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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Een betere keus dan het thema ‘the jungle’ had stichting SLOEP 
niet kunnen maken. Afgelopen zondag was ‘t genieten op en rond 
het water van de SLOEPenTOCHT in tropische sferen. 

Door: Saskia Luijer

“Wilt u achteraan aansluiten!” 
roept de sluiswachter van de 
Mijndense sluis streng als een 
bootje zich stiekem in de wacht-
rij voegt. De gezellige chaos van 
sloepen, motor- en zeilboten 
lijkt een ondoordringbare wil-
dernis, maar wie rustig op zijn 
beurt wacht passeert vanzelf de 
sluisdeuren. Genieten is het to-
verwoord. Van de stralende zo-

merdag, de swingende muziek 
en het rondje Loosdrecht in 
tropische sferen. Bij veel boten 
wappert de speciale sloepen-
tochtwimpel aan de achterzij. 
Deze deelnemers hebben een 
‘box’ aangeschaft en worden 
tijdens de tocht getrakteerd op 
grappige gadgets en heerlijke 
proeverijen. Zo krijgt de be-
manning in de Mijndense sluis 
een lekker soepje en een felgeel 
waterpistooltje. Daar kun je de 

hele tocht nog lol van hebben.

De beste stuurlui
Meedeinend op de aansteke-
lijke klanken van dweilorkest 
Geen Hofkapel amuseert het 
publiek aan de kant zich ook 
prima. Men kijkt z’n ogen uit 
naar de boten die zijn opge-
tuigd met camouflagenetten, 
palmbomen, levensgrote leeu-
wenknuffels, slangen en pa-
pagaaien, opblaaskrokodillen, 
apen en flamingo’s. Natuurlijk 
valt hun blik ook op de in jun-
glestijl uitgedoste crew, met 
Hawaïkleding, bloemenkran-
sen en safarihoeden of tijger-
prints in alle soorten en maten; 
op stropdassen, bretels, bikini’s 
en blouses. Maar de meeste 
hilariteit ontstaat toch altijd 
bij het onhandig in en uit ma-
noeuvreren van de sluis. Wan-
neer boten overdwars komen 
te liggen of motoren spontaan 
niet meer willen starten. Kleine 
probleempjes die naarmate de 
drank meer vloeit, steeds vaker 
voorkomen. 

Muziek en spel
Vanaf de Vecht vervolgt de 
route richting ’t Hemeltje bij 
Nederhorst den Berg waar Jan, 
Lesley en Nico er een feestje 
van maken met leuke spelletjes 

en populaire muziek. Terwijl 
het water in de sluis een meter-
tje zakt, gaat een grote bal van 
boot tot boot om kandidaten 
te vinden voor een onderling 
duel. Wie van hen de meeste 
bh’s of bikini’s bemachtigt en 
daarnaast ook nog muziekvra-
gen weet op te lossen, wint uit-
eindelijk de prijs. Een verma-
kelijk tijdverdrijf voordat men 
verder kan varen over het Hil-
versums Kanaal naar de Wijde 

Blik, de Raaisluis, ’s-Graveland-
se Vaart en Oostelijke Drecht. 
Een tocht met onderweg nog 
meer optredens en activiteiten, 
bij Ottenhome, de Raaisluis, ‘t 
Bruggetje en het Fletcher Hotel. 
En terwijl de wachttijd oploopt 
en er steeds meer schuttingen 
nodig zijn om het rondje af te 
maken, neemt de gezelligheid 
alleen maar toe. 
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T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

Bij ons bent u aan het juiste adres !
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Gezellige sloepentocht 
in tropische sferen
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Het leven is als het zingen van een lied
dat je niet gerepeteerd hebt

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

4,75

5,95 

Boerensteak
met gekruid gehakt gevulde procureur

vleeswarentrio
100 gram varkensgebraad
100 gram corned beef
Bakje ei-bieslooksalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken

Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777

of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

GEZOCHT!

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Gratis lezing op kasteel 
Sypesteyn
Op donderdag 12 juli a.s. om 
19.30 uur organiseert kas-
teel-museum Sypesteyn ter ge-
legenheid van het Erfgoedfesti-
val Groen in Gooi en Vecht een 
gratis lezing door Lucia Albers.  
Zij zal vertellen over de restau-
ratie van de tuin van kasteel 
Sypesteyn. Lucia Albers van 

Albers Adviezen is specialist in 
het beheer en onderhoud van 
cultuurhistorische parken en 
brengt daarbij cultuurhistori-
sche, natuur, recreatie en econo-
mische waarden in verhouding.
Aanmelden kan op info@sy-
pesteyn.nl of u kunt om 19.30 
uur bij de poort zijn.

WANNEER TIJD WAT WAAR

do. 12 juli 13.00 u. Taxaties oude boeken, Arie Molendijk Fletcher hotel, Oud Ldr. dijk
do. 12 juli 19.30 u. Lezing (erfgoed) over kasteeltuin Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 
za. 14 juli 14.00 u. Zonnebloem spelletjes Grand Café, Emtinckhof
zo. 15 juli 06.00 u.  Open Ankeveense Viskampioenschap Terrein IJsclub Ankeveen
zo. 15 juli 13.30 u. Kanotocht Kortenhoef Parkeren, Moleneind, N201
wo. 18 juli 12.00 u. Burenmaaltijd Grand Café, Emtinckhof
do. 19 juli 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
20,21,22 juli 11.00 u. Wonderfeel muziekfestival Landgoed Schaep en Burgh
30-07/02-08 09.00 u. Mad Science Zomerkamp Bieb, Tjalk 41
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl  

Activiteiten agenda

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 15 juli: 11.00 uur: 
Pastoor J. Dresmé,
Gregoriaans koor.
Hervormde Gemeente 
(Sijpekerk)
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Ds. E.A. Gruteke-Vissia,
Amsterdam.
 18.30 uur: N.T.B. 
Gereformeerde kerk
Zo. 15 juli: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger. 
Beukenhof
Zo. 15 juli: 11.15 uur:
Liturgiegroep Pauluskapel.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 15 juli: 09.30 uur:
Ds. A. van Duinen,
 18.30 uur: Geza-
menlijke dienst in de Sijpe-
kerk.
Nederlands Gereformeerde 
kerk
Zo. 15 juli: 09.30 uur: Ds. H. 
de Jong.

