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VVD verliest in Wijdemeren
Uitslagen volgen landelijk beeld

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Bij de Tweede Kamerver-
kiezingen in de zes dorpen 
vorige week waren de uit-
slagen zoals bijna overal 
in den lande. De VVD kreeg 
verreweg de meeste stem-
men, nl. 5092 van de ruim 
16.000 geldige stemmen 
oftewel een derde. Saillant 
detail: toch kregen de libe-
ralen hier ter plekke min-
der stemmen dan in 2017, 
ze verloren met 2,8 %. D66 
is de tweede partij in Wij-
demeren, met 2650 stem-
men (16,22%). Zie tabel el-
ders in dit blad.

Van de ruim 19.000 stemge-
rechtigden nam 84,7 % het 
rode potlood ter hand, ietsje 
minder dan 4 jaar geleden, 
toen was het 86%. Ondanks de 
onduidelijkheid met het brief-
stemmen waren er slechts 21 
ongeldige stemmen (0,13%). 
Tot grote tevredenheid van 

burgemeester Crys Larson. Ze 
dankte ook de vele vrijwilligers 
die verspreid over 16 stem-
bureaus alles soepel hebben 
geregeld. De burgemeester 
maakte een tour langs alle 
locaties. De onderlinge com-
petitie tussen de stembureaus 
A en B in de Kortenhoefse 
sporthal De Fuik werd nipt ge-
wonnen door B, met 20 meer 
stemmen.

Droefenis bij de verliezers. Dat 
waren CDA en PVV, die nu bij-
na even groot zijn (10%). Ter 
linkerzijde was het ook in Wij-
demeren een bloedbad: SP, 
PvdA en GroenLinks verloren 
fors en zitten nu rond de 4%. 
Forum voor Democratie, Partij 
voor de Dieren en Christen-
Unie behoorden tot de win-
naars. De partij van Thierry 
Baudet zou zelfs de 5e partij 
van Wijdemeren zijn. Van de 
splinterpartijen haalden alleen 
Volt, Ja21 en BBB meer dan 
100 stemmen in de dorpen, 
geheel passend in het lande-

lijk beeld.
Deze landelijke uitslagen kun 
je niet zomaar overzetten naar 
de plaatselijke verhoudingen, 
hoezeer de winnaars dat ook 
zouden willen. In de Wijde-
meerse gemeenteraad zijn 8 
van de 19 zetels bezet door 
de localo’s De Lokale Partij en 
Dorpsbelangen. Waarbij VVD 
en D66 respectievelijk drie en 
twee raadsleden afvaardigen.

Wijdemeerders in Tweede 
Kamer
Lucille Werner uit Nederhorst 
den Berg komt als 10e CDA ‘er 
op het Binnenhof. Ze wil in de 
Tweede Kamer opkomen voor 
groepen die in de samenleving 
worden achtergesteld en ver-
zet zich tegen het stigma waar 
mensen met een beperking 
mee te maken krijgen. Velen 
kennen mevrouw Werner als 
een tv-persoonlijkheid met 
programma’s als Lingo en Get 
the Picture.

-Lees verder op pagina 2-

Foto: Burgemeester Larson op bezoek bij stembureau NH- kerk ‘s-Graveland
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

START VERKOO
5 maart

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)

TE KOOP:

Nieuw Loosdrechtsedijk 73 A

COMFORT DEAL WEKEN
MAAK EEN AFSPRAAK VIA MORPHEUS.NL
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Hilversum 
Vaartweg 4 
035 - 6247194

Utrecht 
Oudkerkhof 11
030 - 2314984 

Bilthoven 
Julianalaan 43
030 - 2287451

Mijdrecht 
Dorpsstraat 74 
0297 - 281054
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Met de Lucille Werner Foun-
dation werkt ze al sinds 2006 
aan een ‘krachtig en positief 
imago voor mensen met een 
handicap’.

Wethouder Jan Klink keek 
thuis met z’n echtgenote van-
af de bank naar de uitslagen-
avond, een bijzondere erva-
ring. “Juist ook, omdat je weet 
dat je op nr. 35 bij de VVD 

staat, daar ging het om.” Hoe-
wel het op dit moment vrijwel 
zeker lijkt dat de Loosdrech-
ter een Kamerzetel heeft ver-
overd, houdt hij een slag om 
de arm. Dus juichen is er (nog) 
niet bij. Op 26 maart om 19.00 
uur neemt de gemeenteraad 
in een bijzondere vergadering 
afscheid van Klink. In diezelf-
de raadsvergadering wordt 
ook z’n opvolger geïnstalleerd. 
Klink wordt op 31 maart offici-
eel Tweede Kamerlid.

