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Piet Baas, verknocht aan het oranje van SVL
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vanaf de oprichting in 1969 
is Piet Baas al lid van SV 
Loosdrecht. Hij kent de 
oranje club in al zijn ge-
ledingen. De laatste an-
derhalf jaar hanteert Piet 
de voorzittershamer. Hij 
hoopt dat-ie in de nabije 
toekomst weer veel leden 
kan ontmoeten. Want SVL 
blijft een club waar preste-
ren en gezelligheid hand in 
hand gaan.

Piet doorliep alle selectie-elf-
tallen. Toen z’n drie zoons een 
balletje gingen trappen, werd 
hij veelal jeugdleider bij Tho-
mas, Jasper en Jelmer. “Bij de 
jeugdafdeling is er altijd veel 
plezier. Ook nu hebben we 
een enthousiast jeugdbestuur 
dat het iedereen naar de zin 
wil maken.” Piet nam z’n ver-
antwoordelijkheid en stapte 
10 jaar geleden in het bestuur. 
Sinds 1,5 jaar als voorzitter: 

“Dat doe ik met trots, een func-
tie die mijn vader Jan ook al 
vervulde.”

Loosdrecht telt zo’n 600 leden, 
met een groeiende jeugdaf-
deling. Er is een zaalvoet-
balteam. Ook heeft de club 
een echt Veteranen- en Ve-
terinnenteam. Op dit moment 
wordt er onderzocht of Wal-
king Football een nieuwe tak 
zou kunnen worden. Piet Baas 
vindt het opvallend dat er heel 
veel leden al heel lang lid zijn. 
“Dat is veelzeggend. Hier is de 
sfeer goed, een mooie combi-
natie van goed presteren en 
een stuk gezelligheid. Daar 
voel ik mij opperste best bij.”

Het eerste elftal speelt 2e 
klasse zaterdag. Het hoog-
ste van de vier Wijdemeerse 
voetbalclubs. In de tijd dat er 
weinig doorstroming was van-
uit de jeugd, kwamen er nogal 
wat spelers van buitenaf. Vol-
gens Piet Baas heeft de club 
de laatste jaren goed aan de 

weg getimmerd, waardoor 
veel spelers van elders zich 
aanmelden. De vorige trai-
ner Roy Versluis heeft meer 
‘eigen’ jeugdspelers aan de 
A- selectie toegevoegd. Een 
lijn die door de huidige trainer 
Cor van Garderen met kracht 
wordt voortgezet. “Natuurlijk 
hebben wij enkele spelers be-
naderd om onze selectie te 
versterken, maar heel goed 
gekeken of die speler wel bij 
SV Loosdrecht past.”

WAAR PRESTEREN 
EN GEZELLIGHEID 

HAND IN HAND GAAN’

Cor van Garderen
Na een stevige sollicitatiepro-
cedure kwam Cor van Gar-
deren uit de bus als opvolger 
van Roy Versluis. Een oude 
bekende. “Cor had uiteindelijk 
de meeste ervaring en weet 
hoe de club denkt en past daar 
goed in.” De voorzitter geeft 
aan dat het bestuur erg con-
tent is met Van Garderen, ook 
z’n samenwerking met de trai-
ners van de B-selectie wordt 
op prijs gesteld. “Wat een pech 
heeft Cor in dit voetbaljaar. 
Een hele goed voorbereiding, 
maar een moeizame compe-
titiestart”, voegt Baas eraan 
toen. Te wijten aan veel bles-

sures en enkele coronageval-
len waren de oorzaak dat het 
vergaren van punten niet mee 
viel. Toch wordt de waardering 
voor de hoofdtrainer uitgedrukt 
in een verlenging van het con-
tract.

Coronajaar
Sportpark Hallinckveld ligt er 
up to date bij, met nagenoeg 
overal LED- verlichting langs 
de velden en in de kantine, 

kleedkamers en inmiddels 90 
zonnepanelen op het dak van 
de kleedkamers. Er is een 
prachtig nieuw kunstgrasveld, 
plus een oud kunstgrasveld, 
twee natuurgrasvelden, een 
Gigantenveld en twee beach-
volleybal- velden. Daarnaast 
wijst een trotse voorzitter op 
het clubgebouw dat behoorlijk 
is opgepimpt.

Het afgelopen coronajaar 
heeft de vereniging zich goed 
staande gehouden. Er waren 
veel activiteiten voor de jeugd. 
“En nu maar hopen dat wij 
spoedig de sportactiviteiten bij 
de senioren weer kunnen op-
pakken met publiek en het ge-
bruik van de kleedkamers en 
zeker ook de kantine voor de 
broodnodige sociale contac-
ten. Want dat heb ik het mees-
te gemist. Ik wil dan ook alle 
leden en sponsoren bedanken 
voor alle steun in de afgelopen 
zware periode.”

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
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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

  

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              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

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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.

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

Geldig van donderdag 11 t/m woensdag 17 februari
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Met Bien Sûr de winter door!
Hollandse erwtensoep
Iedere dag vers gemaakt

Duitse Currywurst

Tiroler bol
Russisch ei salade
Rundvleesbasis

1 liter

Per stuk

Per stuk
100 gram

€ 5,98

€ 1,98
€ 1,98
€ 1,25

En in de winkel een ruime keuze uit winterse specialiteiten zoals 
Casseler rib, Duitse gerookte karbonades, Wiener Schnitzels..

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    www.delivino.nl

GIN VAN MAZZETTI D’ ALTAVILLA
0,7 Liter
Nu van € 32,95 voor € 29,95

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    www.delivino.nl

voor € 29,95

MONKEY SHOULDER
0,7 Liter

Nu van € 32,95
voor € 29,95

Monkey Shoulder is een
blended Malt whisky.

Zacht van smaak, tonen van 
kruiden, vanille en toff ee.

Exclusief bij Delivino uit eigen import.
Deze gin is gemaakt van authentieke 
kruiden en de lekkerste jenever-
     bessen uit Piemonte. Een klas- 
     sieke Gin met een Italiaanse 
     frisheid. 
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Noodkreet burgemeester over hoge     
werkbelasting ambtenaren
‘Op de top van haar kunnen’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Volgens burgemeester 
Crys Larson is ‘de rek er-
uit’. In een statement zei ze 
op 28 januari dat het amb-
telijk apparaat ‘op de top 
van haar kunnen’ functio-
neert. Het gevolg is dat er 
meer externe ambtenaren 
moeten worden ingezet. 
Iets waar de gemeenteraad 
juist een halt aan wilde 
toeroepen. In de gemeen-
teraad van vorige week 
kreeg haar noodkreet een 
vervolg.

Volgens de burgemeester 
heeft de covidcrisis, die al bij-
na een jaar duurt, een enorme 

wissel getrokken op de mede-
werkers van het gemeente-
huis, die veelal thuis werken 
overigens. Er zijn door ziekte 
nogal wat functies uitgevallen 
die anderen moeten opvullen. 
Bovendien is het erg druk op 
de afdeling Ruimtelijke Orde-
ning, waar een stormvloed aan 
omgevingsvergunningen moet 
worden behandeld. Dit heeft te 
maken met het beleid van het 
college om vóór een bepaalde 
datum de nieuwe Omgevings-
vergunning van de provincie 
Noord-Holland te omzeilen.

