen, indianenspellen en 
het schilderen van totempalen 
en tipitenten.

Ze maakten hun eigen dro-
menvangers en verzamelden 

een volledige indianenuitrus-
ting tijdens het Indianen-Han-
delsspel. Door het enthousi-
asme kletsten ze elkaar de 
oren van het hoofd en werd 
er maar weinig geslapen. De 
zaterdag werd afgesloten met 
een film over Yakari de Indi-
aan. Een perfect moment voor 
een aantal van de Bevers om 
tóch even in te dutten. Zon-
dag werd dit heerlijke kamp 
afgesloten met een ochtend in 
Monkeytown.

Met de start van het nieuwe 
schooljaar, begint een nieuw 
seizoen voor de Bevers van 
de Klaas Toxopeus. De oudste 
bevers zullen dan overvliegen 
naar de Welpen, waardoor 
er plaats komt voor nieuwe 
bevers. Lijkt het je leuk om 

eens mee te doen met de 
uitdagingen die Scouting je 
kan bieden? Kom dan vrijblij-

vend eens kijken in het nieu-
we seizoen (zaterdagochtend 
van 9.30 tot 11.30), of neem 

contact met ons op via www.
klaastoxopeus.nl. Scouting, 
een wereld vol avontuur!

   

Ronde van Kortenhoef in september
Door: Jos Egberink (GWC De 
Adelaar)

KORTENHOEF
Na een wedstrijdloos 2020 
zal er in 2021 weer ge-
koerst worden. Op zondag 
19 september vindt de Van 
Spengen Wielerronde van 
Kortenhoef plaats. Het pro-
gramma ziet er als volgt 
uit: 09.30 uur Jeugdwed-
strijden cat. 1 t/m 7; 13.00 
uur Dikke Banden Race 
voor plaatselijke jeugd; 
14.00 uur Masters 40+; 
15.30 uur Elite, beloften en 
amateurs.

De jeugdwedstrijden en Dikke 
Banden Race zullen verreden 
worden op een rondje van on-
geveer 1 km: Kerklaan, Par-
klaan, Elbert Mooylaan, Egi-
dius Blocklaan en Kerklaan. 
Start en finish op de Kerklaan 
t.h.v. winkelcentrum de Meen-
thof. Bij de Decathlon Dikke 
Banden Race rijden de kin-

deren in 3 categorieën één of 
meerdere ronden op gewone 
fietsen. Dit is altijd een groot 
spektakel, waarbij vele va-
ders, moeders, opa’s en oma’s 
de kinderen komen aanmoedi-
gen. Alle deelnemers krijgen 
een mooi T-shirt, een herin-
neringsmedaille en een flesje 
drinken na afloop. De kinderen 
dragen tijdens de wedstrijd 
een helm, beschikbaar gesteld 
door de organisatie. De kinde-
ren zijn verzekerd tijdens hun 
deelname. We hopen dat veel 
kinderen mee gaan doen aan 
deze altijd leuke wedstrijdjes.

Nadere info zal na de vakan-
tie via de scholen worden ver-
strekt.

Groten
Om 14 uur zijn de ‘groten’ aan 
de beurt. Niet de profs, als Ma-
thieu van de Poel of Wout van 
Aert. Toch zijn deze mannen 
echt geen pannenkoeken. Dat 
hebben we in de editie van 2 

jaar geleden kunnen zien. De 
snelheid ligt ongelofelijk hoog 
(dik boven de 40 km/uur ge-
middeld!) en de strijd is onver-
minderd hevig. Zij rijden hun 
rondjes op een omloop van 3.2 
km: Kerklaan, Kwakel, Heren-
weg, Koninginneweg, Elbert 
Mooylaan, Egidius Blocklaan 
en Kerklaan.

Dit rondje is in het verre ver-
leden ook al eens verreden, 
maar dan door de profs. De 
omloop bevat verschillende 
uitdagingen. Op de Kwakel 
kan de boel op de kant gaan, 
als de wind wil meewerken. De 
Koninginneweg met zijn steen-
tjes is extra zwaar. Daarna vol-
gen nog enkele stukken door 
het dorp met lastige bochten. 
Voor de eindsprint is de hele 
Kerklaan beschikbaar.
Het programma is als volgt: 
14.00 uur: Masters 40 + (15 
rondes); 15.30 uur: Amateurs, 
Beloften en elite (25 rondes).

