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THEATERLES

De helletocht van Mark Hilberts

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op 4 oktober schaatste 
de Bergse atleet Mark 
Hilberts op skeelers van 
het Vechtdorp naar Leeu-
warden. ‘Een helletocht’ 

van 152 km. naar de Wil-
lemskade 12 waar vroe-
ger Mindert Hepkema ‘de 
koning van Leeuwarden’ 
woonde.

Vorig jaar schreef Hilberts een 
interessant boek over Mindert 
Hepkema, de oprichter van 
de Vereniging De Friesche 
Elfsteden. Onder zijn leiding 
groeide de Elfstedentocht uit 
tot een groot nationaal eve-
nement. Hepkema was niet 
alleen een fervent schaatser, 
hij speelde decennia lang in 
het eerste elftal van de Leeu-
warder voetbalclub Frisia, 
nam daarnaast in zijn jeugd 
geregeld deel aan wielerwed-
strijden in de omgeving van 
Heerenveen. Tennis, zeilen, 
zwemmen, kanoën en hockey 
waren sporten die Mindert tot 
aan zijn vijftigste actief zou 
beoefenen. De advocaat Hep-
kema stond midden in de sa-
menleving, hij kwam vaak op 
de rechtbank maar was ook 
een gefortuneerd zakenman 
die een groot krantenbedrijf 
leidde. Na de oorlog kwam 
hij in opspraak omdat tegen-
standers zijn Nieuwsblad van 
Friesland beschuldigden van 
collaboratie tijdens de Twee-

de Wereldoorlog. In 1947 
overleed Mindert op 65-jarige 
leeftijd.

Helletocht
Mark Hilberts had goed ge-
traind voor deze sportieve 
uitdaging. “Conditioneel ging 
het prima, maar het weg-
dek was bij tijd en wijle zeer 
slecht. Ruim een week eer-
der ben ik bij Almere gevallen 
op een wildrooster. Het was 
dus steeds goed opletten. Nu 
moest ik ook regelmatig klu-
nen door de berm.” Tijdens 
de 9 uur naar Leeuwarden 
skeelerde Mark achter de fiets 
van broer André, maar ook 
verzorger Gert van der Vliet 
was present met de auto. “Het 
weer viel wel mee, in het begin 
een paar buien en af en toe 
stevige windvlagen.” Natuur-
lijk was de schrijver Hilberts 
al eerder op de Willemskade 
geweest voor research voor 
zijn boek. “Maar het was toch 
een bijzondere ervaring om 
nu op skeelers aan te komen. 
Beschouw het als een eerbe-
toon aan Mindert Hepkema.” 
‘De koning van Leeuwarden’ 
heeft een lange periode het 
leven van de auteur Mark Hil-
berts beheerst. Hij maakte er 
zelfs een podcast van 14 uur 
van. Op www.markhilberts.
nl kunt u hem beluisteren en 
downloaden. Plus dat u nog 
veel meer te weten kunt ko-
men over dit boek en zijn vijf 
andere sportboeken.

“Ja, op de terugweg, in een 
comfortabele auto voelde ik 
vooral m’n voeten van het on-
eindig trillen onderweg. Maar 
bovenal had ik een voldaan 
gevoel, als afsluiting van mijn 
ervaringen met Mindert Hep-
kema.”

 Foto:
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De kajak met de unieke trapaandrijving
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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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
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Apple Airpods Accessoire:

Custom gemaakte 'sleeves' voor

aan je Apple AirPods. Met deze

sleeves dichten je AirPods

optimaal af en vallen ze niet meer

uit je oren, Ideaal voor

sportactiviteiten als hardlopen.

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Pluggerz Advanced
zwemmen, klussen, motor,

muziek luisteren en relaxed slapen.

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN
Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   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
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    085 - 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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

Geef de tuin weer kleur met 
onze winterharde violen!
Hangviolen, wandhangers, schalen en
perkplanten

Zorgwekerij Kostelijk, Ma t/m za 9u-18u 
Middenweg 13, Ned. den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Runder Riblappen
Limousin rund

Gevulde Kipdijen
Dagvers gemaakte Erwtensoep

500 gram

100 gram
1 liter

€ 7,45

€ 1,98
€ 5,98

Geldig van donderdag 15 oktober t/m woensdag 21 oktober

Iedere woensdag: GEHAKTDAG!!
Iedere donderdag: MALSE BIEFSTUKDAG!

Maandag en dinsdag:
Runderhamburgers 4 halen, 3 betalen!

Kampioens Rookworsten 2 stuks € 6,98
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Wijdemeren ziet geen heil in baggerdepot
Egelshoek
Alle opties nu goed onderzoeken

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet meldt dat Wijdeme-
ren nu anders kijkt naar 
het baggerdepot de Egels-
hoek aan de Rading in 
Loosdrecht. Hij wil alle op-
ties onderzoeken.

Bagger uit de Loosdrecht-
se Plassen halen is een be-
langrijk onderdeel van het 
gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. Het gaat om 
betere doorvaarbaarheid, 
schoner water, de natuur te 
verbeteren en nieuwe na-
tuur te maken met de bagger. 
Toen de hoeveelheid bagger 
in beeld werd gebracht, bleek 
het veel minder te zijn dan 
aanvankelijk gedacht. Er zou 
slechts 125.000 m3 bagger 
beschikbaar komen. De eer-
der beoogde natuureilanden 

konden daardoor niet wor-
den aangelegd en er moest 
worden gezocht naar andere 
mogelijkheden om de natuur-
doelstellingen voor moerasvo-
gels te halen. Intussen heeft 
de provincie ook de Nieuwe 
Polderplas aangekocht. Een 
strategische aankoop om 
eventueel ook schone bagger 
in te kunnen verwerken voor 
nieuwe natuur.

Er moest een tijdelijk depot ko-
men om vlot met het baggeren 
te kunnen beginnen. Toen de 
Egelshoek als ‘voorkeursloca-
tie’ naar buiten werd gebracht, 
groeide daarover maatschap-
pelijke weerstand. Ook kwa-
men er knelpunten naar voren: 
de hoge natuurwaarde van de 
Egelshoek vanwege de daar 
opkomende kwel. Bovendien 
was de bewoners van het pro-
ject Weersloot min of meer de 
indruk gegeven dat zij Egels-

hoek mochten meenemen in 
het natuurplan dat zij zouden 
maken. Daarom snapte de 
Weersloot niet dat zij grond 
moesten inleveren, omdat er 
nog niet genoeg ‘natuur’ was, 
terwijl in de aangrenzende na-
tuur kennelijk wel een ‘indus-
triegebied’ voor bagger kon 
worden aangelegd. Tot slot is 
er vrees voor stank, ongedier-
te, verkeersoverlast.

Wat vindt de gemeente?
Wethouder De Kloet :

“Wij hebben vooraf via ambte-
lijke contacten ervoor gewaar-
schuwd dat een baggerdepot 
op die locatie moeilijk uit te 
leggen is.” Inmiddels is het 
voor de wethouder duidelijk 
dat snel baggeren door uit te 
gaan van depots, niet meer 
realistisch is. Ze zullen ernstig 
verzet en dus tijdverlies ople-
veren. Daarom pleit De Kloet 
ervoor om alternatieven te 
onderzoeken voor het storten 
van de bagger. Daarbij gaat de 
voorkeur uit naar eilanden in 

de Nieuwe Polderplas, ontwik-
keling van recreatieve eilan-
den, herstel van legakkers en 
realisatie van moerasnatuur.

“Afrondend”, zegt Jan-Jaap 
de Kloet “We ontkomen er niet 
aan dat de bagger zal moeten 
worden afgevoerd of herge-
bruikt. De provincie wil dit zo 
zorgvuldig mogelijk doen. Ik 
zet me er graag voor in samen 
te komen tot oplossingen.”