De derde factor was het feit 
dat de vijf dorpen plotseling in 
het landelijk nieuws stonden 
vanwege ‘de boodschappenaf-
faire’. Ze moest bij die kwestie 

zelfs ambtenaren terugroepen 
van kerstvakantie. Mevrouw 
Larson constateerde een gro-
te vermoeidheid. Ze zag voor-
lopig maar één redmiddel: 
inhuur van externen. Daarom 
gaf ze ook deze ‘winstwaar-
schuwing’ aan de raadsle-
den, want dat gaat meer geld 
kosten. Het is noodzakelijk 
omdat het kleine Wijdemeer-
se ambtenarenapparaat veel 
‘eenpitters’ kent, één persoon 
voor een bepaalde functie. Als 
die uitvalt, stagneert het werk. 
Ten tweede kondigde de bur-
gemeester aan dat B&W zich 
gaan beraden op de bestuur-
lijke agenda. Misschien zijn er 
wel plannen die moeten wor-
den uitgesteld of helemaal uit 
de planning moeten.

De burgemeester vroeg dan 
ook met klem aan de raads-
leden om rekening te houden 
met de ambtenaren.

Vervolg in raad
CDA ‘er Jan Willem Nienhuis 
voelde zich overdonderd door 
de mededelingen van de bur-
gemeester. Had ze dat niet 
beter schriftelijk kunnen voor-
bereiden? En er is toch vanaf 
2017 heel veel geïnvesteerd 
(3 miljoen) in de organisatie 
op de Rading? Bovendien 
heeft de gemeenteraad bij de 
laatste begroting besloten dat 
er moet worden ingegrepen 
in de te hoge overheadkosten 
en ook zou er een limiet van 2 
miljoen moeten komen op de 
inhuur van externen.

De burgemeester zei dat er 
binnenkort een onderzoek 
komt naar de interne organisa-
tie, waarin ook de onderhand-
se aanbestedingen worden 
onderzocht.

“Dit is echter anders. Het gaat 
erom dat we een grote crisis 
moeten beheersen, terwijl de 
winkel gewoon open is. Dat 
is met een lage bezetting een 
enorme uitdaging. Onaccep-
tabel. ” Op niet al te lange 
termijn komt het college met 
voorstellen over de Bestuur-
lijke Agenda, een schifting in 
plannen en ambities, wat kan 
nog wel en wat niet.

   

Elektrische auto’s gemeente
Ingezonden brief

Geweldig dat wethouder Boer-
mans zo enthousiast is over 
het gebruik van de elektrische 
auto. Kost wat meer maar fijn 
dat de gemeente Wijdeme-
ren duurzaam wil zijn. Maar 
ik zou geen reactie geven als 
ik het geheel wat wil nuance-
ren. Beste wethouder, ik las 
een artikel in een financieel 

dagblad met de tekst: ‘Musk 
verkoopt zijn CO2- quotum 
voor 1,2 miljard aan een col-
lega (Chrysler)’. Daar gaat de 
milieuwinst. Deze autobouwer 
kan nu zijn gang gaan met de 
uitstoot die de Tesla-rijders 
bespaard hebben. Is dit ook 
niet het geval met de door u 
aangeschafte voertuigen? Het 

delven van lithium is ook geen 
milieu, lees CO2- neutrale be-
zigheid in Afrika. Nu een vraag 
voor de wethouder: ‘Bes-
te Boermans waar komt de 
elektriciteit vandaan voor de 
auto’s? Van de windmolens, 
waar mensen geluids- en tril-
lingsoverlast van hebben, de 
grond fauna verdwijnt, of van 

ons gas of van de aanbeveling 
van het Planbureau voor de 
Leefomgeving, het verbran-
den van het hout (pallets)? Ik 
denk als u echt CO2-neutraal 
wilt boeren, laat uw medewer-
kers fietsen. Ik weet dat ook 
dit CO2 -uitstoot geeft door 
de lichamelijke inspanning en 
het meer nuttigen van voedsel, 

maar elk voordeel heeft zo zijn 
nadeel, toch?

Misplaatst grapje: Het zullen 
toch geen snelladers worden 
voor de auto’s van de ambte-
naren? (ik was ook ambtenaar, 
dus zelfspot).

Jan Pieneman
   

’t Laantje naar de Molenmeent
Ingezonden brief

Uit de verslaglegging maak ik 
op dat er weinig begrip is van 
de commissieleden voor de 
emotie van de aanwonenden. 
Voor de heer Zijtveld speelt 
alleen de emotie van verdie-
nen, gelet op zijn reactie over 
de bouwhoogte. Ik snap dat 
dit project de nodige emotie 
oproept. Ik merk uit andere 
bronnen dat er een aantal 

commissieleden zich aange-
vallen voelde. Dat zal nooit de 
bedoeling zijn geweest, maar 
emotie, he.
Ik was verbaasd over de reac-
tie van ons raadslid/architect 
Roosenschoon. Ik had ver-
wacht dat hij dit plan ruimtelijk 
niet wenselijk zou achten op 
deze locatie. In dit deel van 
Loosdrecht is geen bebou-

wing vier hoog. Het had goed 
geweest als wethouder De 
Kloet dit plan uitstekend zou 
vinden bij zijn plan voor de 
Molenmeent. Daar zou daar 
prima passen en zouden er 
zelf nog wel een paar appar-
tementen bij kunnen. Bewo-
ners kunnen dan zeggen dat 
ze uitkijken op een golfbaan. 
Dus misschien een optie? Wat 

denk ik dat zou kunnen binnen 
de huidige bouwvlakken van 
het Laantje, nl. twee kleine 
appartementengebouwen van 
maximaal 3 etages voor onze 
ouderen. Mooie taak voor ons 
raadslid/architect. Niet te groot 
en de bouwplekken zijn er al 
met aansluitend een mooi bos 
om te wandelen voor onze 
senioren. Ook zullen dan de 

bewoners van dit bosje, o.a. 
uilen, spechten, dassen en 
eekhoorns, Van Sprengen niet 
voor hun huisvesting hoeven 
vrezen. De ‘schetstekening’ 
in de Nieuwsster is niet in ver-
houding, jammer want dit geeft 
een vertekend beeld van de 
hoogte van de Titanic.

Jan Pieneman

Pssssst..... we hebben iets leuks! H
O
M
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Hulp voor ouderen bij
belastingaangifte 2020
WIJDEMEREN
Ook dit jaar kunt u hulp 
krijgen van de belastingin-
vullers in Wijdemeren bij 
het invullen van uw aangif-
te over 2020. De invullers 
doen geen ondernemers-
aangiftes (Box 2) Aangifte 
doen kan vanaf 1 maart en 
tot 1 mei.