Bewoners aan een van de par-
coursen zullen door ons tijdig 
worden geïnformeerd over de 
te nemen verkeersmaatrege-

len en beperkingen. We ho-
pen op veel publiek tijdens dit 
mooie evenement.
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Het Open Atelier

NEDERHORST DEN BERG
Ben je creatief? Kom dan eens 
kijken bij het Open Atelier van 
de Spotfabriek. Het is een plek 
om lekker bezig te zijn met 
schilderen, tekenen, keramiek, 
werken met stoffen of spek-
steen, etc. Alles is mogelijk. 
Eens in de twee weken creë-
ren we een plek waar we sa-
menkomen en een ieder met 
zijn/haar eigen kunstvorm aan 
de slag gaat. Verder wisselen 

we ideeën uit en kun je van 
elkaar leren. Het is ook een 
stimulans om thuis weer meer 
ermee bezig te zijn.Twee don-
derdagochtenden per maand 
komen we bij elkaar in de 
Bergplaats in Nederhorst den 
Berg. We starten op 7 oktober. 
Heb je belangstelling of vragen 
neem dan contact op met Tru-
dy Rook: 0649424564 of met 
Leny Vuurmans: 0643164258

   

Harpconcert op kasteel-  
museum Sypesteyn
LOOSDRECHT
Op zaterdag 17 juli a.s. 
geeft het Valinor Harp Trio 
een ochtend- en een mid-
dagconcert in de histori-
sche tuin van kasteel-mu-
seum Sypesteyn.

Het enthousiaste Valinor Harp 
Trio neemt u mee in een reis 
door de tijd van historie naar 
heden. Vanuit de Middeleeu-
wen met een Vlaamse Ronde-
dans en een stemmig Kyrië via 
Divertimenti uit de 17e eeuw, 
tijdens de diners met schitte-
rend porselein en fraai gedek-
te tafels (te zien in het kasteel 
zelf), naar de tijd van nu met 
een recente compositie over 
een bijzondere vogel. Onder-
tussen schuift Johann Sebasti-
an Bach aan en klinkt er diepe 
melancholie in de muziek van 
Joaquín Rodrigo Vidre. Kort-
om, een gevarieerde muzikale 
reis door de tijd. Valinor dankt 
haar naam aan de wereld van 
auteur J.R.R. Tolkien: het land 
waar de Valar (goddelijke we-
zens) verblijven. Het Valinor 
Harp Trio speelt op diverse 
harpen en bestaat uit: Grace 
Innemee, Adinda de Vries en 
Jan Jonker.

Handig om te weten
Ochtendprogramma: 11.00 uur 
ontvangst met koffie/thee en 
gebak; 11.30 – 12.30 uur aan-
vang concert Valinor Harp Trio 
en bezoek beeldententoon-
stelling in de tuin. Middagpro-
gramma: 13.30 uur ontvangst 
met koffie/thee en gebak; 
14.00 – 15.00 uur aanvang 
concert Valinor Harp Trio en 
bezoek beeldententoonstelling 
in de tuin. Ingang: de blau-
we hekken bij het Koetshuis. 
Kaarten voor dit all in arrange-
ment van het Valinor Harp Trio 
kunnen gereserveerd worden 
op: www.sypesteyn.nl; prijs: € 
35,00 per persoon.

Drie bijzondere jubilea bij 100-jarige 
Amicitia
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Op 23 mei bestond mu-
ziekvereniging Amicitia 
100 jaar. De feestelijke ac-
tiviteiten zijn een jaartje uit-
gesteld, maar na het weer 
opstarten van de repetities, 
wilde de club wel haar drie 
jubilarissen in het zonnetje 
zetten. Dus dinsdag 6 juli 
was er een eerbetoon voor 
het 40-jarig lidmaatschap 
van Corrie de Kloet, de 50 
jaar van Siem van Voorst en 
het zelfs 60-jarig jubileum 
van Jan van den Broeck.