WIJDEMEREN - Diverse inwo-
ners van Wijdemeren hebben 
zich onlangs tot de gemeente 
Wijdemeren gericht door het 
opsturen van het formulier ‘Tips 
voor een bewuster insectenbe-
heer’ dat recent in het maand-
blad van Natuurmonumenten te 
vinden was. Dit formulier geeft 
tips hoe onze  omgeving inge-
richt kan worden zodat insecten 
daar goed in kunnen leven. Ook 
een gemeente kan hier een be-
langrijke bijdrage aan leveren.                                            
Denk aan het minder vaak 
maaien van graslanden en het 
planten van (zo veel mogelijk) 
planten, bomen en struiken. 
Door geen giftige bestrijdings-
middelen te gebruiken. En door 
het realiseren van bijenlinten. 
Deze inwoners maken zich 
zorgen over de hoeveelheid in-
secten in Nederland. En terecht.                     

Tweederde van de insecten ver-
dween in de afgelopen 30 jaar.                                                                            
Voor de bestuiving van bloe-
men en planten zijn insecten 
onmisbaar. Zonder bijen zou de 

wereld er kleurloos uitzien en er 
zouden maar heel weinig bloe-
men zijn.
Ik heb hier met de wethouder 
Duurzaamheid, Joost Boer-
mans, over gesproken en die 
heeft aangegeven dat hij bekijkt 
of hij in de nog op te stellen 
‘Duurzaamheidsagenda’ van de 
gemeente Wijdemeren hier aan-
dacht aan zal geven. Dat wach-
ten we dus even af. Ik wil dege-
nen die het formulier hebben 
ingevuld en verstuurd hartelijk 
danken. En dat kan natuurlijk 
nog steeds. 

Stan Poels, raadslid gemeente
Wijdemeren

Insecten in Wijdemeren
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Door:  Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Vorige week 
waren er twee opmerkelijke 
insprekers. Zowel Robby Israel 
als Edwin Brugman deden een 
appel op de integriteit van de 
lokale politici.

Israel had zich mateloos ge-
ergerd aan de reacties van ‘de 
crème de la crème van de be-
stuurders’ die lachend hadden 
gereageerd op een ‘misdadige 
uiting’ van auteur Tommy Wie-
ringa. Op het VNG- congres in 
Maastricht werd hij voor een 
volle zaal met burgemeester en 
wethouders geïnterviewd door 
Twan Huys. Gevraagd om zijn 
mening over de ‘aanslag’ op het 
Telegraafgebouw antwoordde 
Wieringa: “Het werd tijd.” Tot 
Israels verbijstering was er en-
thousiast applaus en grote hila-
riteit. 
Niemand stond op of nam af-
stand van deze woorden. Israel 
wist dat alle vier Wijdemeerse 
wethouders aanwezig waren. 
Hij wist dat geen van hen pu-
bliekelijk afstand had genomen 

van Wieringa’s antwoord. “Inte-
griteit is een veel besproken on-
derwerp, maar als het puntje bij 
paaltje blijft het stil.” Na Israels 
betoog bleef het opmerkelijk 
stil in de raadzaal. Alleen CDA 
‘er Dik van Enk ondersteunde 
Israels aanklacht. Hij vroeg zich 
af ‘of de Wijdemeerse bestuur-
ders ook gelachen hadden’. Dat 
leek hem onwaarschijnlijk. 
Dorpsbelangen- fractievoorzit-
ter René Voigt vroeg of het om 
een doodzonde ging. “Ja, een 
doodzonde” antwoordde Rob-
by Israel. Voigt vond dat Israel 
uit de bocht vloog in zijn jacht 
op klappende Wijdemeerse be-
stuurders.

Gespreksverslagen
Edwin Brugman verzette zich 
eerder tegen de bouw van 12 
seniorenwoningen op het An-
keveensepad in Nederhorst 
den Berg. Nu stelde hij dat 
politieke ambtsdragers een 
voorbeeldgedrag moeten tonen 
waar het gaat om integriteit. Bij 
het toenmalige bouwplan had 
hij zijn zorgen uitgesproken 
over de innige banden tussen 

Opmerkelijke insprekers

Door: Herman Stuijver 

WIJDEMEREN- Vanaf 2015 zijn 
gemeenten verantwoordelijk 
geworden voor het beleid en 
de uitvoering op het gebied 
van de WMO, Jeugdzorg en de 
Participatiewet. Sindsdien ont-
vingen leden van de gemeen-
teraad hap snap veel stukken 
over onderdelen van het soci-
aal domein, vaak zonder cijfers. 
In de gemeenteraad bestond 
de behoefte aan een compleet 
overzicht van ontwikkelingen 
in het sociaal domein. Wel-
nu vorige week presenteerde 
wethouder Rosalie van Rijn de 
‘Monitor sociaal domein’ waar-
in bijna alles op een rijtje staat. 

Natuurlijk wezen diverse le-
den van de commissie Maat-
schappelijke Zaken op feiten 
die ontbraken of niet volledig 
waren, doch unaniem waren 
de commissieleden akkoord 
zodat dit omvangrijke stuk in 
de gemeenteraad als hamerstuk 
wordt behandeld. Max Schou-
ten van PvdA/ GroenLinks zou 
graag een populaire versie wil-
len die voor alle inwoners lees-
baar is. CDA ‘er Bas Kers vroeg 
naar een actuele stand van de 
woningbehoefte, ook miste hij 
een uitdieping van de armoe-
decijfers. Terwijl Margriet Ra-
demaker van DLP vond dat er 
in het algemeen te weinig ab-
solute getallen waren. Namens 
D66 wees Miryam Kooij op de 

gevolgen van de enorme grijze 
druk met steeds meer oudere 
inwoners. Zij was het eens met 
Sorrel Hidding (VVD) dat het 
hoofdstukje ‘verwarde mensen’ 
te algemeen was, die heb je in 
alle soorten en maten. De wet-
houder wees erop dat het ging 
om een flexibel stuk dat in ont-
wikkeling is. Ze zou verschil-
lende aanpassingen invoegen 
zoals de specificatie van wie er 
woningzoekend zijn, ook het 
recente Veiligheidsrapport kan 
erbij worden geplakt, evenals 
de Voedselbankcijfers. De aan-
pak van de Jeugdzorg is meer 
een regionale kwestie.