De belastingdienst maakt ge-
bruik van de Vooraf Ingevulde 
Aangifte, de VIA. Alle bij de 
belastingdienst bekende ge-
gevens, inkomen, spaarsaldo 
en banktegoeden staan er al 
in. Voor het versturen van de 
aangifte heeft u de ‘machti-
gingscode’ nodig die u bin-
nenkort van de belastingdienst 
ontvangt. Houdt de code bij de 
hand, want de belasting invul-
ler zal er naar vragen bij het 
maken van een afspraak. Als u 
er geen ontvangt of nieuw bent 
als hulpvrager kan de belas-
tinginvuller er een voor u aan-
vragen. Daarvoor is uw BSN 
en geboortedatum nodig.

De Belastingservice is be-
stemd voor gepensioneerden. 
Als inkomensgrens voor de 
doelgroep geldt: voor een al-
leenstaande circa € 35.000,-; 
voor gehuwden/samenwonen-
den circa € 50.000,- Ook als u 
geen aangiftebrief heeft gehad 
of denkt dat u dat geen aangif-
te hoeft te doen is het verstan-
dig toch te laten controleren of 
u recht op teruggaaf hebt, de 
belastingdienst doet dat niet uit 
zichzelf.

Voordat u een afspraak maakt 
met één van de invullers, is 
het belangrijk dat u alle docu-
menten die nodig zijn voor het 
invullen van de aangifte klaar 
hebt liggen. Het gaat om de 
volgende papieren:
• Jaaropgave 2020 van uw 
AOW en pensioenen en indien 
aanwezig, die van uw partner.

• Jaaropgaven van ander in-
komen, lijfrentes, inkomsten 
uit het buitenland, alimentatie, 
enz.

• Gegevens betreffende uw ei-
gen huis, WOZ waarde en hy-
potheek gegevens.

• Alle banksaldi, spaartegoe-
den en beleggingen per 1 janu-

ari 2020 , indien u althans meer 
bezit dan €. 30.846,- voor een 
alleenstaande en €. 61.692,- 
voor een echtpaar.

• Alle niet vergoede medische 
kosten, zoals medicijnen, arts, 
specialist, tandarts. Kosten van 
hulpmiddelen, gehoorappara-
ten en kunstgebit (na aftrek ei-
gen risico). Geen brillen!

• Vergeet niet de vervoerskos-
ten, of kilometers, naar arts, 
apotheek en ziekenhuis en de 
kosten van ziekenbezoek aan 
de partner (indien langer dan 
30 dagen) te noteren.

• Gegevens betreffende giften, 
aftrekbaar alleen indien het 
z.g. ANBI instellingen zijn.

• De print van de aangifte van 
2019 (indien beschikbaar)

• De gegevens betreffende de 
eventueel reeds betaalde voor-
lopige aanslag.

• Alle gegevens die van belang 
zijn voor de aangifte zoals wij-
ziging van gezinssamenstel-
ling, verhuizing, of verkoop van 
uw huis.

• Mocht er nog geen sprake 
zijn van huur- of zorgtoeslag 
dan kan de belastinginvuller u 
daarbij helpen. De inkomens-
grens van de huurtoeslag is 
vervallen dus meer mensen 
komen hiervoor in aanmerking.

De kostenvergoeding voor het 
invullen bedraagt € 12,-- per 
aangifte.

Natuurlijk kunt u voor het ma-
ken van een afspraak altijd 
eerst even met de invullers 
overleggen. Hieronder vindt 
u de namen van onze belas-
tinginvullers in Wijdemeren, die 
u kunt bellen voor het maken 
van een afspraak. Zij hebben 
de plicht tot geheimhouding. U 
hoeft voor het maken van een 
afspraak geen invuller uit uw 
eigen woonplaats te kiezen.
Het kan voorkomen dat be-
lastinginvullers dermate veel 
‘klanten’ hebben dat ze er de 
voorkeur aan geven u door te 
verwijzen naar een collega.

Dhr C. Boekschoten, Hoflaan 
32, Kortenhoef, 06-83703430
Mevr. J. Buijs, Machineweg 48, 
Nederhorst den Berg, 0294-
252102
Dhr. P. Faltay, Lange Wetering 
73, Nederhorst den Berg, 0294-
254930
Dhr. G.A. Geerdink, J.F. van 
Heumenhof 8 Kortenhoef, 035-
6315506
Dhr. B.H. Jansen, Frans Halshof 
3, Nederhorst den Berg, 0294-
253325
Dhr L. ten Rouwelaar Pr Beatrix-
str 26, Loosdrecht, 035-5821802
Dhr. G.C. Verweij, Lijsterlaan 
14, Nederhorst den Berg 0294-
253788

Let op: de heren Boekschoten 
en Geerdink hebben aangege-
ven geen nieuwe klanten meer 
aan te nemen.
In verband met de maatrege-
len die genomen zijn vanwe-
ge de Corona uitbraak zullen 
invullers op aangepaste wijze 
omgaan met uw aangifte.

GooiTV
REGIO
Het programma van 
GooiTV vanaf woensdag 
10 februari 2021:

In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij de toenemen-
de overlast van zwerfafval. 
Omdat je een kroket niet meer 
in de snackbar kunt opeten, 
wordt dat dus buiten gedaan, 

waarbij het afval niet altijd in 
de vuilnisbak belandt.

Lijsbeth Siegersma gaat in 
gesprek met de burgemees-
ter van Gooise Meren Han ter 
Heegde over actuele zaken.

TV Magazine staat stil bij de 
gebeurtenissen in de regio. 
Zie: www.gooitv.nl

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

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl 
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Ouderen met Wmo-pas 
gratis naar vaccinatie
REGIO
Ouderen met een Wmo-
pas, die voor hun vervoer 
gebruik maken van de 
gemeentelijke vervoers-
voorziening en die nor-
maal gesproken een ei-
gen bijdrage betalen voor 
hun Wmo-taxirit, hoeven 
dit niet te doen voor de 
reis naar en van hun vac-
cinatielocatie. Als ze een 
oproep krijgen om gevac-
cineerd te worden, dan 
kunnen ze gratis gebracht 
en opgehaald worden. Dit 
geldt ook voor de herha-
lingsvaccinatie die ze later 
halen. 

Astrid Heijstee, regionaal 
voorzitter Gezondheid & On-
dersteuning hierover: ‘De kos-
ten van het Wmovervoer naar 
de vaccinatielocatie mogen 
geen belemmering zijn of ie-
mand zich wel of niet laat vac-
cineren. Om die reden vind ik 
het heel goed dat ouderen met 
een Wmo-pas de ritten naar 
de priklocatie zonder kosten 
kunnen maken.’ 

Thuiswonende ouderen vanaf 
60 jaar ontvangen een brief 
van het RIVM met informatie 
en een uitnodiging om con-
tact op te nemen met de GGD 
voor een vaccinatieafspraak. 
Inwoners die gebruik maken 
van het Wmo-vervoer wor-
den geattendeerd om de rit 
zo snel mogelijk te boeken, 
na het maken van de vacci-
natieafspraak. De vaccina-
tielocaties in Huizen (Visio), 
Gooise Meren (kantoor Regio 
Gooi en Vechtstreek), alsook 
Amsterdam (RAI) en Utrecht 
(Jaarbeurs) zijn opgenomen 
in de rittenadministratie van de 
auto’s. 