Meerderheid akkoord met hoofdlijnen omgeving
Digitale gemeenteraad

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nadat de gemeenteraadsle-
den burgemeester Larson 
hadden gefeliciteerd met 
haar zojuist aangekochte 
woning in Loosdrecht, ging 
de raad rap over tot de orde 
van de dag. Hoewel het 
agendapunt over de omge-
vingsvisie juist ging over 
de verre toekomst tot 2040.

Een nieuwe ontwikkeling is de 
Omgevingsvisie die bepaalt 
hoe de fysieke leefomgeving 
eruit gaat zien. Waar blijft er 
natuur, waar is woningbouw 
toegestaan, hoe gaat het met 
de wegen en welke ruimte is 
voor bedrijven. Daaraan voor-
afgaand besprak de raad de 
zgn. Hoofdlijnennotitie die de 
grote lijnen uitzet welke richting 
men op wil. Dat is het vertrek-
punt voor inwoners, onderne-
mers, ambtenaren, raadsleden 
en bestuurders om het vervolg 
in te vullen. ‘Het is niet in beton 
gegoten, er is nog volop tijd om 

de boer op te gaan om met in-
woners te kijken of de gekozen 
richting klopt’, schrijft wethou-
der Jan Klink, verantwoordelijk 
voor de Omgevingsvisie die 
voortaan alle bestemmings-
plannen e.d. zal vervangen

Wijdemeren heeft drie kern-
opgaven: Verder bouwen aan 
een vitale en gezonde leef-
omgeving. Ruimte voor on-
dernemerschap en versterken 
bereikbaarheid. Ontwikkelen 
natuur- en vrijetijdslandschap 
van de 21e eeuw.

Vóór de hoofdlijnen
De coalitiepartijen Dorpsbelan-
gen, CDA, VVD en D66 stem-
den vóór de Hoofdlijnennotitie 
(13), zes oppositieleden van 
De Lokale Partij (4) en PvdA/
GroenLinks (2) waren tegen. Zij 
vonden ‘de basis onvoldoen-
de’, zoals Stan Poels (PvdA/
GrL.) het uitdrukte. De inhoud 
is strijdig met het nieuwe plan 
van de provincie Noord-Hol-
land om de omgeving van 
de vijf dorpen grotendeels te 

beschermen. Bovendien zag 
Poels niets dat aansloot op 
een regionale aanpak. Terwijl 
de Regio Gooi & Vecht ook een 
Koersdocument heeft dat hier 
op ingaat. Namens De Lokale 
Partij vond Renée Wijnen dat 
een aantal onderdelen ontbrak 
zoals het natuurbehoud, het 
wonen in recreatieparken, de 
voorzieningen voor jongeren 
en ouderen, de lokale, regiona-

le en bovenregionale woning-
markt en de actualiteit van de 
coronacrisis. Die toevoegingen 
vonden de meeste raadsleden 
te vergaand en nogal onover-
zichtelijk. Ook wethouder Klink 
zei dat alles later zou kunnen 
terugkomen in de omgevings-
visie. Bijna alle moties hierover 
werden dan ook verworpen. 
Alleen het verzoek om als 4e 
kernwaarde toe te voegen ‘na-

tuurbehoud en biodiversiteit’ 
werd met 1 stem verschil aan-
genomen.
Wel was er volgens de in-
middels bekende verhoudin-
gen een ruime meerderheid 
voor het amendement om het 
bouwplan Nederhorst- Noord 
op te nemen in de toekomst-
visie. Voor De Lokale Partij en 
PvdA/GroenLinks hoefde dat 
niet (13-6).

 Foto: Loosdrechtse plassen (gem. Wijdemeren) 



Woensdag 14 oktober 2020
4

Meerdere bouwplannen in
versnelde procedure
De Kloet: ‘niet doorduwen’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet wil vóór 22 oktober 
diverse bestemmingsplan-
nen en omgevingsvergun-
ningen openbaar maken, 
zodat ze niet zullen vallen 
onder de nieuwe rege-
ling Bijzonder Provinciaal 
Landschap. Ook de 250 
woningen van Zuidsingel 
Fase 8 in Kortenhoef ko-
men vanaf 15 oktober ter 
inzage.

Als Provinciale Staten van 
Noord-Holland op 22 oktober 
instemt met de Provinciale 
Omgevingsverordening waar-
in het landschap en de natuur 
worden beschermd, dan schui-
ven de grenzen op. Dan vallen 
veel plannen onder strengere 
ruimtelijke regels. Dan kan er 
veel minder gebouwd worden 
en is uitbreiding van bijvoor-
beeld jachthavens niet meer 
aan de orde. Volgens wethou-
der De Kloet is het noodzaak 
om het buitengebied te ver-
sterken. Voor de leefbaarheid 
in de dorpen moeten er bouw-
plannen worden gerealiseerd. 
Ook gezien de ruim 1000 
woningzoekenden. Dus wil hij 
een serie aanvragen nog op-
nemen volgens de huidige re-
gels. Zonder eventuele belem-
meringen van het bijzonder 

landschap. Naast het Korten-
hoefse plan staat ook de her-
ontwikkeling van recreatiepark 
Mijnden in Loosdrecht op de 
lijst, evenals de woonwijk Ne-
derhorst Noord in de Horn- en 
Kuijerpolder (180 woningen). 
In de laatste twee gevallen 
gaat het om een omgevings-
vergunning. In totaal gaat het 
om vier bestemmingsplannen 
en 10 omgevingsvergunnin-
gen, tot nu toe. De Kloet geeft 
aan dat hij een wekelijkse up-
date zal geven, de lijst kan nog 
langer worden.

Normale procedure
De wethouder benadrukt dat 
volgens hem de normale pro-
cedure wordt gevolgd. Dus 
met inspraak, bespreking en 
bezwaarschriften. “De enige 
stap die wordt overgeslagen is 
het advies vooraf van de com-
missie, die er later wel over 
kan spreken. Het scheelt één 
maand in de procedure, ik vind 
dat beslist niet overhaast.”

De afgelopen weken was er 
veel commotie over dit voorne-
men. De Kloet spreekt tegen 
dat het gaat om ‘het doordu-
wen van plannen’. “Dat is be-
slist onwaar, ook de suggestie 
dat de raad en omwonenden 
buitenspel worden gezet, klopt 
niet.” In de gemeenteraad van 
8 oktober dienden De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks 

een motie van treurnis in. 
Ze waren teleurgesteld over 
Zuidsingel Fase 8, ze vonden 
het niet juist is om bij een groot 
plan met zoveel implicaties in 
zo’n kort tijdsbestek de com-
missie over te slaan. Coalitie-
partijen Dorpsbelangen, CDA. 
VVD en D66 treurden niet 
mee, 13 tegen en 6 vóór.

Zuidsingel Fase 8
In lijn met het voorgaande heb-
ben B&W besloten dat ze in 
principe staan achter het ont-
werpbestemmingplan van pro-
jectontwikkelaars Timpaan en 
Slokker om 250 woningen te 
bouwen in Zuidsingel Fase 8. 
Het plan voorziet in de behoef-
te aan sociale huurwoningen, 
maar ook middeldure en vrije 
sector woningen. Eerst moe-
ten er echter maatregelen ko-
men om de doorstroming van 
het verkeer te verbeteren. Op 
dit moment laat de gemeente 
een haalbaarheidsonderzoek 
doen naar de verkeersoplos-
sing rondom Emmaweg en 
Smidsbrug in Kortenhoef. De 
ontwikkelaar zal omwonenden 
en andere belanghebbenden 
betrekken bij de inrichting van 
Zuidsingel fase 8. Wethouder 
De Kloet gaat binnenkort in 
gesprek met de belangen-
groep MinderHinder over hun 
bezwaren.
Zie ook:
www.ruimtelijkeplannen.nl

   

Woningbouw ‘t Laantje
Ingezonden brief

‘Woningnood ‘wint’ van buurt’, 
een schreeuwende kop in de 
Gooi- en Eemlander die ook 
‘Woningnood’ belangrijker dan 
meebeslissen’ had kunnen 
zijn. Goed nieuws, als er bij 
had gestaan in welke catego-
rieën die nood dan zo hoog 
is. Om hoeveel Loosdrechters 
gaat dit? Hoeveel uit Wijde-
meren? Hoeveel uit het Gooi? 
Hoe lang zoeken zij al? Heeft 
de projectontwikkelaar dit al-
leen onderzocht?