Een greep uit de Monitor
De groep 45-54 jarigen is de 
grootste leeftijdsgroep in Wij-
demeren. Ten opzichte van het 
landelijk gemiddeld zijn er re-
latief weinig ‘jong’ volwassenen 
(25-34). Daarentegen zijn er 
relatief veel ouderen (65-85). 
Ook ten opzichte van de regio 
Gooi en Vechtstreek wonen er 
relatief meer ouderen (55-64, 
65-74) in Wijdemeren.
WMO: Het gemiddelde aantal 
uren voor de huishoudelijke 
hulp is vanaf 2016 verminderd 
van 2136 uur naar 1253 in 2018 
(per week). De reden van de 
vermindering is dat de norme-
ring beter is afgestemd op de 
grootte van de woning. Vanaf 
2015 is er een uitschieter in het 
aantal personen met begelei-
ding, dat is sinds de gemeente 

deze taak heeft gekregen. Er 
wordt steeds meer op maat ge-
keken naar wat mensen nodig 
hebben, wat ervoor zorgt dat 
niet alle aanvragen automa-
tisch worden toegekend. Dit 
kan verklaren waarom het aan-
tal vervoers- en rolstoelvoor-
zieningen vooralsnog niet zijn 
toegenomen. In Wijdemeren 
hebben 8 mensen een indica-
tie beschermd wonen. Er zijn 
9 inwoners met een indicatie 
die op de wachtlijst staat voor 
een beschermd wonen plek. 
De wachttijd kan oplopen tot 
2 jaar. 
Jeugd: In 2017 maakten 427 
jongeren gebruik van Jeugd

zorg, waarvan zeven met ver-
blijf, 347 bij de geestelijke ge-
zondheidszorg en 31 bij jeugd-
bescherming- en reclassering. 
Banen: In 2017 waren er 7.920 
banen in de gemeente Wijde-
meren. Het aantal banen per 
1.000 inwoners in de leeftijd 
15 tot en met 64 jaar bedraagt 
557,6  tegen gemiddeld 667,9 
in de groep van gemeenten met 
een vergelijkbaar inwonertal. 
Sinds 2001 is het aantal banen 
in de gemeente Wijdemeren af-
genomen met 8,0%. Het aantal 
banen is in 2013 op z’n laagste 
punt. Vanaf 2013 is het aantal 
banen weer gestegen. 
Uitkeringen:Wijdemeren heeft 

een hoge uitstroom. Het is de 
enige gemeente in de regio 
Gooi & Vechtstreek, waarvan 
het aantal uitkeringsgerech-
tigden is gedaald. 40% van de 
uitstroom is bereikt als gevolg 
van het verkrijgen van betaald 
werk. De overige 60% van 
deze uitstroom is gevolg van 
o.a. verhuizing, ontvangen van 
AOW, overlijden, start studie.
Er is 391 keer gebruik gemaakt 
van de declaratieregelingen 
(huishoudelijke apparatuur 
e.d.). Inwoners met een inko-
men tot 120 procent van het 
wettelijk sociaal minimum ko-
men hiervoor in aanmerking. 
In totaal hebben 400 minima-
huishoudens in Wijdemeren 
een inkomen tot 120 procent 
van het wettelijk sociaal mini-
mum.  Dat is bijna 4 procent 
van alle huishoudens. Dit aan-
deel ligt onder het landelijk 
gemiddelde van 12 procent en 
ook iets onder het gemiddel-
de van 5 procent in kleinere 
gemeenten.  In 2017 hebben 
41 inwoners gebruik gemaakt 
van het PING- loket. Het aan-
tal inwoners in een schuld-
hulpverleningstraject bedraagt 
85 in 2017. Dit aantal is met 2 
afgenomen t.o.v. 2016 en blijft 
dus redelijk stabiel. Het aantal 
mensen in een bewindvoering-
straject bedraagt 26. 
De volledige monitor treft u 
aan op: www.wijdemeren.nl/ 
raadsinformatie.

Monitor sociaal domein

Wethouder Rosalie van Rijn (foto: Douwe van Essen)

ambtenaren en raadsleden van 
Wijdemeren aan de ene kant en 
projectontwikkelaars en andere 
private organisaties aan de an-
dere kant. Het ging toen over 
bouwplannen in het natuurge-
bied van het Ankeveensepad. 
Dat had hij geconstateerd na 
een WOB- verzoek (inzage in 
openbare stukken), de werke-
lijkheid werd daarbij meerde-
re malen geweld aan gedaan, 
meende Brugman. Hoewel 
burgemeester en wethouder 
toen verzekerden dat er niets 
aan de hand was, zag hij dat 
bij een later WOB-onderzoek 
opeens het mailverkeer was 
verdwenen. Hij wil dat B&W 
in het vervolg alle contacten 
tussen de gemeente en private 
partijen vastleggen. Concreet 
dus: in het dossier op te nemen 
wanneer en met wie ambte-
naren en wethouders hebben 
gesproken, en tevens een ge-
spreksverslag te laten opstellen. 
Het leek Brugman goed dat 
de commissieleden de huidige 
wethouder De Kloet eens be-
vragen op zijn visie op het na-
komen van regels. Want in een 
recent geval, de bomenkap op 
het Ankeveensepad wordt vol-

gens deze inspreker wederom 
de schijn gewekt dat sprake is 
van innige banden tussen amb-
tenaren en raadsleden en een 
projectontwikkelaar. 
Wethouder De Kloet vond de 
toonzetting suggestief. Hij zei 
dat bij besluiten altijd alle stuk-
ken aanwezig zijn, behalve de 
ambtelijke adviezen. Hij vroeg 

Brugman concreet te zijn. Die 
repliceerde dat bij zijn WOB- 
verzoek de gespreksverslagen 
ontbraken. Op de vraag van 
Alette Zandbergen (DLP) zei 
de inspreker dat hij toentertijd 
geen klacht had ingediend.