De extra kosten die gemeen-
ten hiervoor maken worden 
meegenomen in het algemene 
onderzoek naar de meerkos-
ten 2021 voor gemeenten als 
gevolg van Covid-19. Meer-
kosten die direct voortvloeien 
uit de coronamaatregelen van 
het kabinet en het volgen van 
de RIVM-maatregelen door 
het Rijk, worden vergoed rich-
ting gemeente. 

   

Hilversums speelkleed met 
Wijdemeers randje
WIJDEMEREN
Wie is er niet opgegroeid 
met een speelkleed waar 
je met je autootje over de 
straten kunt racen. Vooral 
in deze lockdown een leu-
ke bezigheid voor ouders 
en kinderen.

Fabrikant City Play uit Spijke-

nisse liet voor diverse steden 
een eigen ontwerp in China 
maken. Dus binnenkort komt 
er ook een Hilversumse va-
riant. Met drie Wijdemeerse 
stappen over de grens, want 
ook kasteel-museum Sy-
pesteijn, landgoed Schaep en 
Burgh en de Avontuurfabriek 
staan afgebeeld. 

Oproep 100- jarige Vrijbuiter 
LOOSDRECHT
De Gooise Watersport Ver-
eniging De Vrijbuiter viert 
in 2022 haar 100ste ver-
jaardag. De eerste plannen 
tot het oprichten van een 
club watersporters werden 
al in 1921 werden gesmeed 
op de jachthaven van 
Van Norden in Oud-Loos-
drecht, en op 26 februari 
1922 vond de oprichtings-
vergadering plaats. 

Dat jubileum wordt uiteraard 
gevierd met diverse festivitei-
ten én er komt een lustrum-
boek. Een groepje leden is 
al bezig met het verzamelen 
van informatie over en foto’s 
van wat stukken water, leg-
akker, zodden en riet die zich 
ontwikkelden tot de bloeiende 
zeil- en roeivereniging die het 
nu is. Voor het verzamelen 
van foto’s en informatie is De 
Vrijbuiter aangewezen op de 
eigen publicaties, zoals van 
1950 tot 2013 het clubblad Het 
(Ons) Geusje. Van vóór die 
tijd is maar heel weinig terug 
te vinden, noch bij de Histori-

sche Kring Loosdrecht noch 
bij de eigen leden. We roepen 
Loosdrechters op om te zoe-
ken naar foto’s. Voor het zoe-
ken naar materiaal voor het 
lustrumboek willen we ook te 
rade gaan bij Loosdrechters. 
Misschien zijn onder hen nog 
oud-leden of kinderen van 
oud-leden, die misschien nog 
foto’s of papieren hebben be-
waard. We zoeken foto’s van 
het terrein van de Vrijbuiter 
van vóór ca. 1960, informatie 
over de Vrijbuiter tijdens de 
oorlog en oude clubblaadjes 
van de Vrijbuiter.

Vrijbuiter in oorlogstijd
Van het leven op de Vrijbui-
ter tijdens de oorlog is maar 
weinig bekend. Ook zijn er 
nauwelijks foto’s bewaard uit 
die tijd. We weten dat ‘in zo-
merhuisje Lagerwal jongeren 
schietoefeningen kregen en 
hen de basisbeginselen van 
militaire strategie werden bij-
gebracht’. Ze kregen deze les-
sen van BS-er Dirk Lagerman. 
De jongeren kregen te eten 
van boeren uit het dorp, en het 

eten werd gekookt op het was-
fornuis van de familie Vogel, 
die voor Lagerwal aan de Dijk 
woonde. (bron: publicatie 207 
2020, Historische Kring Loos-
drecht). 

Is er iemand in Loosdrecht 
die weet wie die jongeren wa-
ren die zich inzetten voor het 
ondergrondse verzet tegen 
de Duitsers? Of zijn er Loos-
drechters die herinneringen 
hebben aan De Vrijbuiter in 
oorlogstijd?

Het Vrijbuitertje
Vanaf 1950 werd door de Vrij-
buiter het clubblad Ons Geus-
je uitgegeven. Vóór die tijd 
– vanaf 1923 tot ?? – was er 
sprake van ‘Het Vrijbuitertje’. 
Helaas is van dit blaadje he-
lemaal niets bewaard geble-
ven, behalve de cover. Heeft 
iemand misschien nog een 
exemplaar in zijn bezit? 

Informatie naar:
100jaar@gwvdevrijbuiter.nl, of 
bellen met
Nienke Feis: 06-12905957

   

Automaatje helpt graag
WIJDEMEREN
Hebt u, of een naaste, een 
oproep gehad voor een co-
ronavaccinatie bij de GGD 
in Bussum? En u hebt 
geen vervoer? ANWB Au-
tomaatje helpt graag!

Een rit aanvragen kan 2 dagen 

van tevoren op werkdagen 
tussen 10 en 13 uur bij Versa 
Welzijn: 035- 694 75 55 of per 
mail: automaatjewijdemeren@
versawelzijn.nl.

Inwoners in een rolstoel kun-
nen terecht bij de Rollybus via: 
www.rollybus.nl.
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IJsclub de Loosdrechtse Plassen waarschuwt

LOOSDRECHT
In verband met Corona 
wordt door de gemeente 
Wijdemeren het schaatsen 
op natuurijs ontmoedigd.

De IJLP heeft medegedeeld 
gekregen van de overheid dat 
er geen toertochten mogen 
worden georganiseerd en dat 
de banen niet gereed mogen 
worden gemaakt op de Loos-

drechtse Plassen. Onze colle-
ga IJsclubs hebben dezelfde 
mededeling gekregen. Het 
is in de opbouw van het ijs in 
combinatie met de wind le-
vensgevaarlijk om op een niet 

geprepareerde baan te gaan 
schaatsen. Koek en Zopie is 
verboden. De huidige horeca 
mag open zijn met in achtne-
ming van de reeds ingestel-
de coronaregels. Op www.

ijlp.nl en de facebook pagina 
van IJsclub de Loosdrechtse 
Plassen/IJLP houden wij onze 
leden, inwoners en gasten op 
de hoogte van de laatste ont-
wikkelingen. 

   

Aanpassingen schaatsen op natuurijs 
WIJDEMEREN
Met een periode van stren-
ge vorst in het vooruitzicht 
neemt de kans op natuur-
ijs toe. Hiermee wordt ook 
een flinke toestroom ver-
wacht van schaatsliefheb-
bers richting de plassen. 
Bezoekersstromen van 
deze grootte zijn in tijden 
van corona onwenselijk. 
Andere jaren is een draai-
boek opgesteld met de 
schaatsverenigingen om 
bezoekersstromen te re-

guleren en iedereen veilig 
te kunnen laten schaatsen. 
De coronamaatregelen 
vragen om aanpassingen 
van dit draaiboek. Dit jaar 
is een handreiking opge-
steld hoe om te gaan met 
schaatsen op natuurijs, in 
coronatijd. 