200 nieuwsgierigen eind vorig 
jaar tellen als belangstellenden 
én toekomstige bewoners? 

Wij waren niet uitgenodigd. Er 
zijn twee verschillende brieven 
met mededelingen gestuurd 
aan de ‘omwonenden’. Wij 
hebben niets ontvangen. Na 
de vorige vergadering ‘con-
tact gehad met de buurt’ . Wij 
waren niet uitgenodigd, terwijl 
we thuis online de commissie 
nauwgezet volgden.

Wonen jullie dan in Nederhorst 
of zo? Nee, in de Godelinde-
hof op 25 meter afstand. En 
we kwamen daar met enkele 
anderen uit het Gooi te wonen 
toen bleek dat Wijdemeren te 
weinig woningzoekenden had. 

Hoezo ‘Woningnood’? Geen 
plenaire vergadering vanwe-
ge corona gehouden. Maar 
(vooral?) omdat de meningen 
te verdeeld waren. Verdeel 
en heers? Ja. Inspraak? Nee. 
Participatie? Nee. Pappen en 
nathouden, doordrukken? Ja. 
De GGD organiseerde on-
danks corona prima inspraak 
in dezelfde buurt over het 
plaatsen van ondergrondse 
afvalbakken. Neem daar eens 
een voorbeeld aan, JeeGee 
en gemeenteraad

Wim van Oudheusden

Hakken klaar terwijl
u wacht of winkelt

GUN SCHOENEN EEN 2E RONDE
WEGGOOIEN IS ZONDE

Gijsbrecht van Amstelstraat 99
Hilversum - Hoek Neuweg
035 - 77 26 158

Openingstijden:

Ma: gesloten
Di t/m vr 8:30 - 17:30 uur
Za: 8:30 - 16:00 uur

✓ 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

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Koffiebroodjes

€ 1,25  per stuk



>  Bestemmingsplan Moleneind 
23-25 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan inzake het 

perceel Moleneind 23-25 te Kortenhoef ter 

inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet toe om de gebruiksmo-

gelijkheden voor de jachthaven te uitbrei-

den, waarbij recreatiewoningen worden 

toegevoegd, zichtlijnen worden verbeterd, 

duurzaamheidsmaatregelen worden getrof-

fen, gebouwen worden vernieuwd en de 

indeling van de jachthaven enigszins wordt 

gewijzigd zodat er een betere en logischere 

indeling ontstaat. Het plan is in strijd met het 

ter plaatse geldende bestemmingsplan “Het 

Wijde Blik 2004”.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP9300Mlnnd232020-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van 

zes weken kan een ieder schriftelijk of 

mondeling een zienswijze over het ont-

werpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan de raad van de gemeente Wij-

demeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het 

Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te 

zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State moet over het ontwerp-bestem-

mingsplan een zienswijze zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Kortenhoef-
sedijk 198 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp-

bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198 te 

Kortenhoef inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de wijziging van een 

jachthaven naar een woonschepenhaven en 

de realisatie van 2 woningen. 

Op het voorterrein, aan de wegzijde, wordt 

één 2 onder één kapwoning gerealiseerd. 

In de voormalige jachthaven worden 6 

woonschepen afgemeerd. Eén van deze 

6 woonschepen zal ruimte bieden aan 3 

kleine zelfstandige woningen. Het parkeren 

gaat geheel op eigen terrein plaatsvinden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mon-

deling een zienswijze over het ontwerpbe-

stemmingsplan naar voren brengen. Schrif-

telijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan de raad van de gemeente Wijdemeren, 

postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 

het mondeling naar voren brengen van een 

zienswijze of het inwinnen van informatie 

kan eveneens contact op worden genomen 

met de administratie van het Fysiek Domein, 

telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep 

in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State moet met 

betrekking tot het ontwerp-bestemmings-

plan een zienswijze zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
14b te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan inzake het 

perceel Eilandseweg 14b te Nederhorst den 

Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het bestaande woonschip met bijgebouw 

worden verwijderd. Op het perceel wordt 

de bouw van een woning met bijgebouw 

mogelijk gemaakt. Het plan is in strijd met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan 

Buitengebied Nederhorst den Berg.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP8900Eilwg14b2020-on00). 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het monde-

ling naar voren brengen van een zienswijze 

of het inwinnen van informatie kan eveneens 

contact op worden genomen met de admi-

nistratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 

14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen 

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State moet over het ont-

werp-bestemmingsplan een zienswijze zijn 

ingediend bij de gemeenteraad.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Zuidsingel fase 8 

Burgemeester en wethouders maken 

bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

“Zuidsingel fase 8” ter inzage wordt gelegd. 

Het plan
Het plangebied betreft het terrein dat als 

volgt wordt begrensd: de locatie is gelegen 

in de polder Kortenhoef, sectie B perceel-

nummers 3782, 6340, 6291, 6293, 6874, 

1847 en 6776. Het ligt aan de zuidzijde van 

de kern Kortenhoef en grenzend aan de 

Emmaweg te Kortenhoef. De locatie is na-

der aangeduid op de bij het bestemmings-

plan behorende plankaart.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden 

van een actueel planologisch kader voor 

het realiseren van maximaal 250 woningen 

met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, 

groenvoorzieningen, natuur en water.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BPZuidsingelfase8-on01). U kunt 

de stukken ook digitaal opvragen via info@

wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 

een ieder schriftelijk of mondeling een 

zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke ziens-

wijzen dienen te worden gericht aan de raad 

van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of 

het inwinnen van informatie kan eveneens 

contact op worden genomen met de admi-

nistratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 

14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen 

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State moet over het ont-

werpbestemmingsplan een zienswijze zijn 

ingediend bij de gemeenteraad.

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

extra editie

Wijdemeren
informeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

14 oktober 2020

De provincie Noord-Holland beslist 
op donderdag 22 oktober over de 
nieuwe provinciale omgevings-
verordening. In deze verorde-
ning is het ’Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ (BPL) als beschermen-
de maatregel opgenomen. Het 
gevolg? Wijdemeren komt klem te 
zitten als het gaat om woningbouw 
en andere ontwikkelingen die no-
dig zijn om onze dorpen levendig 
te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over 

deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij 

veel waarde aan de natuur en het land-

schap om ons heen, maar daarnaast moet 

er ook ruimte zijn om te wonen, te recreë-

ren en te werken. Met de nieuwe omge-

vingsverordening doorkruist de provincie 

eenzijdig deze verschillende belangen.

Veel aanvragen
Net als in andere gemeenten, zijn we in 

Wijdemeren altijd in gesprek met verschil-

lende partijen, ontwikkelaars, (jachtha-

ven)ondernemers over bouwplannen of 

plannen voor uitbreiding en modernisering. 

Veel van deze plannen zouden op korte 

termijn onder de nieuwe ruimtelijke spelre-

gels van de provincie gaan vallen. Of deze 

plannen dan nog door kunnen gaan, is zeer 

de vraag. Daarom dienen veel plannen-

makers nu nog een aanvraag in voor een 

omgevingsvergunning of een bestem-

mingsplanwijziging. U zult de komende 

tijd daarom meer omgevingsvergunningen 

en bestemmingsplannen bij de officiële 

bekendmakingen zien staan.