Robby Israel
(foto: Douwe van Essen)
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Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en 
foto’s als JPG bestand opsturen 
voor vrijdag16.00 uur en voor 
de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat) 

Mangobavaroise
taartje

 Nu € 4,95
 

Om het werk van de Loos-
drechtse kunstenaar Jos de 
Beer kunt u niet heen.
Vanaf deze week kunt u zijn 
schilderingen bekijken in de 
Bibliotheek Gooi en meer. 
Je ziet direct dat hij altijd be-
zig is geweest met compositie 
en kleurgebruik. Hij is in staat 
zijn visie zuiver en integer op 
het doek over te brengen. In 
een vlotte stijl, en met gevoel, 
komt zijn onderwerp als het 
ware tot leven. Heel trefzeker!
Jos de Beer is sinds 2015 gepen-
sioneerd en vanaf die tijd houdt 
hij zich nog meer met de schil-
derkunst bezig. In zijn werkza-
me leven heeft hij 10 jaar bij re-
clamebureaus gewerkt, daarna 
20 jaar als freelance reclame il-
lustrator en de laatste 15 jaar als 
docent Grafisch Vormgeven aan 
het Media College Amsterdam.
Jos volgde een aantal jaren schil-

Jos de Beer in de bieb
derlessen bij Herman Tjepke-
ma aan de Gooische Academie 
in Laren. Hij beheerst diverse 
schildertechnieken zoals aqua-
rel, olieverf, acryl, airbrush en 
potlood. Van fijnschilderen is hij 
langzaam overgestapt naar de 

grovere toets. met momenteel 
de voorkeur voor portret. Het 
landschap, stilleven etc. zijn een 
onderdeel van zijn oeuvre. Uiter-
aard werkt hij ook in opdracht.
Jos de Beer; Paulus Potterlaan 
21; 1231 AH Loosdrecht; 06 
50 82 83 12;  j.beer47@up-
cmail.nl; www. josdebeer.nl

Vorige week woensdagoch-
tend om 10.00 uur was de 
feestelijke opening van het 
wooncomplex Godelindehof 
in Loosdrecht door ex-wet-
houder Betske van Henten. Zij 
had in haar afgelopen bestuur-
speriode hard gewerkt aan de 
totstandkoming ervan en was 
derhalve van de partij.

Na de toespraken en opening 
trof ik Betske aan met Bert van 
Rossum, directeur/bestuurder 
van woningbouwvereniging 
Vecht en Omstreken. Betske en 
Bert legden de achtergrond uit 
van wat hier de afgelopen paar 
jaar was gebeurd. “Er stond 
hier een complex van 22 seni-
orenwoningen. Die waren uit 
de jaren zestig en verouderd. 
Dus er moest wat aan gebeu-
ren. Verder zag men kans om 
een plan te ontwikkelen waarbij 
het perceel beter werd benut en 
het aantal (sociale) woningen 
uiteindelijk op 40 uitkwam. 
Dat was in lijn met een wo-
ningbehoefte-onderzoek van 
de gemeente waaruit bleek dat 
er bij senioren veel vraag was 
naar één- en tweepersoonswo-
ningen. Dat is ook weer goed 
voor startende gezinnen om-
dat die senioren door kunnen 
stromen en zij weer in de vrij-
komende woningen kunnen.”

Vorig bestuur
Lex Collignon en Wil Kok wa-
ren twee van de oud-bestuurs-
leden van voor de fusie van af-
gelopen 1 januari tussen Wonen 
Wijdemeren en Vecht en Om-
streken. “Zij zijn ook degenen 
die het project hebben begeleid 
en niet ik” aldus Bert van Ros-
sum. Dat klonk als een goed 
moment om die twee ‘schuldi-
gen’ even aan te spreken. Het 

Wooncomplexiteit bij 
Godelindehof
Door: Niels van der Horst

bleek dat al in 2004 waren de 
eerste plannen ontwikkeld. Die 
leken niet op wat er nu daadwer-
kelijk was komen te staan. “Het 
ging eerst om kleinere sloop-
werkzaamheden en ook om de 
aankoop van een aanliggend ge-
bouw”, aldus de twee die elkaar 
netjes afwisselden. Die eerste 
plannen werden niet goed be-
vonden en dit proces herhaalde 
zich een tijd tot de tekeningen 
die in 2012-2013 werden inge-
diend uiteindelijk werden goed-
keuring vonden. “Ja en toen 
duurde het nog een paar jaar 
vanwege de bezwaren, juridi-
sche beslommeringen en ande-
re zaken.” Nu stond het er en ze 
gaven aan trots te zijn tientallen 
mensen blij te hebben kunnen 
maken met een nieuwe woning. 

De bouw
Dik van Enk is directeur van 
Intersell, het bouwbedrijf dat 
verantwoordelijk was van de 
daadwerkelijke uitvoering van 
de plannen. Welke zaken waren 
hem bijgebleven omtrent dit 
grote project? “Nou, vooral de 
enorm prettige samenwerking 
met de woningcorporatie. Ze 
waren erg toegankelijk. We kre-
gen ook wel eens op ons donder 
als dat nodig was, maar dat was 
ook wederzijds! Dat kon ook. 
Verder was het mooi dat we de 
bewoners die zouden blijven, 
dusdanig goed konden huisves-
ten dat we het project niet in de 
oorspronkelijk geplande twee 
fasen maar in één keer konden 
doen. Zo ontstond wat financië-
le ruimte die we in de woningen 
hebben geïnvesteerd. De daken 
liggen bijvoorbeeld vol met zon-
nepanelen. De buurtbewoners 
rondom het complex waren ook 

heel leuk. Er waren best wat be-
zwaren maar achteraf zie je dat 
ze toch enthousiast zijn.” Van 
Enk zei dat ze goed hadden gelet 
op heldere en regelmatige com-
municatie naar de buurt. Apart 
was verder dat Intersell toen 
de oude woningen werden ge-
sloopt, langs de twee basisscho-
len in de omgeving zijn gegaan 
om te wijzen op de gevaren. 
Hiertoe werd het bouwterrein 
afgebakend met bouwdoeken. 
Ze hadden bedacht dat op die 
doeken schilderijen zouden 
worden gedrukt die de kinderen 
hadden gemaakt. “Zo zagen ze 
op weg naar school hun eigen 
schilderijen terug. Erg leuk en 
dat werd ook door de ouders 
zeer gewaardeerd. Ze moch-
ten de werken zelf ophangen 
en onthullen. Met lekkers erbij 
en ijs en zo.” Dik sloot af met 
de opmerking dat zijn plannen 
ook hoog hadden gescoord 
door zoveel mogelijk lokale 
bedrijven in te zetten. “Vind ik 
wel belangrijk” waren zijn laat-
ste woorden. Inmiddels waren 
de meeste gasten verdwenen. 
Door de ramen van de nieuwe 
woningen zag je mensen druk 
in de weer om van hun nieuwe 
stekkie weer een thuis te maken.