In navolging van een notitie 
van de Koninklijke Nederland-
se Schaatsbond (KNSB) heb-
ben de gemeente Wijdemeren 
en Gooise Meren deze hand-

reiking Schaatsen op natuurijs 
opgesteld. Deze handreiking 
dient voor de schaatsvereni-
gingen in de gehele regio Gooi 
en Vecht en omschrijft wat er 
wel en niet mogelijk is bij het 
schaatsen op natuurijs binnen 
de coronamaatregelen. Zo zijn 
georganiseerde toertochten 
en horecavoorzieningen ge-
relateerd aan het ijs in deze 
vorstperiode niet toegestaan. 
Recreatief schaatsen op na-
tuurijs wordt door gemeenten 
en schaatsverenigingen bin-

nen de regio ontmoedigd. Het 
schaatsen op natuurijsbanen 
(400 meter banen) is alleen 
mogelijk met gereguleerde 
toegang. 

Hiernaast worden er in de re-
gio geen voorbereidingshan-
delingen getroffen om het ijs in 
optimale staat te brengen, zo-
als dit bij andere vorstperiodes 
wel gebeurt. Ook worden door 
de schaatsverenigingen geen 
andere voorbereidingen ge-
troffen, waaronder het plaat-

sen van een koek en zopie, 
het inrichten van parkeerplaat-
sen etc. Met de schaatsver-
enigingen zijn hierover goede 
afspraken gemaakt. 

Tot slot kunnen er op gemeen-
telijk en provinciaal niveau in 
samenwerking met de hulp-
diensten verkeersmaatregelen 
worden getroffen om verkeer-
stromen te reguleren en in-
tensief bezoek met de auto te 
ontmoedigen.

   

Vroeger hielden boeren ook bomen
Door: Sijmen Brandsma

Ergens achterin het weiland 
was het geriefbosje, goed voor 
gereedschapsstelen, rijshout 
voor het laten klimmen van de 
doperwten in de groentetuin, 
sprokkelhout en zo nu en dan 
een paal voor een hek. Als 
er een dochter werd geboren 
plantte men ook vaak bomen, 

meestal populieren. Keuter-
boeren maar 1 of twee, heren-
boeren een half weiland vol. 
Als dochterlief na 20-30 jaar 
huwbaar was, stond de bruids-
schat op het land, een kapitaal 
aan hout wat te gelde kon wor-
den gemaakt bij de klompen-
makers. Onze twee dochters 
zijn inmiddels allang het huis 
uit en hebben hun eigen gezin. 

Dat lukte ook zonder bomen. 
Maar als geriefbos hebben we 
hier nog wel iets bijzonders: 
bamboe. Dat groeit nog veel 
sneller dan populieren en geeft 
ieder jaar weer een geweldige 
oogst aan bamboestokken.

Daarin klimmen straks onze 
bonen weer omhoog. De rijke 
heren hier op de landgoede-

ren hielden ook bomen, maar 
dat is een ander verhaal. Die 
dienden om de belastingen 
te ontduiken. Zet acht bomen 
heel dicht op elkaar midden in 
een weiland en dan heet dat 
weiland ineens een bos. Dat 
scheelde een hoop bij de fis-
cus. 

info@landenboschzigt.nl



HOMEdb

Kijk op www.dbhome.nl

25%
introductiekorting

gebruik code 

welkom/ww/ns
(geldig tot 1 maart 2021)

Muurstickers (verwijderbaar) om je

kinderkamer te ‘pimpen’!

>

We vullen de collecties regelmatig aan!

Posters die passen

bij elk interieur

Dunnebier Print lanceert...

V

V

V 

V

V 

V

V

V

V

V

Prachtige

verwijderbare 

muurstickers

Dunnebier Home biedt een 

prachtige collectie prints,

posters en muurstickers

waarmee elke ruimte

eenvoudig en smaakvol

te ‘stylen’ is.

‘
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Start van
Cannenburgerpark

ANKEVEEN
Op maandag 15 februari 
start de meedenkperiode 
over het nieuwe ontwerp 
van het bedrijfsterrein op 
de hoek van de Cannenbur-
gerweg en de Herenweg in 
Ankeveen. Het bedrijfster-
rein maakt ruimte voor een 
kleinschalige woonfunctie. 
Hoe dit ontwerp eruit moet 
komen te zien, dat vraagt 
ontwikkelaar JeeGee Vast-
goed graag aan u.

De vraag naar woningen is 
enorm. Ook Ankeveen kent 
vele woningzoekenden, jong 
en oud. De huidige eigenaar 
stopt op dit terrein met de be-
drijfsactiviteiten, waardoor er 
mogelijkheden ontstaan voor 
een nieuwe invulling van het 
gebied. De bedoeling is om 
een kleinschalige woonfunctie 
met minimaal 35 woningen of 
appartementen te realiseren. 
Een wenselijke ontwikkeling, 
omdat het huidige bedrijfster-
rein verouderd en vervuild is. 
JeeGee Vastgoed wil het ter-
rein daarom saneren, slopen 
en opnieuw inrichten met wo-
ningbouw.

Denk mee
Om een plan te ontwikkelen 
dat past bij de wensen en 
behoeften van de omgeving, 
nodigt de initiatiefnemer u van 
harte uit om mee te denken 
over de optimale invulling van 
het gebied. Uitgangspunt is 
hierbij dat 1/3 van de totaal te

Foto: Maarten van de Biezen

realiseren woningen wordt ge-
bouwd in het sociale segment. 
Dit kan zowel huur als koop 
zijn. Voor de precieze invulling 
van de locatie hoort JeeGee 
Vastgoed, samen met de ar-
chitect, graag uw input.

Voor ieder wat wils
Meedenken kan op verschil-
lende manieren. Tussen 15 
februari en 31 maart organi-
seert JeeGee Vastgoed ver-
schillende activiteiten aan 
de hand waarvan bewoners, 
ondernemers en (maatschap-
pelijke) organisaties kunnen 
meedenken. Een deel van de 
activiteiten is digitaal, maar er 
zijn ook kleinschalige fysieke 
activiteiten. Vul bijvoorbeeld 
de enquête in, wandel mee 
met de brainstormwandeling, 
ga digitaal met de initiatiefne-
mer en de architect in gesprek 
tijdens de thematafels of denk 
mee over de ontwerpscena-
rio’s. Uiteraard wordt er bij de 
kleinschalige fysieke activitei-
ten rekening gehouden met de 
COVID-19 richtlijnen van het 
RIVM.

Bekijk voor meer informatie en 
het hele programma de website 
www.cannenburgerpark.nl. Hier 
kunt u zich ook inschrijven voor 
de activiteiten. Voor vragen en/
of opmerkingen kunt u contact 
opnemen via info@cannenbur-
gerpark.nl.