Alle drie de leden hebben ge-
meen dat ze lid zijn geworden 
in een jubileumjaar. Corrie de 
Kloet (toen nog Luijer) meldde 
zich aan in mei 1981. Ze was 
enthousiast geraakt door alle 
activiteiten die Amicitia orga-
niseerde in het kader van het 
60-jarig jubileum. Daarnaast 
viel ze voor de charmes van 
Kees, die als bestuurslid veel 
werk voor de club verzette. 
De vonk sloeg echt over toen 
Corrie in augustus meeging 
op concours naar Dirksland. 
Naast 40 jaar lid van de fan-
fare, is Corrie dus ook al 40 
jaar happy met Kees! Als sop-
raansaxofonist in het orkest 
voert Corrie vaak de boven-
toon en vervult met haar solo-
partijen een prominente rol. Ja-
renlang was ze tevens trekker 
van de kindergroepen voor mu-
zikale vorming en medeorgani-
sator van de kindermatinees. 
Ook bij andere acties levert 
ze haar bijdrage, zoals bij het 
grootse Wijdemeren in Concert 
en bij de verkoop van vele, vele 
oliebollen.

Voor de stoet uit
Tien jaar eerder, in 1971, zet-
te Siem van Voorst zijn eerste 
schreden op het muzikale pad. 
In de jaren zestig had hij als 
leerling van de vijfde of zesde 
klas al eens meegelopen met 
het korps. Ter gelegenheid van 
Koninginnedag kreeg hij de 
erebaan om bij de optocht door 
het dorp de vlag te dragen. 
Voorop. Voor de muzikanten 
van Amicitia uit. Die spannen-
de ervaring, om te marcheren 
aan de kop van de stoet, weer-
hield hem er niet van om later 

echt lid te worden. Gaandeweg 
kreeg hij het lopen in de maat 
steeds beter onder de knie. 
Maar ook op muzikaal vlak, als 
getalenteerde saxofonist, be-
wees Siem zeker zijn waarde. 
Hij is de pater familias van de 
saxofoonsectie, met een im-
mer, niet aflatend enthousias-
me. Op creatief gebied zet hij 
zich onder meer in voor de mu-
ziekcommissie, het bewerken 
en monteren van filmopnames 
en het uitzetten van de jaarlijk-
se fietstocht. Ook de tekst van 
het Kortenhoefse volkslied van 
de KUD-Quiz kwam mede van 
zijn hand.

Voetbal of Amicitia
Natuurlijk is er altijd baas bo-
ven baas. Met een lidmaat-
schap van 60 jaar spant Jan 
van den Broeck de kroon. Hij 
werd in 1961 lid van het tam-
boerkorps, nadat instructeur 
Willem Schouten van der Vel-
den tegen zijn vader zei: “Die 
jonge Jan moet maar tamboer 
worden.” De 8-jarige Jan mocht 
kiezen: of voetbal of Amicitia. 
Onder een oranjeborrel op Ko-
ninginnedag was het eigenlijk 
al beslist. Zijn vader voldeed 
de weekcontributie van 10 cent 
en na z’n negende verjaardag 

mocht Jantje op les. Twintig 
jaar later stapte Jan van de 
tamboers over naar de fanfa-
re. Hij ging achter in het korps 
bes bas blazen. Een belangrij-
ke en onmisbare basis van het 
orkest. Ook op bestuurlijk vlak 
droeg Jan zijn steentje bij. Vele 
jaren was hij voorzitter van de 
vereniging en momenteel doet 
hij veel voor stichting ’t Ak-
koord. Bij het tot stand komen 
van het vorige verenigingsge-
bouw – het oude Akkoord – 
speelde Jan een grote rol. Nog 
steeds besteedt hij menig uur 
aan het spic en span maken 
van de repetitieruimte. Jan is 
steevast van de partij bij het 
inladen van de instrumenten 
en de voorbereidingen van een 
concert. Soms met enig gemor, 
maar desondanks te allen tijde 
bereid tot het uitvoeren van 
hand en spandiensten. Zijn 
liefde voor de club zit diep. Wat 
wil je ook, na zo’n langdurige 
band met de muziek en alle 
vrienden. Het 60-jarig jubileum 
is dan ook een prachtige mijl-
paal om te vieren!

Foto-onderschrift: Corrie de 
Kloet, Siem van Voorst en Jan 
van den Broeck
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

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

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