 Meepraten over plannen
Uiteraard doorlopen deze plannen de 

gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt dus 

nog gelegenheid om mee te praten over 

deze plannen. De input uit deze gesprek-

ken kan leiden tot een herziening van het 

ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende 

uiteraard het recht om bezwaar te maken. 

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om 

het besluit te nemen over het al dan niet 

vaststellen van het bestemmingsplan of de 

omgevingsvergunning.

Meer ruimtelijke plannen in procedure

14 oktober 2020



Woensdag 14 oktober 2020
6

15 appartementen op plek garage

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Jan Zwagerman jr. van Vak-
garage Richtlijn zal in z’n 
handen knijpen van blijd-
schap. De gemeenteraad 
was unaniem akkoord met 
het plan om 15 apparte-
menten te bouwen op de 
Elbert Mooylaan 1 te Kor-
tenhoef, de plek waar nu 
nog een garage en benzi-
nepomp staan.

De gemeenteraad keurde het 
bestemmingsplan goed. Gert 
Zagt van De Lokale Partij 

roemde het overleg dat de pro-
jectontwikkelaar met de omwo-
nenden had gevoerd. Hij sprak 
van ‘topparticipatie’. Uit het ge-
heel blijkt dat Zwagerman c.s. 
het een en ander goed hebben 
voorbereid. Als je alleen al kijkt 
naar een bijlagenboek van 413 
pagina’s waarin de bezonning, 
stikstof, bodem, vleermuizen 
en archeologie uitgebreid zijn 
onderzocht. Met duidelijke 
schetsen en foto’s, naast de 
correcte beantwoording van 
diverse zienswijzen. Het plan 
voorziet in de bouw van 15 
appartementen met bijbeho-
rende infrastructuur. Vijf van 

de 15 appartementen zijn be-
stemd voor de sociale sector. 
Deze appartementen worden 
in beginsel verhuurd. Er was 
nog enig gesteggel over de 
parkeerruimte. Op het laatste 
moment is een fout hersteld. 
Er komen nu vier langspar-
keerplekken aan de Koningin-
neweg en twee aan de over-
zijde van de Elbert Mooylaan. 
Hoewel Zagt instemde met het 
inbreiplan wees hij op de afwij-
king van de parkeernorm, het-
geen kan leiden tot bezwaren 
bij de rechtbank.

   

Albert Heijn Loosdrecht is al tien 
weken een begrip
LOOSDRECHT
Tien weken geleden open-
de Albert Heijn aan de Oud 
Loosdrechtsedijk 182. Den-
nis Lankreijer, ondernemer, 
was bekend met het idee 
dat velen een supermarkt in 
Loosdrecht misten. Goed, 
gezond, vers en gevarieerd 
boodschappen kunnen 
doen en een praatje ma-
ken met een buurvrouw of 
buurman. Het was een stille 
wens van velen.

Het team van Albert Heijn 
Loosdrecht werd, zelfs met de 
wetenschap dat een super-
markt zeer gewenst en welkom 
was, overweldigd met de aan-
dacht die de winkel kreeg en 
het enthousiasme waarop de 
supermarkt werd bezocht. De 
complimenten waren gewel-
dig – echter zijn de wensen en 
behoeften van klanten nog be-
langrijker, volgens Lankreijer. 
‘We hebben naast ons ruime 
assortiment, op verzoek aan-

passingen gedaan. Dat ging 
heel breed: van sesamzaadjes 
tot Japanse ginger. En extra 
grote boodschappenkarren!’ 
vertelt de ondernemer.

Daarnaast is er een campagne 
gestart om verspilling van eten 
tegen te gaan. ‘Elke avond bie-
den wij voor €4,99 een aantal 
pakketten aan met een ver-
koopwaarde van tenminste 
€15,-. Geweldig voor het mili-
eu en leuk voor de portemon-
nee. En o ja; over enkele we-
ken komt er een PostNL punt. 
Handig, om pakketjes op te 
halen of te versturen,’ vervolgt 
Lankreijer.

De winkel beschikt over zelf-
scan, wat inhoudt dat de bood-
schappen zelf gescand dienen 
te worden. Even wennen voor 
velen. ‘In het begin was het 
even een weg vinden,’ grinnikt 
Lankreijer, ‘niet iedereen was 
er blij mee. Maar na verloop 
van tijd werd het gemak en 

de tijdswinst ervan ervaren. 
Geweldig! Daarnaast zijn er 
natuurlijk gewoon gastheren 
en -dames die alsnog kunnen 
helpen.’

Contant betalen kan nog 
steeds bij Albert Heijn Loos-
drecht. Het najaar valt, dus 
Albert Heijn Loosdrecht maakt 
zich op voor gezellige herfst-
avonden én natuurlijk de kerst-
dagen. En het leukst? Er start 
een unieke spaaractie, alléén 
bij Albert Heijn Loosdrecht. Be-
nieuwd naar de supermarkt? 
Volg hen op facebook, stap 
binnen of bel om wensen en 
ideeën door te spreken. Dat is 
het lekkere van Albert Heijn!

Team Albert Heijn Loosdrecht 
is ontzettend dankbaar voor 
alle steun van de dorpsgeno-
ten. Vele lieve kaarten, berich-
ten, bloemen en bezoekjes 
hebben de medewerkers van 
de supermarkt mogen ontvan-
gen.

Brand P. de Hooghlaan

Door: Wessel Kok

LOOSDRECHT
In een slaapkamer van een 
woning aan de Pieter de 
Hooghlaan in Loosdrecht 
heeft zaterdagochtend jl. 
een brand gewoed.

De bewoonster kon de wo-
ning op tijd verlaten en werd 
ondergebracht bij de buren. 

De brandweer heeft het vuur 
gedoofd en de woning geven-
tileerd. Bij het bestrijden van 
het vuur moest de brandweer 
plafondplaten verwijderen, ook 
sneuvelden enkele ramen. De 
brandweer van Loosdrecht 
werd geholpen door de brand-
weer van Hilversum, die kwam 
met een hoogwerker ter plaat-
se om het dak te controleren.

   

Breukeleveense vlag

BREUKELEVEEN
Sinds 2015 wappert de vlag 
van het “buurtschap” Breu-
keleveen en het Breuke-
leveense Meentje fier aan 
sloepen en vlaggenmasten 
van vele bewoners hier.

Weer en wind eisen vaak hun 
tol dus er zijn nieuwe, sterke-
re, besteld, aangekomen en af 
te halen tegen kostprijs in de 
maten 100x150 cm (22E) en 
150x225 cm (36E). We hopen 
nog steeds dat de andere buurt-
schappen van Wijdemeren ons 
voorbeeld volgen en hun eigen 
buurtvlag gaan ontwerpen en 
voeren. Daar zou wellicht jaar-
lijks een evenement in Wijde-
meren kunnen ontstaan bv een 
vlootschouw langs de diverse 
buurtschappen.

Frits Reijsenbach de Haan

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 14 oktober 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

Ruud Bochardt staat in In Der-
de Termijn stil bij het bestrijden 
van het Coronavirus door scho-
len voor voortgezet onderwijs 
met onder andere Geert-Jan 
Hendriks, wethouder in Gooise 
Meren. In TV Magazine is er 
aandacht voor diverse regiona-

le gebeurtenissen als de expo-
sitie Kompas op Groen, het ju-
bileum van de wereldwinkel en 
de hemelbestormers in de Gro-
te Kerk van Naarden. Op zon-
dag 18 oktober zendt GooiTV 
vanaf 11.30 een cantatedienst 
uit met muziek van Johan Se-
bastian Bach en Andries Kne-
vel als voorganger, vanuit de 
Wilhelminakerk in Bussum.
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Oproep aan patiënten: 
‘Blijf komen’

REGIO
De gezamenlijke huisart-
sen en zorginstellingen 
roepen patiënten op te blij-
ven komen. De zorgverle-
ners en -organisaties doen 
er alles aan om de regulie-
re zorg veilig door te laten 
gaan. Het op tijd vast stel-
len of behandelen van een 
ziekte of kwaal, kan erger 
voorkomen. Wel vragen ze 
patiënten om een mond-
kapje te dragen.