In memoriam Arcangelo Damo
Door: Cor Lam

Als kleine jongen werkte Ange-
lo mee op het boerenbedrijfje 
en botenverhuurbedrijf van z’n 
vader. Daarnaast hadden ze 
ook nog het granietwerkbedrijf.

Toen hij wat ouder werd, kwam 
de topsporter boven drijven. In 
het begin vroegen de tegen-
standers zich af wie dat was, 
dat potige natuurmens. Daar 
kwamen ze snel achter. De 
landelijke toppers kregen een 
hele dobber aan hem. Op z’n 
top veroverde hij, met z’n vaste 
maatje uit Breukelen, Jan Ver-
meulen, de winst in 41 koppel-
wedstrijden op de schaats, in 
één seizoen.

Op een avond stond Dunne 
Dirk op de stoep. Die contrac-
teerde hem voor de Ronde van 
Loosdrecht, de volgende dag. 
Hij kreeg fl. 100,- startgeld. De 
volgende morgen sloeg de twij-

fel toe: de Elfstedentocht ging 
die dag toch door. Maar: een 
man een man, een woord een 
woord, daar stond Arcangelo 
voor! Hij ging naar Loosdrecht 
en won. Helaas was z’n enige 
kans op de tocht der tochten 
wel verkeken, bleek later en 
nog wel juist die van 1963.

In de zomermaanden ging hij 
wielerwedstrijden af, tot soms 
in België toe. Ook daar stond 
hij z’n mannetje. Vele wedstrij-
den won hij, o.a. ook de Ronde 
van Kortenhoef. Hij begon een 
betonfabriek van formaat. Z’n 
tegels verkocht hij door heel 
Nederland en de moeder van 
Romano was hoofd adminis-
tratie. Na een aantal jaren werd 
het hen teveel en de fabriek 
werd verkocht.

Daarna met z’n tweede vrouw 
richtten ze zich op de camping 
en de haven. Dat liep goed tot 
onverwachts z’n vrouw en ma-

tje overleed. Het duurde jaren 
voor hij dat een beetje een plek 
kon geven. De rauwe beer had 
een heel groot liefdevol hart. 
Dat weten alle intimi. De steun 
van Romano en z’n gezin hielp 
hem door deze moeilijke perio-
de.

Z’n verblijf binnen het politieke 
spel in ’s- Graveland en later in 
Wijdemeren, liep vast op oneer-
lijkheden waar niet doorheen te 
komen was. Gelukkig kreeg hij 
zicht op opvolging en hij keek 
uit naar een rustiger leven. Tot 
een stevige onenigheid aan het 
licht bracht dat hij van binnen-
uit werd bestolen….. Wederom 
waren Romano, Ellen en de 
kinderen er voor hem.

Toch stond hij weer alleen voor 
de dagelijkse zorg voor cam-
ping en haven. Ondertussen 
gingen ze van de ene naar de 
andere rechtszaak. Er kwam 
geen einde aan. Jaren gingen 
zo voorbij zonder uitspraak 
en langzaam verminderde 
z’n motivatie om steeds maar 
weer door te moeten. Ook z’n 
lichaam bleek gesloopt. Allen 
om je heen gunden je zo dat 
er nog een periode voor je zou 
komen van rust en genieten. 
Helaas het mocht niet zo zijn. 
Wijdemeren heeft een markan-
te, authentieke dorpeling ver-
loren. Angelo, menselijkerwijs 
gesproken hoop ik dat je nu 
toch je rust kunt vinden,
in vrede!    

Graag dank ik iedereen voor alle hartverwarmende belangstelling 
die ik heb mogen ontvangen in de vorm van bloemen, kaarten, 

mails en lieve woorden van troost bij het overlijden van mijn

Ab
Ineke Krook - Vermeer

Loosdrecht, februari 2021

FAMILIEBERICHTEN

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te koop gevraagd:
Woonhuis met loods/

opslagruimte of klein be-
drijfspand tel 0624744903

Voor al uw klussen in 
en om huis ! 06-83658102

www.kluzsupport.nl

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 € 1,55 per gedrukte regel

Kijk op toegi� .nl 
en ontdek hoe uw 
idealen kunnen 
voortleven

‘Een eerbetoon 
aan mijn vrouw’
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Advertorial

Kliniek Kop & Lijf biedt passende zorg bij aan-
houdende  pijnklachten

Door Saskia Luijer

BUSSUM
Volwassenen met aanhou-
dende pijnklachten aan het 
bewegingsapparaat kun-
nen voor medisch speci-
alistische zorg terecht bij 
pijnrevalidatiekliniek Kop 
& Lijf. De Bussumse kliniek 
benadert de klachten van-
uit zowel psychisch als fy-
siek vlak. Lichaam en geest 
zijn immers één. Kop & Lijf. 
Een team bestaande uit 
een revalidatiearts, fysio-
therapeut en psycholoog 
bekijkt samen met u wat de 
juiste aanpak is. Zo nodig 
kunnen andere deskundi-
gen worden ingeschakeld.

Heeft u langdurige pijnklachten 
aan rug, heup, nek of schou-
der, of bijvoorbeeld last van 
hoofdpijn of fibromyalgie? Dan 

heeft dit veel invloed op uw da-
gelijks leven. Het kan beperkin-
gen geven op het werk, maar 
ook thuis of bij het uitvoeren 
van hobby’s. Het huishouden 
gaat lastiger, uitstapjes maken 
lukt niet meer, het plezier in tui-
nieren is weg, of het hardlopen 
wordt zo gemist. Als tot nu toe 
niets anders geholpen heeft, is 
Kliniek Kop & Lijf wellicht wat 
voor u.

‘GEEN PATIËNT IS 
HETZELFDE. DAT 

VINDEN WIJ JUIST DE 
UITDAGING’

Programma op maat
Edwin van den Broek, revalida-
tie-fysiotherapeut en manager 
van de kliniek vertelt: “Ons uit-
gangspunt is dat wat de patiënt 
belangrijk vindt. Wat wil hij of zij 
bereiken? Wat vermindert nu 
de kwaliteit van leven? Vanuit 

een persoonlijke aanpak kijken 
we breed naar alle domeinen; 
naar de factoren op lichame-
lijk, geestelijk en gedragsmatig 
vlak. Welke factoren houden 
de klachten in stand en wat 
helpt juist om ze op te heffen? 
Hoe kun je er anders mee om-
gaan en de juiste balans hou-
den? Hoe kun je jouw belast-
baarheid opbouwen? Met een 
programma om maat kunnen 
we in negen van de tien geval-
len onze patiënten helpen.”