Betske van Henten staat op het punt de eerste sleutel te overhandigen
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Door: Arie de Kloet

Op woensdag 4 juli jl. was het 
feest bij dierenweide Zon-
nehoeve. Henja Kronenburg 
ontving voor 50 jaar vrijwilli-
gerswerk een Koninklijke on-
derscheiding. 

Zo was zij nauw betrokken bij 
het oprichten van het Kursus 
Projekt Loosdrecht. Ook was zij 
vele jaren zeer actief binnen het 
bestuur voor de Loosdrechtse 
reddingsbrigade. Verder heeft 
zij zich vele jaren ingezet op 
creatief gebied door het opzet-
ten van diverse schilderclubs. 
Ook op sportief gebied was zij 
zeer betrokken. Zo heeft zij bij 
de GAC diverse basisgroepen 
begeleid, de dameswielerclub 

in het leven geroepen en het 
sportief wandelen opgezet. De 
laatste jaren heeft zij zich vooral 
ingezet voor de ouderen o.a. bij 
de ANBO afdeling Hilversum, 
WMO raad en Senver. 
Ook voor dierenweide Zon-
nehoeve is zij een onmisbare 
kracht gebleken. Zo zet zij zich 
in om het vrijwilligersteam uit 
te breiden. Inmiddels is de Die-
renweide ook een soort zorg- en 
leerboerderij geworden, maar 
ook een plek waar scholieren 
stage kunnen lopen. Daarnaast 
is zij altijd op zoek naar nieuwe 
sponsors om het onderhoud van 
de dieren, denk daar bij aan het 
voedsel en de medische verzor-
ging, maar ook het onderhoud 
van de dierenweide zelf te kun-
nen bekostigen.

Koninklijke onderscheiding Henja Kronenburg

Door: Jaap van Waveren, 
vicevoorzitter BELP

Begin dit jaar ontvingen de 
woonarkbewoners binnen het 
Loosdrechtse plassengebied 
een brief van het Plassenschap 
met de mededeling dat het 
ontheffingensysteem zou wor-
den beëindigd per 1 januari 
2019.  In de brief werd tevens 
de suggestie gewekt dat het in-
tekenen van ligplaatsen in be-
stemmingsplannen voldoende 
vervangende waarborgen gaf. 

In  de media is al uitvoerig aan-
dacht besteed aan deze kwestie 
met name het vervallen van 
rechtszekerheid en grote finan-
ciële schade. In de hoop dat de 
gemeenteraad zich over deze 
kwestie wilde buigen schreef 
Jaap van Waveren op persoon-
lijke titel een brief aan college 
en gemeenteraad en sprak in 
tijdens de commissie R&E van 
april. Tot op heden heeft de ge-
meenteraad zich er echter niet 

Kou voorlopig uit de lucht voor woonarkbewoners

Bijna 40 gezinnen waren aan-
wezig bij Bonnema Watersport. 
De stichting Heartbeat die zich 
inzet voor kinderen met hart-
problemen organiseerde een 
lekker uitje voor de gezinnen. 

Zij hebben een fantastische dag 
gehad en ze hebben heerlijk 
gevaren over de Loosdrechtse 
Plassen. Sommige vonden het 
stevige windje wel spannend 
maar wel heerlijk verkoelend. 
De lunch werd verzorgd door 
Topslager Hol. Meerdere on-

Bonnema laat het hart 
kloppen voor Heartbeat

Ons nieuwe adres: 
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij gaan
verhuizen

Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

dernemers hebben zich vrij-
willig gemeld om een leuke 
Goodiebag samen te stellen. 
Waaronder Jumbo Noot-
weg, Chinchilla, Ecodautjes, 
Peijnenburg, Steven Voorn, 
OCW, Rabobank, Jan-Willem 
Schermerhorn. Bij terugkomst 
werden alle 20 sloepen opge-
wacht door ambassadeur Vivi-
an Boelen. 

om bekommerd. 
Dit in tegenstelling tot het col-
lege en in het bijzonder wet-
houder De Kloet. In een ge-
sprek met een afvaardiging van 
de BELP (optredend als belan-
genbehartiger van woonarkbe-
woners) erkende de wethouder 
de zorgelijke situatie van deze 
groep burgers en in gezamen-
lijkheid werd een oplossing ge-
zocht en gevonden. 

Verlenging ontheffingen
Uitgangspunt is dat door de lan-
delijke overheid procedures zijn 
gestart voor een nieuwe huur-
beschermingwet, ook geldend 
voor woonarkbewoners. De ver-
wachting is dat deze wet dit jaar 
in de Tweede Kamer zal worden 
behandeld. Vervolgens komt de 
Eerste Kamer aan de beurt en 
geldt er een overgangsperiode 
van twee jaar. Gedurende deze 
periode van ongeveer drie jaar 
zal het ontheffingensysteem 
worden voortgezet. Nadat het 
dagelijks bestuur van het Plas-

senschap en het college van 
Wijdemeren akkoord gingen 
met dit voorstel werd het uit-
eindelijk afgelopen woensdag 
unaniem aangenomen door de 
Plassenraad. In het besluit is 
meegenomen dat na de voor-
noemde periode de BELP weer 

met het college aan tafel gaat 
zitten om te beoordelen of de 
dan ontstane situatie de zelfde 
waarborgen en rechtszekerheid 
geeft voor woonarkbewoners als 
het ontheffingensysteem. Over 
de voortgang zal de BELP haar 
leden regelmatig informeren. 

Namens het bestuur van de 
BELP wil ik mijn erkentelijk-
heid betuigen jegens wethouder 
De Kloet die zich in de ingewik-
kelde materie uitstekend heeft 
ingelezen, oog had voor de te-
rechte zorgen van woonarkbe-
woners en daadkracht toonde 
om tot realisatie van het nu ge-
nomen besluit te komen.

Zonnebloem spelletjes 
middag 
  
Zaterdag 14 juli spelletjes 
middag in Grand Café
Emtinckhof van 14.00 tot 
16.00 uur.
Voor iedereen toegankelijk. 
Kosten €5,- incl hapjes en 
drankjes.
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Online zoeken
En ook  boeken!