Veel zorgverleners zagen af-
gelopen voorjaar dat mensen 
met klachten, waarmee ze 
normaal gesproken naar de 
huisarts, de specialist of een 
andere zorgverlener zouden 
gaan, niet kwamen. Een veel 
gehoorde reden was dat men-
sen de zorg, die toch al zo 
druk was, niet wilden belasten 
of dat men bang was voor co-
ronabesmetting. Om te voor-
komen dat mensen onnodig 
lang met lichamelijke of gees-
telijke klachten rond blijven 
rondlopen, roepen alle organi-
saties uit Gooi en Vechtstreek 
iedereen op om bij klachten of 
zorgen contact op te nemen 

en wél te komen.
Alle huisartsen en zorgorga-
nisaties gebruiken bescher-
mingsmiddelen en hebben de 
praktijken dusdanig ingericht, 
dat het veilig is om voor een 
consult, bezoek of behande-
ling langs te komen. Bezoe-
kers aan ouderenzorginstel-
lingen wordt gevraagd een 
mondkapje te dragen.

Ook in de hospices is de zorg 
voor mensen in de laatste le-
vensfase en hun naasten goed 
en veilig geregeld.

Heeft u een afspraak, maar 
krijgt u bij corona passende 
klachten als hoesten, verkoud-
heid, koorts en/of benauwd-
heid? Bel dan eerst met de 
huisarts of andere zorgver-
lener om te overleggen of de 
afspraak wel of niet door moet 
gaan of verplaatst kan worden. 
Meer informatie over bij coro-
na passende klachten, vindt u 
op de website van de GGD:
www.ggdgv.nl/corona.
Ook kunt u van 08:00 tot 17:00 
uur contact opnemen met het 
corona-callcenter
035-692 64 00.

Herfst op de tuinderij
Tuinderij LandinZicht, Loosdrecht

Door: Wietse Bakker

LOOSDRECHT
Afgelopen week zijn we 
weer op onze plek gezet: 
dalende temperaturen, 
veel regen en bij tijd en 
wijle ook nog een lekker 
windje erbij. Gecombi-
neerd met vallende bla-
deren en kortende dagen 
voor veel mensen een 
moment om even diep te 
zuchten. Maar: de periode 
achter ons is wel een heel 
goede geweest.

Nu zie je dat er op het land nog 
best veel groente staat die ook 
nog net voor de kou tot was-
dom gaat komen. ‘Wasdom’ 
is een prachtig oud woord na-
tuurlijk, maar voor ons is het 
belangrijkste daaraan dat we 
die groente ook nog op kun-
nen eten. Dat is wat wij doen 
op onze tuinderij. Werken aan 
mooi eetbaar spul zolang het 
seizoen het toelaat. De con-

sumptie is de kers op de taart. 
Met de zomers van de afgelo-
pen drie jaar kunnen we dus 
zeker wel wat. Waren de eer-
ste twee lange, hete en droge 
zomers een schot voor onze 
boeg? Zeker. Dit jaar waren 
we al beter voorbereid. Tot aan 
eind november gaan we nog 
mooie groente uit de tuin oog-
sten. De hoge temperaturen 
en de droge periodes in sep-
tember maken het een topjaar 
voor ons. We praten alweer 
over de teelten voor volgend 
jaar: Zoete bataat, Yácon, 
Gember, Pinda en Citroengras. 
Allemaal warmteminnaars. La-
ten we van de nood een deugd 
maken, toch? Waarschijnlijk 
zitten er wel weer een paar 
’Superfoods’ tussen, dus altijd 
goed om eens uit te proberen. 
De nieuwkomers zullen zich 
nog moeten bewijzen en een 
basisplaats zien te bemachti-
gen tussen onze traditionele 
groenten. Die we natuurlijk niet 
uit het oog verliezen. Neem 

nou de kolen. Witte-, savooie-, 
rode-, boeren-, palm- en chine-
se kool zijn prachtig! Vroeger 
was er niets anders dus waren 
ze een vast vers onderdeel 
van het wintermenu. Omdat 
ze zo goed bewaard kunnen 
worden en ze ook verwerkt 
kunnen worden als zuurkool 
kan je er de winter prima mee 
doorkomen. Een bron van vi-
tamine C. Over superfoods ge-
sproken (daar hoeven we dus 
geen sinaasappels en kiwi’s 
voor laten invliegen). Het lijkt 
erop dat meer mensen nu be-
wuster met voedsel omgaan. 
Wij merken in ieder geval op 
de tuin dat er meer vragen 
komen over het inmaken van 
groente. Lekker en leuk om 
te doen. Kost teveel tijd? Dat 
noemen ze nou ‘quality-time. 
Stekker van de tv eruit en hup, 
aan de slag!

Foto: (v.l.n.r.) Savooiekool, Tos-
caanse palmkool en Boerenkool

   

Stichting MEE en dienstverlening
Met welke vragen kun je terecht bij Stichting MEE?

LOOSDRECHT
Themaochtend met Stich-
ting MEE over de dienst-
verlening die zij bieden.

Woensdag 21 oktober van 
10.00-12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging Loos-
drecht. Deze ochtend geven 
medewerkers van de Stichting 
MEE antwoord op al je vragen, 
zoals:
-Ik wil graag zelfstandig (blij-
ven) wonen, wat is er mogelijk 
en hoe pak ik dit aan?
-Wie kan mij bijstaan bij een 
gesprek met de gemeente 
over de aanvraag van zorg?
-Is er een persoonsgebonden 
budget mogelijk voor mij en 
hoe vul ik dit in?
-Ik wil graag andere mensen 

ontmoeten en iets doen, maar 
hoe?
-Waar kan ik terecht met klach-
ten over de dienstverlening of 
zorg

Vooraf aanmelden
In verband met covid-19 en de 
1,5 meter afstand die we tot 
elkaar moeten bewaren, is er 
een maximum aantal bezoe-
kers dat we kunnen ontvangen 
per themaochtend. Daarom is 
het aanmelden voor de the-
maochtend verplicht. Aan-
melden kan online via onze 
website www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl, aan de balie van 
de vestiging of telefonisch via 
nummer 085 – 2085 418.
De medewerkers van de bi-
bliotheek noteren je naam, 

e-mailadres en telefoonnum-
mer, zodat zij je per mail een 
bevestiging van aanmelden 
kunnen sturen. Deze bevesti-
ging is je entreebewijs voor de 
themaochtend.

Afmelden bij afwezigheid
Heb je je aangemeld voor 
een themaochtend, maar ben 
je niet in de gelegenheid om 
aanwezig te zijn? Meld je dan 
af bij de vestiging waar de 
themaochtend plaatsvindt. Zo 
komt jouw plaats weer vrij voor 
een ander.
Op een themaochtend in 
Loosdrecht is altijd iemand 
van SeniorWeb aanwezig om 
je te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smart-
phone.

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

      Word 
vrijwi�iger!



Woensdag 14 oktober 2020
8

Eerste verlies LoVoC dames

LOOSDRECHT
Na twee overwinningen 
liep LoVoC dames-1 vrij-
dag jl. tegen de eerste 
nederlaag aan. Het be-

zoekende De Boemel uit 
Tuitjenhorn was de Loos-
drechtse volleybalsters 
met 1-3 de baas.