Alles onder één dak
Het idee van alle disciplines 
onder één dak komt van Lauk 
Slabbers, directeur van de kli-
niek. Hij begon zijn carrière als 
manueel therapeut en chiro-
practor. Gaandeweg ontdekte 
hij dat behandelingen meer 
resultaat geven als je samen-
werkt met verschillende spe-
cialisaties. Vooral bij lastige, 

langdurige problemen. Daarom 
startte Slabbers tien jaar gele-
den Kliniek Kop & Lijf. In eer-
ste instantie lag de focus op de 
geestelijke gezondheidszorg. 
Later breidde hij dat uit met het 
fysieke, medische deel. Lauk: 
“Geen patiënt is hetzelfde. Dat 
vinden wij juist de uitdaging. 
Er is geen kookboek om inge-
wikkelde problematiek aan te 
pakken. Bij Kop & Lijf kijken wij 
er vanuit verschillende kanten 
naar. De lijnen zijn kort, er is 
veel flexibiliteit en veel kennis 
en ervaring.”

Regie over je leven
“We helpen iemand om weer 
regie te krijgen over zijn le-
ven. Ondanks de klachten,” 
vult Quirine van Veen aan. Zij 
is revalidatiearts en gespeci-
aliseerd in pijnrevalidatie. Sa-
men met het behandelteam 
stemt zij de behandeling af op 

de hulpvraag van de patiënt. 
Wat is nu voor jou de beste 
zorg? Wat kan bijdragen aan 
het weer meedraaien in de 
maatschappij? Van Veen: “We 
geven ook veel uitleg. Bijvoor-
beeld over hoe het pijnsysteem 
in de hersenen werkt.” Infor-
matie, inzichten, tips, training 
en oefeningen, alles helpt om 
het herstel te bevorderen. “Van 
je klachten naar je krachten,” 
aldus Quirine. Waarbij ze be-
nadrukt dat een veilig klimaat 
hoog in het vaandel staat. “We 
gaan uit van een persoonlijke 
benadering. We staan naast de 
patiënt en betrekken zo nodig 
ook de partner, het gezin of het 
werk erbij.”

Duurzame oplossing
Met een verwijzing van een 
arts, kunt u binnen enkele we-
ken terecht voor een intake. De 
aansluitende behandeling is 
intensief, 3 à 4 keer per week, 
maar heeft ook een concreet 
einde. Van den Broek: “We 
behandelen maximaal 3 à 4 
maanden. In die tijd zoeken we 
naar een duurzame oplossing. 
We geven tools mee zodat je 
zelf verder kunt en ook een 
eventuele terugval kunt opvan-
gen.” Wilt u meer weten over 
de behandeling, of de sfeer 
proeven van de kliniek? Neem 
dan telefonisch contact op of 
maak een afspraak voor een 
koffiegesprek. Zo kunt u zelf 
kijken of het bij u past.
Kliniek Kop & Lijf | Nijver-
heidswerf 22 | Bussum | 088-
5058100 | info@kk-l.nl | www.
kk-l.nl/patienten

Foto: Edwin van den Broek en 
Quirine van Veen.

   

Vrijwilligers gevraagd voor kasteel-museum Sypesteyn
WIJDEMEREN
Ondanks de coronapan-
demie en de noodgedwon-
gen, tijdelijke sluiting van 
Sypesteyn, gaan achter de 
schermen veel werkzaam-
heden gewoon door.

De tuinvrouw en haar mede-
werkers maken de tuin klaar 

voor het voorjaar, in het kasteel 
is de conservator bezig met 
de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen en waar nor-
maal gesproken hier niet altijd 
voldoende tijd voor is, geven 
de vrijwilligers alle ruimtes een 
extra schoonmaakbeurt. En dit 
is zo maar een greep uit al het 
werk dat door een groot aan-

tal vrijwilligers wordt gedaan. 
Er wordt hard gewerkt om het 
museum klaar te stomen voor 
de nieuwe tijd in en na corona.
Daarom is Sypesteyn voor een 
aantal functies op zoek naar 
vrijwilligers die zich willen in-
zetten, zoals:
- een marketing medewerker;
- een educatie medewerker;

- winkeldames;
- een coördinator vrijwilligers;
- rondleiders;
- een coördinator rondleiders;
- een medewerker voor de 
administratie van de Vrienden 
van Sypesteyn.
Draag jij Sypesteyn een warm 
hart toe en vind je het leuk 
om deel uit te maken van een 

enthousiast team van vrijwil-
ligers, neem dan contact op 
met het secretariaat van Sy-
pesteyn, mevrouw J. Couvée. 
Zij kan je informeren over de 
mogelijkheden. Aanwezig op 
maandag, woensdag, vrijdag. 
Tel.: 035-5823208 (graag een 
bericht inspreken bij geen ge-
hoor); info@sypesteyn.nl
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Carla van Ling laat Kei 
Tof steentjes zwerven
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Doe je boodschappen in 
De Meenthof, of loop je een 
ommetje in de buurt? Dan 
kan het zomaar zijn dat je 
een felgekleurde steen ziet 
liggen, beschilderd met een 
vrolijke tekening of tekst. 
Een van de makers is Carla 
van Ling. In de afgelopen 
weken liet ze zo’n tweehon-
derd steentjes zwerven in 
het dorp. 

Begin januari kwam Carla van 
Ling op Facebook de pagina 
Kei Tof tegen. Een landelijk 
initiatief om stenen te beschil-
deren en deze te laten zwer-
ven. De Kortenhoefse kapster 
was direct enthousiast. Sinds 
15 december zit ze thuis. Haar 
werkgever ‘de kapper’ in Mui-
den is dicht als gevolg van de 
coronamaatregelen. Carla ging 
direct op zoek naar mooie klei-
ne keien, maar dat was nog 
best een uitdaging. Bouwmark-
ten en tuincentra zijn immers 
gesloten, dus via Marktplaats 
en andere online adressen 
sprokkelde ze haar steentjes 
bijeen. Liefst in een formaat 
van 4 tot 8 mm. Inmiddels heeft 
ze zelfs siliconen mallen be-
steld, om met een recept van 
cement en zand zelf steentjes 
in verschillende vormen te 
kunnen gieten. Rond, ovaal en 
voor Valentijnsdag uiteraard 
hartjes. “Thuis worden ze gek” 
meldt Carla lachend. “Alles be-
staat uit stenen. Ik kan er geen 
genoeg van krijgen. Maar laten 
we wel wezen, als ik gewoon 
weer aan het werk ben, is het 
over en uit.”

Teksten en tekeningen
Als hobby begon Van Ling zo’n 
twee jaar geleden met schoon-
schrijven. Haar mooie teksten 
op de Instagram pagina Car-
la’s handlettering trekken intus-

sen ruim 9000 volgers. Haar 
Kei Tof stenen versiert ze ook 
met teksten, maar vaker met 
tekeningen. Zoals gezichtjes, 
lieveheersbeestjes, sneeuw-
mannen, Nijntjes, Teletubbies, 
kippen en varkens. Eerst een 
laagje acrylverf, dan met mar-
kers een tekst of tekening 
aanbrengen en daarna nog 
aflakken natuurlijk. De steen-
tjes worden aan beide kanten 
bewerkt, want op de achter-
kant komt het Facebooklogo, 
de woorden Kei Tof en de post-
code #1241. “Elke steen wordt 
anders” legt Carla uit. “Ik ben 
wat meer van het grove werk. 
Het gaat mij ook niet om kunst-
werken, maar vooral om de 
vrolijkheid. Het is echt voor de 
lol. Er zijn er meer in het dorp 
die hieraan meedoen. Ieder-
een kan het doen!”