 T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose 

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

’s-GRAVELAND- Het hing al 
een tijdje in de lucht, maar nu 
is het definitief dat Birkhoff BV 
verhuist van het Noordereind 
in ‘s- Graveland naar de erach-
ter gelegen Koninginneweg in 
Kortenhoef. 

Al vanaf 1840 is het vroegere 
familiebedrijf actief in dit pand. 
De winkel, een Rijksmonument 
dat een karakteristiek beeld-
merk was op het Noorder-
eind, verdwijnt helemaal. Wim 
Boomkens die vanaf 1995 sa-
men met zijn broer Bert het be-
drijf leidt, legt uit waarom: “Het 
was niet meer haalbaar. Wij 

groeien uit ons jasje. De maga-
zijnruimte was te hokkerig en 
de winkel te weinig rendabel. 
Dat zijn de twee hoofdoorza-
ken.” Al twee jaar geleden koch-
ten de broers de bedrijfsruimte 
van Imtech op van Jac. Droog, 

bekend van de garage. Hier 
kan het bedrijf met installatie-
werkzaamheden als elektro-
techniek, centrale verwarming, 
verlichting, badkamers, dak- en 
gootwerk, zonnepanelen en da-
tanetwerken zijn opslag in een 
groot magazijn ruimschoots 
kwijt. Ook eromheen is volop 
plek voor de leveranciers die 
dagelijks voorraad aanleve-

Birkhoff verhuist ren. Plus de zes bekende gele 
Birkhoff- bedrijfswagens. Wim 
Boomkens is een perfectionist, 
hij heeft al een compleet sche-
ma gemaakt waar welke stelling 
komt te staan. Het verhuizen 
wordt dan ook geheel door de 
gebroeders en het personeel 
op het eigen logistieke houtje 
geregeld. Naast het magazijn 
is Wim Boomkens zelf druk in 
de weer om het kantoor en de 
kantine naar wens in te richten. 
“Eigenlijk kun je zeggen dat 
we het hele pand hier hebben 
gerenoveerd. De plafonds, de 
vloeren, wanden, sanitair, meu-
bilering. Er was op z’n zachtst 
gezegd veel achterstallig onder-
houd.”

Kijken niet kopen
De winkel sluiten was een puur 
zakelijke beslissing. “Toen we 
hier begonnen, konden twee 
gezinnen leven van de winkel 
en nu net één gezin.” Hij schetst 
een beeld van een verander-
de consument dat je wel vaker 
tegenkomt: mensen laten zich 
graag adviseren over een pro-
duct, maar kopen vervolgens 
op een website of bij een massa-
bedrijf datzelfde product voor 

Door: Niels van der Horst

Vorige week dinsdagmiddag 
voer weer een boot uit onder de 
vlag van Varen met de Beuken-
hof. Ron van Aalst vindt ouderen 
en andere minder valide of zieke 
mensen via verschillende wegen 
en bezorgt hen een heerlijke 
middag.
Ron van Aalst is voorzitter van 
de cliëntenraad in verpleeghuis 
De Beukenhof en neemt inmid-
dels zo’n vier jaar vele initiatieven 

om – vaak zieke of dementeren-
de – bewoners mee uit varen te 
nemen. “Nou”, vult Van Aalst 
aan, “de hoofdmoot komt in-
derdaad daar vandaan, maar 
ondertussen krijg ik ook mensen 
via dokterspraktijken en kom ik 
ze zelf tegen. Dit keer varen ook 
een paar mensen mee via Onver-
getelijk Leven, een aanbieder van 
dagbesteding.” Schipper Chantal 
vertelt dat Ron ook het contact 
heeft gelegd met Jachthaven 
Wetterwille. Vanuit maatschap-

pelijke betrokkenheid verhuren 
zij de boten tegen een zacht prijs-
je. Op de zogeheten pontonboot 
kunnen makkelijk rolstoelen en 
zelfs bedden worden geplaatst en 

is daarmee ideaal voor deze doel-
groep die anders maar moeilijk 
aan zo’n uitje toekomt.
De tocht
Chantal voer de groep over de 

een lagere prijs. “Service betaalt 
niet meer. Wij hebben de ken-
nis en het vakmanschap om de 
klanten bij een technisch pro-
duct te wijzen op meer compo-
nenten dan alleen de prijs. Daar 
steken we veel tijd in, maar het 
wordt niet gewaardeerd. Ik heb 
zelfs mensen gezien die met 
een Gamma-tas zich iets laten 
uitleggen en dan vertrekken 
zonder aankoop.” 
Een derde reden om van de 
oude locatie te vertrekken, is de 
verkeerssituatie op het Noor-
dereind. Door de aan-en afvoer 
van materiaal zijn er regelmatig 
opstoppingen. Wat de mede-
werkers van Birkhoff te horen 
krijgen aan verwensingen en 
beledigingen, is niet bepaald 
motiverend om daar te blijven 
werken. 
De focus van Birkhoff is dus 
verlegd naar talloze opdrachten 
bij particulieren en bedrijven, 
waarbij duurzaamheidsprojec-
ten als luchtwarmtepompen, 
pv-(zonne) panelen en pellet-
kachels steeds vaker worden 
uitgevoerd. 
Half juli zal de verhuizing na 
178 jaar plaatsvinden. Zie ook: 
www.birkhoff.nl 

Onvergetelijk varen Loosdrechtse plassen. Zij runt 
zelf de stichting Zeilen op de 
Plas. Deze stichting zet zich in 
voor mensen die terminaal ziek 
zijn of mensen met een fysieke 
of geestelijke beperking. De tocht 
ging langs de oever naar mooie 
kreken met daarlangs prachtige 
huizen van bijvoorbeeld bekende 
Nederlanders. De mensen had-
den veel lol met elkaar en zwaai-
den vrolijk naar de andere boten. 
Er stond een aardig windje waar-
door de hitte niet de overhand 
nam. De verzorging van de men-
sen was in handen van Tatiana. 
Zij hielp samen met de chauf-
feurs - die ook mee mochten va-
ren - de mensen op hun zitplek 
en deelde ook de versnaperingen 
uit toen we op het water waren.
Vrijwilligers
Chantal benadrukte nog de rol 
van alle vrijwilligers. “We heb-
ben best veel mensen die helpen 
maar als je ziet hoeveel er nodig 
zijn, kan ik niet vaak genoeg zeg-
gen dat er altijd mensen welkom 
zijn om een steentje bij te dragen. 
Begeleiding, chauffeurs, schip-
pers, noem maar op. En het is 
bijzonder en dankbaar werk, dus 
ik kan het aanraden.”
Benieuwd naar de mogelijkhe-
den waar uw hulp welkom is? 
Mail dan naar ron@ronvanaalst.nl
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'Watersport’