In de eerste set bleek al snel 
dat de twee teams niet veel 
voor elkaar onderdeden. De 
strijd ging gelijk op tot LoVoC 
halverwege de set een 16-11 
voorsprong kon nemen met 
enkele goede aanvallen via 
Marlinde van den Bosch en 
Manon Grotenhuis. De Boe-
mel knokte zich echter terug 
tot 16-16 en nam zelfs een 
16-18 voorsprong. Met Veerle 
Foederer aan service en de 
veel scorende Jantje Dijkstra 
werd De Boemel flink onder 
druk gezet en nam LoVoC 
een 23-18 voorsprong. Toch 
ging het nog bijna fout voor 
LoVoC. Pas bij 24-23 werd 
het beslissende punt binnen 
geslagen door Marlinde van 
den Bosch. De tweede set 
verliep niet veel anders, waar-
bij er door beide teams flink 
gewerkt moest worden om te 
scoren. Tot 22-22 ging het ge-
lijk op, hierna was LoVoC en-
kele keren slordig in de aanval 
en kwam De Boemel via 22-

25 op gelijke hoogte. LoVoC 
startte de 3e set sterk en liep 
via 4-0 uit naar een 9-3 voor-
sprong. Helaas gaven de da-
mes de voorsprong te makke-
lijk weer weg en leek het erop 
alsof er steeds meer druk op 
het spel kwam te staan. Het 
spel werd onrustig en in de 
opbouw ging teveel fout. De 
Boemel profiteerde en speel-
de de set gedegen uit, 20-25. 
LoVoC herstelde zich in de 4e 
set weliswaar, maar kon niet 
voorkomen dat De Boemel de 
winst pakte. Een zinderend 
slot van

de set volgde, waarin Lo-
VoC bij 24-23 dacht het laat-
ste punt te pakken, maar de 
scheidsrechter anders beslis-
te. Nog twee maal werd een 
matchpoint weggewerkt, voor-
dat De Boemel met 26-28 de 
set besliste.

De LoVoC- heren pakten in 
hun tweede wedstrijd van het 
seizoen de volle winst (4-0) 
tegen AVV Keistad-4 en zijn 
met 7 punten uit twee wed-
strijden goed van start gegaan 
in de 1e klasse.

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

Brede schouwsloten 
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar  
2,5 meter planten 
weghalen

Brede schouwsloten 
Optie 1: in het midden

1x per jaar  
2 meter planten 

weghalen

Schouwsloten smaller dan 2,5 meter

1 x per jaar
90% planten

weghalen

  De jaarlijkse schouw 
van sloten wordt 
gedaan van 2 tot 
13 november.

  We controleren dan of 
de sloten voldoende 
zijn onderhouden,  
zodat het water goed 
kan doorstromen.  
Als u geen brief van 
ons ontvangt dan is 
alles in orde.

Meer weten?

De regels voor het onder-
houd van sloten en dijken 
staan beschreven in de 
Keur van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. 
Meer informatie over 
 onderhoud en regelgeving 
(Keur) vindt u op  
 www.waternet.nl/schouw. 
U kunt ook bellen met 
Waternet; tel: 0900-9394 
(lokaal tarief).

De najaarsschouw 2020
Minder doen voor meer groen

Amsterdam, 15 oktober 2020Amsterdam, 14 oktober 2020

Nieuw assortiment boeken 
van Bestsellers tot unieke pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt 
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het 

Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL



Zelf regelen
Wist u dat u online al heel veel zelf 
kunt regelen? En dat we binnenkort 
ook een huurdersportaal starten? 
Hebben wij uw e-mailadres, dan ont-
vangt u van ons bericht zodra het por-
taal klaar is. Hebben wij uw e-mail-
adres nog niet? Stuur dan een berichtje 
naar info@vechtenomstreken.nl. 

Woningstichting
Vecht en Omstreken

Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen

Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht

Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90 (spoed)

E-mail:
info@vechtenomstreken.nl

Onze kantoren in Breukelen en
Loosdrecht zijn tijdelijk gesloten!
 
Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

www.vechtenomstreken.nl

Op onze website vindt u veel 
informatie.  We proberen zoveel 

mogelijk vragen te beantwoorden, 
zodat het voor u duidelijk is 

en u snel verder kunt. Gebruik 
de zoekfunctie om snel de 

informatie te vinden die u zoekt!

Voortgang Hortense Kwartier
De bouw van de woningen aan het 
Hortense Kwartier in Breukelen vor-
dert goed. We kunnen niet wachten 
tot we acht nieuwe sociale huurwo-
ningen kunnen verhuren.

Nieuwe wijk langs het kanaal
Het Hortense Kwartier bestaat straks uit 
negentien koopwoningen en acht huur-
woningen. Alle woningen zijn energie-
neutraal. Lopende over het bouwterrein 
ontstaat de indruk van een leuk hofje 
met ruime, statige woningen en een 
prachtige bouwstijl.

Planning
We krijgen de acht huurwoningen 
turnkey opgeleverd. Dat betekent dat 
we de woningen vrijwel direct kun-
nen verhuren aan de eerste bewoners. 

Zodra we een definitieve datum weten, 
zetten we de woningen op WoningNet. 
Woningzoekenden kunnen zoals ge-
woonlijk reageren via WoningNet.
Volgens de aannemer kunnen we de 
woningen rond januari 2021 gaan ver-
huren.

Hortense, vergeten koningin 
van Holland
Wie is toch die Hortense waar de wijk 
naar vernoemd is? Zij was een stiefdoch-
ter van Napoleon Bonaparte en werd 
uitgehuwelijkt aan zijn broer. Toen hij 
op last van Napoleon de opdracht kreeg 
om het veroverde Holland te gaan be-
sturen, ging Hortense mee. Zij verbleef 
slechts een jaar in Holland (1806-1807). 
Toch kan zij formeel beschouwd worden 
als de eerste koningin van Holland.

Prestatieafspraken Wijdemeren: 
(sociale) woningbouw tegen vergrijzing 

Corporaties in de regio 
intensiveren samenwerking

Deze zomer hebben de corporaties in de 
Gooi en Vechtstreek hun samenwerking 
verder vormgegeven met de oprichting 
van het Platform Woningcorporaties 
Gooi & Vechtstreek (PWG). Al lang 
wordt er onderling goed samengewerkt, 
maar nu is hieraan ook een organisatie-
vorm gekoppeld om de woningzoeken-
den en huurders beter te helpen. Ambities 
van het platform zijn verduurzaming, 
verbetering van leefbaarheid, betere af-
stemming met het sociaal domein van 
gemeenten en meer betaalbaar bouwen.

De woningvoorraad in gemeente 
Wijdemeren moet groeien. Dit is de 
belangrijkste afspraak die we maak-
ten met Gemeente Wijdemeren, huur-
dersbelangenorganisaties en andere 
woningcorporaties (De Alliantie 
Gooi en Vechtstreek en Het Gooi en 
Omstreken) in de prestatieafspraken. 
In  september 2020 zijn de prestatie-
afspraken getekend, dit was vertraagd 
door coronamaatregelen.

Vergrijzing
Wijdemeren vergrijst sterker dan andere 
gemeenten in onze regio. “Het vergroten 
van de woningvoorraad is daarom be-
langrijk, zodat jongeren en jonge gezin-
nen in de Wijdemeerse dorpen kunnen 
blijven wonen. Een voorwaarde hier-
voor is dat er ook sociale woningbouw 
komt. De corporaties en de gemeente 

zijn samen op zoek naar locaties die voor 
dit doel geschikt zijn”, zegt Rosalie van 
Rijn, wethouder Wonen. 

Wooncoach en woonsubsidie
Bovendien hebben de corporaties in 
deze regio wooncoaches aangesteld die 
met ouderen in gesprek gaan over hun 
woonwensen voor de toekomst. De 
coaches ondersteunen senioren bij hun 
keuze om anders te gaan wonen. Hierbij 
wordt gekeken naar aanpassingen in 
de huidige woning of een eventuele  
verhuizing. Sinds mei 2020 is door de 
gemeente een woonsubsidie ingesteld 
voor senioren. 
Als zij verhuizen van een grote een- 
gezinswoning naar een appartement, 
dan kan men aanspraak maken op een 
verhuispremie van € 1.000 als tegemoet-
koming in de (verhuis)kosten. 