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

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

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 088 -  263 27 27
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

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

 Aanleveren tot maandag 
10.00 uur voor verschijning. 

Het tarief is € 1,55 per
10.00 uur voor verschijning. 

Het tarief is € 1,55 per
10.00 uur voor verschijning. 

gedrukte regel

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

www.HealingTherapie.nl
Behandeling

TRAUMA’S OPLOSSEN
06 – 5140 9626

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 25 maart t/m woensdag 31 maart
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

IEDERE WOENSDAG GEHAKTDAG:
Mager rundergehakt
Gekruid rundergehakt
H.o.h gehakt

500 gram
500 gram
500 gram

€ 4,50
€ 4,50
€ 3,75

IEDERE DONDERDAG BIEFSTUKDAG:
Malse biefstuk
Kogelbiefstuk
Runder tartaartjes

per stuk
per stuk

€ 2,75
€ 3,50

4 halen, 3 betalen!
IEDERE MAANDAG EN DINSDAG:
Runder hamburgers 4 halen, 3 betalen!
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Afscheid Jan Klink
WIJDEMEREN
Zowel de gemeente Wijde-
meren als de plaatselijke 
VVD laten weten dat ze 
afscheid nemen van wet-
houder Jan Klink. Nu hij 
een zetel heeft behaald in 
de Tweede Kamer. De VVD 
won 35 Kamerzetels en 
Klink stond op plek 35.

Burgemeester Crys Larson: 
“Jan heeft zich de afgelopen 
drie jaar als wethouder in Wij-
demeren toegewijd ingezet 
voor de belangen van onder-
nemers, de lokale economie, 
de implementatie van de Om-
gevingswet, de kwaliteit van 
onderwijs en kinderopvang en 

de gemeentelijke financiën. 
We feliciteren hem van harte 
met deze mooie stap naar de 
landelijke politiek en hebben 
er vertrouwen in dat hij ook 
daar goede resultaten gaat 
behalen.”

Bestuur en fractie van de 
plaatselijke VVD- afdeling 
zijn trots op hun wethouder, 
schrijven voorzitter Kroese en 
fractievoorzitter Sieta Vermeu-
len. Zij laten hem met spijt in 
hun hart naar Den Haag ver-
trekken. Anderzijds heeft Wij-
demeren met Jan Klink in de 
Tweede Kamer iemand die de 
belangen van Wijdemeren, 
en onze regio Gooi en Vecht-

streek, onder de aandacht zal 
brengen.

Afscheid en opvolging
Het afscheid van wethou-
der Jan Klink vindt plaats tij-
dens een bijzondere (digitale) 
raadsvergadering op vrijdag 
26 maart om 19.00 uur. De 
VVD Wijdemeren presenteert 
commissielid Jos Kea als z’n 
opvolger. De nieuwe wethou-
der zal tijdens de genoemde 
bijzondere raad geïnstalleerd 
worden.

   

Jos Kea nieuwe VVD- wethouder
WIJDEMEREN
Bestuur en fractie van de 
VVD Wijdemeren zijn ver-
heugd te kunnen meede-
len, dat zij de heer Jos Kea 
uit Loosdrecht voordragen 
als de nieuwe wethouder 
voor  de  resterende raads-
periode tot maart 2022. Jos 
is sinds juni 2020 commis-
sielid voor de VVD Wijde-
meren.

Jos volgt wethouder Jan Klink 
op die op 31 maart benoemd 
wordt tot lid van de Tweede 
Kamer. Zijn portefeuille omvat 
Financiën, Economische Za-
ken, Onderwijs en de Invoe-
ring van de Omgevingswet. 
Jos is al vele jaren actief als 
bestuurder en toezichthouder 
in het technisch bedrijfsleven 

in het binnen- en buitenland. 
Jos heeft niet lang hoeven 
na te denken of hij deze nieu-
we rol wilde vervullen. Hij wil 
graag zijn ervaring in het be-
drijfsleven inzetten in het pu-
blieke domein. “Wijdemeren is 
een prachtige gemeente waar 
mensen goed kunnen wonen 
en werken. Ik wil graag mijn 
steentje bijdragen om onze 
gemeente nog aantrekkelijker 
te maken voor bewoners en 
bedrijfsleven. Ik zie het als 
een hele mooie uitdaging om 
dit vanuit mijn achtergrond op 
een kosteneffectieve wijze te 
doen.”