Door:Herman Stuijver

Op zondagmiddag was het file 
rijden op de Oud Loosdrecht-
sedijk, op elke openbare vier-
kante meter stonden auto’s, 
zo druk was het in het hete 
Loosdrecht. Naast de Sloepen-
tocht was er een tweedaags 
zeilevenement: het Vrijbuiter-
weekend. Na de Sneekweek 
Neerlands drukstbezochte 
zeilwedstrijd met 327 boten in 
18 klassen. 

Op zaterdag moesten de eerste 
races worden uitgesteld omdat 
de wind niet gunstig was. Dat 
betekent een hoop werk voor 
de organisatie, want de boeien 
moesten worden verlegd. Toen 
eenmaal de eerste zeilboten 
vanaf het Witte Huis mochten 
vertrekken, was er geen hou-
den meer aan, elke 5 minuten 
was er een start. Achtereen-
volgens Javelin/ Spanker, G2/
Star, Valk, Finn, O-Jol, Rand-
meer, Efsix, Vrijheid, Pampus 
I, Laser/ Radiaal, 16M2, Solo, 
Pampus II, Splash A/B, RS 
Feva, 12-voetsjol, Optimist A, 

Optimist B/C. Vanwege de ver-
late starts konden de laatste drie 
klassen niet meer wegzeilen, 
vertelt Mariëtte Timmermans, 
secretaris van het wedstrijd-
zeilen. Wel kon iedereen na de 
lunch de plas op. Op zondag 
was het uitstekend zeilweer 
zodat beide starts volgens plan 
verliepen. Een massaal zeileve-
nement dus met deelnemers uit 
heel Nederland, maar ook uit 
Duitsland. De Pampus, O-Jol 
en 12-voetsjol zijn bij de Vrij-
buiter de klassen die het best 
vertegenwoordigd zijn, met 
meer dan 30 boten. 
Drukte
Het moet voor de jury een 
heidens karwei zijn om alle 
binnenkomende zeilen van el-
kaar te onderscheiden. Want 
er vallen veel prijzen te verde-
len. In het clubhuis liggen de 
ornamenten keurig gesorteerd 
en glimmend te wachten op de 
winnaars. Ondertussen spelen 
The Bears gouwe ouwe rock-
muziek op het terras. “Ach, we 
vinden het leuk” zegt de bas-
gitarist “en we worden betaald 
met potten honing.” De sfeer 

is ontspannen. Hoewel er op 
zondagmiddag diverse net-niet 
aanvaringen zijn tussen de fi-
nishboeien. Er zijn nogal wat 
onwetende sloepen die dwars 
door de racende zeilboten heen 
varen. Ze zien geen eindstreep 
en zijn zich van geen kwaad 
bewust. Het water is van ieder-
een en alles wordt in der min-
ne geschikt. Kinderen zoeken 
zwemmend de verkoeling aan 
Hogerwal. Veel bezoekers ge-
nieten van het zonnetje met een 
drankje. Op zaterdag draaide 
de klassieke barbecue op volle 
toeren, met onder andere Aber-
deen Angus steaks, terwijl Paul 
Poulissen de zeilgasten muzi-
kaal entertainde. Het terrein 
staat vol met tenten en campers 
waar de zeilers de nacht door-
brengen. 
Optimist
Het lijkt een groot familiefeest, 
maar op het water gaat het er 
fanatiek aan toe. Een van de 
talenten in de Optimisten-A 
is de 13-jarige Lars Verhoeven 
uit Kortenhoef die uiteindelijk 
zeilen leuker vindt dan voetbal. 
“Je bent 100% verantwoorde-

lijk voor je eigen prestaties. En 
ook die vrijheid op het water 
spreekt me wel aan.” Lars zeil-
de bij de Vrijbuiter rond de 11e 
plaats, maar hij had hoger kun-
nen eindigen. Een verkeerde 
inschatting van de wind op de 
zondagochtend deed ‘m de das 
om. “Ik train zo’n 120 dagen per 
jaar, dat is heerlijk. Ik kan nog 
beter, ik hoor nu bij de subtop. 
Ik zou graag mee willen doen 
aan een EK- of WK- team. Daar 
wil ik voor strijden.”

Vrijwilligers 
Na afloop van het zeilen wacht 

er nog een gigantische logis-
tieke klus. Met tientallen trai-
lers, klepperende zeilen, me-
ters tuigages, een overbezette 
boothelling en een takel die de 
ene na de andere boot aan wal 
moet zetten. Gelukkig zijn er 
veel vrijwilligers die een handje 
uitsteken zodat het geen chaos 
wordt. Iedereen wil naar huis, 
meestal tevreden over een heer-
lijk weekendje zeilen op die 
mooie plassen. 
Alle uitslagen vindt u op: www.
gwvdevrijbuiter.nl/ wedstrij-
den/ Vrijbuiterweekend. 

Groots Vrijbuiterweekend met veel prijzen

Door: Niels van der Horst

Gerard van Gendt en Joke van 
Gendt-van Pinxteren vierden af-
gelopen zaterdag hun 60- jarig 
en daarmee diamanten huwelijk. 
Vrienden, familie en kennissen 
vierden mee. Met het tweetal 
blikten we kort terug op zes de-
cennia verbondenheid.

Veertig jaar geleden betrokken ze 
hun woning in het caravanpark 
Van de Wetering in Loosdrecht. 
Een prachtige plek waar het 
tweetal geflankeerd wordt door 
vrienden als buren. “Ja, wat we 
meteen in het begin hebben afge-
sproken, is om het open te hou-
den,” zei Gerard. “Dus om geen 
heggen te plaatsen.” Het resultaat 
is een vrij en fraai uitzicht op een 
waterweg die uiteindelijk naar de 
Loosdrechtse Plassen loopt. En 
overal veel groene en bloemrijke 
pracht.