Fusie met Woningstichting Kockengen

Van Groot naar Beter
Woningcorporaties in de regio Utrecht hebben onderling afgesproken om een 
aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs aan te bieden wanneer huur-
ders (65+) kleiner gaan wonen. De heer Van Loenen maakte hier gebruik van en 
vertelt over zijn ervaringen.

Maak kennis met onze manager 
Wonen. Sjoerd werkt nu ruim een jaar 
bij ons. Hij heeft al veel werk verzet 
en nog veel meer ambitie voor de toe-
komst.

Organisatieontwikkeling 
Sjoerd vindt het leuk om te werken bij 
Vecht en Omstreken, omdat het een 
kleine organisatie is met een nauwe ver-
binding tussen collega’s, maar ook met 
de huurders. Door samen te werken 

kunnen er snel dingen gerealiseerd wor-
den. Vooral op het gebied van professio-
nalisering van de organisatie is nog winst 
te behalen. Sjoerd is momenteel onder 
andere bezig met het ontwikkelen van 
beleid (samen met de HBO) en afspra-
ken maken in het netwerk van samen-
werkingspartners.

Teambuilding
Als manager Wonen bouwt Sjoerd aan 
een sterk team, waarin medewerkers 

gestimuleerd worden te blijven leren en 
zich verder te ontwikkelen. Ook buiten 
de organisatie werkt hij graag samen, 
bijvoorbeeld met de HBO (huurdersbe-
langenorganisatie). “De samenwerking 
met de HBO is vrij intensief, maar ge-
lijkwaardig. Het is een mooie uitdaging 
om op deze manier de doelgroep bij 
onze organisatie te betrekken.”

Beter voor de huurder
We willen de organisatie verbeteren voor 

medewerkers èn voor huurders. Het op-
zetten van een huurdersportaal is één 
van de projecten van Sjoerd. Huurders 
kunnen daar straks 24 uur per dag zelf 
hun zaken regelen. 
Dat geeft ons meer tijd voor huurders 
met vragen die meer aandacht en maat-
werk vragen.

Sjoerd brengt veel ervaring mee vanuit 
andere organisaties. We zijn blij met zijn 
betrokkenheid, frisse blik en humor.

Geen verhuiswens
Samen met zijn vrouw woonde de heer 
Van Loenen jarenlang naar tevredenheid 
in een eengezinswoning van Vecht en 
Omstreken. Toen zijn vrouw een paar 
jaar geleden overleed, kwam het niet in 
hem op te verhuizen naar een kleinere 
woning. Omdat de woning nooit ge-
renoveerd was, bleef de huur heel laag. 
Een andere woning zou een enorme 
huurverhoging betekenen. 
En andere huurwoningen leken ook 
gewoon niet zo aantrekkelijk. “Ik zag 
een foto van de entree van mijn huidige 
woning en ik dacht dat ik daar echt niet 
wilde wonen. Tot ik op bezoek ging bij 
een kennis in hetzelfde complex. Het 
leek toch wel leuk en er stond een wo-
ning leeg...” 

Mogelijkheden
De heer Van Loenen ging online op zoek 

naar informatie en kwam uit bij de re-
geling Van groot naar beter. De moge-
lijkheden hiervan maakte de verhuizing 
opeens een stuk aantrekkelijker. “Het is 
altijd goed om op de hoogte te zijn van 
de mogelijkheden. Ik had inmiddels een 
inschrijfduur van 38 jaar, ook al was ik 
niet echt van plan te verhuizen. Ik was 
net op tijd met mijn reactie en ik was de 
eerste kandidaat. Het ging allemaal heel 
snel. En ik ben er heel blij mee.”

Blije bewoner
Nu hij een half jaar in zijn nieuwe wo-
ning woont, vertelt de heer Van Loenen 
enthousiast: “Ik woon hier ideaal, voel 
me echt verwend. De woning is net-
jes opgeknapt en alles is gelijkvloers. 
Mensen vragen me wel eens hoe ik aan 
deze woning ben gekomen. Soms ko-
men dingen gewoon op je pad, zeg ik 
dan.”

De woningstichtingen Vecht en Om-
streken en Kockengen zijn al jaren-
lang met elkaar verbonden. De afge-
lopen anderhalf jaar zijn we samen 
bezig geweest met het voorbereiden 
van een fusie per 1 januari 2021.

Gedurende dit intensieve traject is tot ons 
grote verdriet Bert Hilhorst, de voorzit-
ter van het bestuur van Woningstichting 
Kockengen onlangs overleden. Een groot 
gemis en een heftige gebeurtenis. Bert 
had als belangrijke wens om deze fusie 
te realiseren, zodat de toekomst voor de 
huurders in Kockengen is gegarandeerd.

Waarom fuseren?
Belangrijkste redenen voor de fusie zijn 
de kleine schaalomvang van de organisa-

tie van Woningstichting Kockengen en 
de opgelegde druk door de Woningwet. 
Die wet geeft voor een kleine corporatie 
te veel taken op gebied van governance 
en administratie. Het management 
van Woningstichting Kockengen be-
sloot daarom te doen wat het beste is 
voor de continuïteit van de stichting. 
Bert Hillhorst, de bestuursleden en de 
raad van toezicht vonden in Vecht en 
Omstreken een geschikte fusiepartner. 
Twee kleinere corporaties met oog voor 
de huurder, betrokkenheid bij de dorps-
kernen, nuchterheid en een praktische 
instelling. We werken toe naar een ge-
zamenlijke organisatie per 1 januari 
2021. Deze organisatie gaat verder on-
der de naam Woningstichting Vecht en 
Omstreken.

Sjoerd van der Es, onze manager Wonen

Regionale Green Deal Duurzame Zorg
Op 28 september 2020 ondertekenden we samen met de Gemeente Stichtse 
Vecht, Zorggroep De Vechtstreek en Habion de regionale Green Deal Duurzame 
Zorg. Hierin staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. 
Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen. 

Colofon
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Heeft u een uitnodiging ontvangen?
25.000 inwoners krijgen er een.

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor 2020!

Hoe
gaat het 
met u?

en
met u?

en
met u?

Doe 
mee!

WWW.DENIEUWSSTER.NL

FAMILIEBERICHTEN

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

Te huur: appartement in
Nederhorst den Berg

06-53543826

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Bied jij haar een 
luisterend oor?

Wil jij ook hét verschil maken 
in het leven van ouderen 
door ze elke week te bellen? 
Word vrijwilliger en ga naar 
ouderenfonds.nl/zilverlijn

Opgave van een Sterretje 
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling

daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,50 per

gedrukte regel

        Gij zijt mijn God. 
        Mijn tijden zijn in uw hand. 
 
        (Psalm 31 vers 15b en 16a) 
 

Bedroefd geven wij u kennis dat na een voltooid leven in vast vertrouwen 
op haar Heer is overleden onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootoma 
     

   Eefje van de Bunt- van den Dolder   

 
   sinds 6 april 2003 weduwe van Jan van de Bunt  

 
 6 september 1926      11 oktober 2020 

 
     Gera en Bram 

     Dick 

     Marja en Marten 

     Koosje en Ab 

     Everdien en Pim  

     Gonny en Bert      

     Kees en Cobi 

 
     Klein- en achterkleinkinderen 

 
Correspondentieadres: 

Familie van de Bunt 

p/a Schakel 118 

1231 SZ Loosdrecht 

 
De afscheidsdienst en begrafenis zullen op 15 oktober vanwege het 
coronavirus in besloten kring plaatsvinden. 

De dienst begint om 10.00 uur en is online te beluisteren via 
www.kerkomroep.nl of via een video verbinding op het internetadres: 
gereformeerdekerkloosdrecht.kerkonline.eu 

 
Onze dank gaat uit naar Dr. Sedelaar en het team van de Buurtzorg voor 
hun liefdevolle verzorging. 