“ER ZIJN ER MEER 
IN HET DORP DIE 

HIERAAN MEEDOEN. 
IEDEREEN KAN HET 

DOEN!”

Een geluksmomentje
Als de Kortenhoefse op pad 
gaat, heeft ze in elke jaszak 
gekleurde steentje zitten. Ze 
dropt ze hier en daar. Op bank-
jes, muurtjes of elektriciteits-
kastjes. Carla: “Het is leuk om 
te zien dat mensen er blij mee 
zijn. Dat is ook het achterlig-
gende idee. Om een glimlach 
op iemands gezicht te krijgen. 
Een geluksmomentje. Om juist 
in deze moeilijke tijd een lichtje 
te betekenen voor een ander.” 
Vind je een versierde steen? 
Deel dan een foto op Face-
book, op de Kei Tof pagina of 
die van jezelf. Daarna kies je of 
je de steen wilt houden, weer 
teruglegt of ergens anders 
neerlegt, zodat je er een ander 
mee kunt verrassen. Zo kan 
een Kortenhoefse steen, uit-
eindelijk door heel Nederland 
zwerven. Als dat niet tof is…

Aangenaam: Ria Hennis
Kleurrijke politica zonder blad voor de mond

Door: Niels van der Horst

WIJDEMEREN
Ria Hennis is raadslid van 
Dorpsbelangen. Ze is voor-
zitter van de commissie 
Ruimte en Economie en zit 
nu voor de 4e periode van 4 
jaar in de raad. Ze heeft in 
haar werkzame leven veel 
gedaan voor maatschap-
pelijke zaken. Zo werkte zij 
o.a. 35 jaar als coördinator 
van het landelijke net van 
vrijwilligers voor stichting 
De Ombudsman. Ze is de 
schoonmoeder van ex- mi-
nister van defensie Jeanine 
Hennis- Plasschaert, haar 
zoon Maarten is een be-
kend cabaretier (Niet Schie-
ten) en ze is de tante van 
onze wethouder Jan-Jaap 
de Kloet.

De politiek in
“Op een gegeven moment 
kwam ik in Nederhorst den 
Berg te wonen. Op dat moment 
werd de gemeente Wijdemeren 
gevormd. Mijn zwager Co de 
Kloet had met een groep ande-
ren Dorpsbelangen in ’s-Gra-
veland groot gemaakt. Ik was 
al lid van de partij maar Co zei 
– nadat ik inwoner van Neder-
horst werd – ‘Jij zit daar, je bent 
betrokken, richt Dorpsbelan-
gen Nederhorst op!’ En dat heb 
ik gedaan, in 2001. Het jaar 
erop kwam er voor het eerst 
een raad van Wijdemeren. Eer-
der voor Nederhorst den Berg 
had ik genoeg stemmen maar 
voor een zetel in die nieuwe 
Wijdemeerse raad niet.”

Dieptepunt
“Vier jaar later lukte dat wel, sa-
men met René Voigt en in 2010 
zijn we geëxplodeerd naar ne-
gen zetels. Dat was heel leuk 
maar geen succes. We hebben 
toen zoveel laten liggen, on-
danks dat we de baas waren in 
de raad. Ik denk dat het angst 
voor de publieke opinie was. 
Te weinig met de vuist op tafel 
geslagen, behalve toen met de 
winkelsluiting. Daar moesten 

we van meneer Zagt tegen zijn. 
Dat was wel mijn dieptepunt. 
Wat voelde ik me toen genaaid 
en gechanteerd!” Dat het geen 
succesvolle cyclus was, bleek 
ook uit de latere daling naar het 
huidige aantal van vier zetels.

‘DAT WAS HEEL LEUK 
MAAR GEEN SUCCES’

Hoogtepunt
Maar er waren ook hoogte-
punten. “Ja, toen nog met zijn 
tweeën hebben we de backoffi-
ce van Sociale Zaken weten te 
behouden. Dat moest naar Hil-
versum maar daar ben ik voor 
gaan liggen. Met één stem ver-
schil heb ik dat toen uit het vuur 
gesleept. Terwijl we dus in de 
oppositie zaten! De medewer-
kers waren daar ook heel blij 
mee, die aten de volgende dag 
meteen taart. Later bleek het 
behoud ook nog eens ander-
halve ton goedkoper te zijn. Ja, 
dat was echt een hoogtepunt!”

Gemeenschapszin
Het verlies van het Schapen-
weitje als bouwproject stak 
ook. Ria Hennis bespeurt een 
trend in de houding van vele 
mensen als iets hen dreigt te 
raken. “Meer en meer zijn men-
sen gericht op wat zij prettig en 
leuk vinden. Ik vind dat een zor-
gelijke ontwikkeling. Dan wordt 

mijn van-huis-uit-PvdA-hart 
onrustig. Mensen zijn bang om 
hun uitzicht te verliezen en dat 
de waarde van hun huis daalt. 
Dan denk ik: ‘je woont prach-
tig maar je gunt het een ander 
niet’. Als iedereen zo denkt, lukt 
er niks en kunnen we alleen 
nog met z’n allen in de Bijlmer-
meer op tienhoog wonen.”

Doelen
“Momenteel maak ik me druk 
om twee dingen. Het eerste is 
dat er ondanks de wetenschap 
dat er in Loosdrecht veel il-
legaal wordt gewoond, daar 
slecht op wordt gehandhaafd. 
Ik maak me druk over het giga 
tekort aan woningen. Dat is niet 
alleen in Wijdemeren een pro-
bleem, dat speelt landelijk. De 
bouwplannen hier krijgen niet 
altijd de kans om uitgewerkt te 
worden. In plaats van dat ieder-
een meteen met de hakken in 
het zand ‘nee!’ roept, hoop ik 
dat plannen meer kans gaan 
krijgen. Kijk niet alleen naar wat 
rechtmatig is maar vooral naar 
wat rechtvaardig is.” Misschien 
nog niet in dezelfde mate als bij 
haar collegae politici ziet Ria 
Hennis dat in de huidige pan-
demie mensen ineens wel wat 
meer naar elkaar omkijken. En 
dat biedt hoop!

Foto: Douwe van Essen

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur



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

In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een
wond, daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en
familie zorgt voor dynamiek. 

Bij Inovum Thuiszorg in Hilversum, Loosdrecht en Kortenhoef zoeken we verschillende
mensen. Je werkt in teams bij een innovatieve organisatie met korte lijnen en informele
sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen we in overleg.

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met de afdeling recruitment:

Kom werken bij Thuiszorg Inovum

"Wij zoeken
collega's!"

(Wijk) Verpleegkundige
Verzorgende IG
Helpende +
Oproepkrachten
ZZP’ers voor de flexpool

Vacatures

035 - 588 84 32 vacatures@inovum.nl