Begin
“Hoe wij elkaar ontmoet heb-
ben?” Joke keek even naar haar 
man. “Zal ik het even zeggen? 
We waren op een dansavond van 
de kerk en toen zijn we daarna 
in de stad (Amsterdam, red.) er-

Gerard en Joke,
een diamanten team

gens wat gaan drinken. Beiden 
apart. Op een gegeven moment 
kwam ik terug van het toilet en 
ik had m’n oorbellen uitgedaan 
want die klemden zo. En toen 
zei hij – hij kende me helemaal 
niet – “veel beter zo!” En zo is het 
begonnen. Ik vond hem wel leuk. 
Toen vroeg hij of hij me naar 
huis mocht brengen en zijn we 
met de tram naar mijn huis ge-
gaan. Bij mijn huis wilde hij me 
een zoentje geven maar ik zei nee 
nee nee!” “Het mocht niet,” viel 
Gerard in. “Het mocht toen nog 
niet”, vervolgde Joke, “Het moest 
een beetje langzaam opgebouwd 
worden. Ik was pas 19 en hij 22.” 
Gerard zag dus wel meteen wat 
in deze Joke. “Ja, absoluut!” klonk 
hij gedecideerd. “We hadden de-
zelfde interesses. We wilden ook 
allebei kinderen en hij had een 
mooie baan.” Vulde Joke aan. 
Gerard was de eerste die Lee- 
spijkerbroeken importeerde naar 
Nederland. Hij begon met Levi’s 
maar die werden opgevolgd door 
Lee. Het was even lastig om de 
afnemers te overtuigen, omdat 
hij hen natuurlijk eerder al had 
verteld dat Levi’s het beste merk 
was. Uiteindelijk kwam dat na 
veel doorzetten allemaal goed.

Huwelijk en nageslacht
Binnen negen maanden kwam 
al het eerste kind, want dat wil-
den ze allebei graag. Het werden 
uiteindelijk drie meisjes en een 
jongen. Hun kinderen hebben 
samen inmiddels tien kleinkin-
deren en de eerste dochter is in 
blijde verwachting van het eerste 
achterkleinkind. Hoe hebben 
Gerard en Joke het gedaan al die 
tijd, wat is hun geheim? Eigen-

lijk konden ze dat niet noemen. 
Gerard vertelde wel dat ze bij 
financiële beslissingen de regel 
hadden dat ze iets alleen deden 
als het kon. “Ik kan hem wel 
schieten af en toe hoor!” zei Joke 
guitig. “Nee maar de gedeelde 
hobby’s, wandelen in de bergen, 
bridgen en tennissen, dezelfde 
liefhebberijen.” Het meeste de-
den ze samen, behalve kinderen 
opvoeden. “Dat wou ik net zeg-

gen”, zei Gerard, ”zij heeft zich 
daar helemaal op gericht en ik 
werkte hard.” Joke vond het heer-
lijk met de kinderen en later ook 
kleinkinderen. Het was en is een 
goed op elkaar afgestemd team 
waarbij de één de ander aanvult 
waar nodig. Het was een waar 
genoegen het diamanten koppel 
te leren kennen.
Nogmaals proficiat!
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Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

YOGA MAR
hele zomer open

Doe mee! www.yogamar.eu 
? 0615579525 Marie-José

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Gezocht zelfstandige hulp
In de huishouding in Nw 
Loosdrecht bij werkend 
stel zonder kinderen, wel
Een grote hond dus dat 

Moet geen probleem zijn
Vergoeding 12,50 p u

Tel 06-46714842
NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons

 bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen

neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

BEZORGERS GEZOCHT!

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60
Receptenlijn                  24 uur               588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60
Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 27,   582 65 50.  
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen     035-621 40 40 
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTENSTERRETJES
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Samenleving

Een werkplek komt leeg...

Dan is het eindelijk zo ver, om na een werkzame periode te gaan 
stoppen. Terugkijkend is het een prachtige periode geweest. Kwam 
op m’n 14de al in het grafi sche, als leerling boekdrukker bij Drukkerij 
de Boer in Hilversum. Vervolgens bij Steendrukkerij de Jong omge-
schoold te worden tot off setdrukker. Daar kwam ik na een paar jaar 
op de lithografi e te werken. In die periode ook begonnen aan een 
cursus Grafi sch Ontwerpen. Dat was een leerzame periode, waarin 
schaar, snijmes, fi lm en folie een belangrijke rol speelden. De ont-
wikkelingen volgden elkaar in snel tempo op, de eerste Apple McIn-
tosh computers deden hun intreden.
Dat was ook de reden om bij Drukkerij Dunnebier te gaan werken, 
een mooie periode brak aan met fi jne collega’s waar we een goed 
team mee vormden.
Maar nu is het moment om, na ruim 50 jaar, te gaan stoppen. Graag 
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Dan is het eindelijk zo ver, om na een werkzame periode te gaan 
stoppen. Terugkijkend is het een prachtige periode geweest. Kwam 
op m’n 14de al in het grafi sche, als leerling boekdrukker bij Drukkerij 
de Boer in Hilversum. Vervolgens bij Steendrukkerij de Jong omge-
schoold te worden tot off setdrukker. Daar kwam ik na een paar jaar 
op de lithografi e te werken. In die periode ook begonnen aan een 
cursus Grafi sch Ontwerpen. Dat was een leerzame periode, waarin 
schaar, snijmes, fi lm en folie een belangrijke rol speelden. De ont-
wikkelingen volgden elkaar in snel tempo op, de eerste Apple com-
puters deden hun intreden. Dat was ook de reden om bij Drukkerij 
Dunnebier te gaan werken, een mooie periode brak aan met fi jne 
collega’s waar we een goed team mee vormden.
Maar nu is het moment om, na ruim 50 jaar, te gaan stoppen. Graag 
wil ik iedereen, vrienden, collega’s, redacteuren, directie en klanten 
bedanken voor deze mooie periode. De werkplek waar ik samen 
met menig klant vorm gaf aan hun wensen komt leeg. Dat leverde 
vaak mooi drukwerk op, waar ik trots op kan zijn.
Het gaat jullie allen goed, en ik, ik kruip nog af en toe achter het 
prachige scherm van zo’n toverdoos! 

Hans Stuart

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