 
 

✝

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s. 

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

L A ATST E  K A N S !  N O G S L E C H TS  1  V I L L A  T E  KO O P !BEL DE MAKELAAR VOOR EEN  VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING
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Theaterles op 
school

LOOSDRECHT
Na de herfstvakantie start 
er speciaal voor leerlingen 
van de Sterrenwachter en 
de Lindeschool een nieu-
we theatergroep op maan-
dagmiddag. De lessen 
worden vanuit muziekthe-
ater Spotlight verzorgd en 
staan in nauw contact met 
de beide scholen.

Tijdens de lessen wordt er 
gewerkt aan acteren, inleven, 
emotiespelen, stemvorming, 
presentatie, zang en bewe-
ging. Maar het allerbelangrijk-
ste is dat er met veel (speel)
plezier wordt gewerkt.

Theaterles kan ook helpen 
van faalangst af te komen 
en draagt bij aan de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van 
het kind. Mede daarom sluit 
het goed aan bij het reguliere 
onderwijs.
De lessen worden gegeven 
door een ervaren docent, de 
groepen zijn bewust klein om 
iedereen de juiste aandacht te 
geven (maximaal 12 kinderen 
per groep).

Het seizoen wordt afgesloten 
met een spetterende voorstel-
ling, speciaal door de docent 
geschreven, waarin elke spe-
ler voor 100% kan stralen op 
het toneel.
Kinderen van (bijna) 8 t/m 12 
jaar zijn van harte welkom om 
een gratis proefles te volgen 
op maandagmiddag 19 okto-
ber van 14.45 uur tot 15.45 uur. 
De lessen worden gegeven op 
de Lindeschool. De leerlingen 
van de Sterrenwachter kunnen 
na schooltijd direct hierheen 
lopen (onder begeleiding).

Meld je aan voor een gratis 
proefles op www.muziekthe-
aterspotlight.nl. Daar vind je 
ook alle overige informatie.

Presenteren zonder angst bij
Maja Roodveldt
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Maja Roodveldt van Studio 
Klankbord in Loosdrecht 
heeft een nieuwe weg in-
geslagen. Zij wil zich rich-
ten op cursussen ‘spreken 
en presenteren’. Volgens 
Maja is daarbij het menta-
le aspect het belangrijkst: 
spreek vanuit jezelf, zoek 
de verbinding met wat je 
oprecht wilt vertellen.

Herkenbare gevoelens? Als je 
een publiek moet toespreken 
breekt het zweet je uit! Je geeft 
een presentatie voor een gro-
te zaal. Zelfs met versterking 
voel je je een roepende in de 
woestijn. Het is voor velen een 
probleem om de juiste toon 
vinden voor wat je wilt zeggen. 
Hoe breng je je boodschap het 
beste over? Je wordt er knap 
onzeker van.

Uit onderzoek blijkt dat onge-
veer de helft van de mensheid 
het lastig vindt om in het open-
baar te spreken. Ook uit eigen 
ervaring weet Maja Roodveldt 
hoe de omstandigheden van 
invloed kunnen zijn op stemge-
bruik en spreken. Als sopraan 

bij het Groot Omroepkoor is ze 
dagelijks bezig met de stem. 
Ze somt een aantal technische 
aspecten op zoals de hoogte, 
de melodie, de ademhaling, 
het tempo en de intensiteit van 
de stem. Die bepalen voor een 
groot deel je spreekvaardig-
heid, die kun je door een goe-
de training verbeteren. Waarbij 
ook de non-verbale houding 
een grote rol speelt.

Verbinding
Maar doorslaggevend voor 
een goede presentatie is dat 
je ‘de weg naar binnen’ zoekt. 
“Je moet vooral bij jezelf blij-
ven. Bedenk welke boodschap 
je wilt overbrengen, wat is de 
kern van je verhaal. Blijf op-
recht in wat je wilt vertellen.” 
Maja noemt dat ‘spreken van-
uit authenticiteit’. “Daar draait 
het om, technisch kun je van 
alles verbeteren. Maar het 
gaat erom dat er een verbin-
ding is tussen wat je denkt en 
wat je zegt.”

Twee trajecten
Maja Roodveldt biedt twee tra-
jecten aan: ‘Sprekend Jij’ en 
het vervolg ‘Uitgesproken Jij’, 
bestaande uit 4, 6 of 8 ses-
sies van een uur. Daarnaast 

is er een technische training 
‘Gezond en Effectief Stemge-
bruik’ (4 lessen). Speciaal voor 
mensen die vaak hun stem ge-
bruiken en daar last door krij-
gen. Denk aan leerkrachten, 
receptionistes e.d. Alle ses-
sies zijn in principe 1 op 1 en 
uiteraard kunnen tijden flexibel 
geregeld worden. Daarnaast is 
het mogelijk dat je in de slotfa-
se wordt begeleid tijdens een 
spreekopdracht, ook online 
met de camera of mobiel zijn 
opties. Ook voor groepstrai-
ningen en webinars is Studio 
Klankbord beschikbaar.

“Het is een zoektocht. Uitein-
delijk bereik je een bepaalde 
vrijheid van spreken. Dan voel 
je de balans. Dat is een heer-
lijk gevoel.”
Studio Klankbord; Beukenlaan 
69; 1231BW Loosdrecht;
Tel: 06-29362921; Email:
maja@studioklankbord.nl6

   

Duofiets voor de bewoners van 
Amaris De Kuijer
NEDERHORST DEN BERG
Mede dankzij de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek heeft 
Amaris De Kuijer onlangs 
een cheque overhandigd 
gekregen voor de aanschaf 
van een duofiets. Een fees-
telijk moment voor alle be-
woners en medewerkers.

Met deze driewieltandem ma-
ken medewerkers, familiele-
den en vrijwilligers samen met 
een bewoner een ritje door 
Wijdemeren. Ritjes die met 
een rollator te inspannend 
of met de rolstoel te ver zijn, 
kunnen nu gemaakt worden 
door samen te fietsen. De be-
weging is heel goed voor lijf en 
geest, daarnaast heeft de bui-
tenlucht een positief effect op 
het korte termijn geheugen en 

stressvermindering.
Bewoners van De Kuijer kun-
nen zo weer op voor hun be-
kende plekken komen, zoals 
het ouderlijk huis, de plaatse-
lijke kerk en de voetbalclub.
Het gevoel van vrijheid, de 
wind door de haren en het ge-
luid van de vogels zorgt voor 
ontspanning of zoals sommi-
ge bewoners het omschrijven: 
‘een vakantiegevoel’.
De fiets zal niet alleen gebruikt 
worden voor en door bewo-
ners van de Kuijer, maar ook 
voor cliënten in de wijk, die 
wijkverpleging van Amaris ont-
vangen. Ook bewoners van 
Amaris Horstwaarde zullen 
gebruik maken van de fiets. De 
financiering van de fiets is niet 
alleen mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, maar ook door 

de lokale Willem van Diermen 
Stichting. Een mooi voorbeeld 
van lokale cofinanciering.

Wilt u ook een keer als vrijwil-
liger een ritje maken met de 
bewoners? Amaris De Kuijer 
kan uw hulp hard gebruiken. 
Meldt u aan door een mail te 
sturen naar c.brouwer@ama-
ris.nl en vergroot de wereld 
van de bewoner!

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen#samenvoordieren



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

Leuke baan
bij Amaris De Kuijer!
Een gezellig kleinschalig woon-zorgcentrum
in het hart van Nederhorst den Berg

werkenbij.amaris.nl

#welkombijamarisWERKEN IN DE OUDERENZORG

Kom op de koffi e... en ga in gesprek over jouw
toekomst bij Amaris!

085 - 021 31 20