   

Verslag Tweede Kamer- verkiezingen
Vanuit een ander perspectief

Door: Koen Blok

In aanloop naar de verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer 
ontving ik een uitnodiging van 
de gemeente Wijdemeren of ik 
mij weer wilde aanmelden om 
zitting te nemen in een van de 
stembureaus. Omdat mij dit 
de vorige keer erg goed was 
bevallen, heb ik direct positief 
gereageerd. Enige weken voor 
de verkiezingen ontving ik een 
telefoontje van de gemeen-
te. Ik was geselecteerd voor 

het stembureau op 17 maart 
en op het afgiftepunt in de Al-
bert Heijn in Kortenhoef op 16 
maart. Vanwege corona is er 
ditmaal gekozen voor een an-
dere opzet van het stemmen: 
verspreid over meer dagen, 
op meer punten dan voorheen 
en ook op meer verschillende 
manieren. Zo was het werken 
met afgiftepunten bijvoorbeeld 
iets totaal nieuws. En dat was 
te merken ook!
Op dinsdag 16 maart begon-
nen mijn collega Eric en ik 

om 9.00 uur naast de bloe-
men, met uitzicht op de kas-
sa’s en de servicebalie. Een 
geheel nieuwe ervaring, ook 
dankzij de vriendelijkheid van 
de caissières en het andere 
AH- personeel. Af en toe gin-
gen we naar boven om koffie 
te halen, voor de lunch en de 
toiletten. Bovendien hadden 
we ruim de gelegenheid, alsof 
wij heerlijk op een terras za-
ten, het winkelend publiek te 
bekijken. En af en toe maakte 
iemand gezellig een kort pra-

tje. Daar hadden we dan ook 
ruim de tijd voor, want heel 
erg druk met het ontvangen 
van de briefstemmers hadden 
we het niet. Rond 13.30 uur 
stond de teller op 1 en aan het 
einde van onze dienst stopte 
het bij 9 ingeleverde brieven. 
We hoorden dat wij nog geluk 
hadden, bij andere afgiftepun-
ten werd zelfs geen enkele 
briefstemmer ontvangen. Het 
lijkt ons goed om te evalueren 
waar het een mogelijk volgen-
de keer beter moet, want van 

9-17 uur met 2 personen voor 
9 ingeleverde enveloppen is 
wel een beetje erg veel van 
het goede. Onze dank nog-
maals voor de gastvrijheid en 
de vriendelijkheid van Albert 
Heijn personeel. Zonder jullie 
was het ongetwijfeld een lange 
en saaie dag geworden.
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Deze week was Ben bij Peter van Bennekom.

Doener te Ankeveen
ANKEVEEN
Toen ik pakweg veertig, 
vijftig jaar geleden voor 
het eerst van Amersfoort 
naar Ankeveen reed om er 
op de plassen te schaatsen 
en verrast werd door dit 
unieke schaatslandschap 
op amper 30 kilometer van 
mijn huis, moet de jonge 
Peter van Bennekom (foto) 
mij op het ijs met grote ha-
len hebben gepasseerd. Hij 
had zich in de gewestelijke 
selectie geschaatst en reed 
met schaatsvrienden, waar-
onder Ab Krook, wedstrij-
den in schaatstempels van 
onder meer Noorwegen, 
Polen en Berlijn.

“Ja, dat was een fantastische 
tijd. Dus dat ik vele jaren later, 
in 2012, voorzitter werd van de 
Ankeveense IJsclub – de club 
is 134 jaar oud – is inderdaad 
niet toevallig. Schaatsen hoort 
bij mij. Na mijn pensionering 
ging ik met veel plezier als 
voorzitter de kar van de IJsclub 
trekken, met nog twaalf andere 
bestuursleden, allemaal men-
sen met verschillende discipli-
nes. Een bestuur van aanpak-
kers. Want ook als de winter 
het laat afweten, moet er veel 
gebeuren aan onderhoud. Als 
het ijs er dan ineens is, zoals 
enkele weken geleden, moeten 
we er klaar voor zijn. Dat wa-
ren we dan ook. We hebben 
bovendien ook een nationale 
reputatie in ere te houden. “

ZELFS DE CARRIÈRE 
VAN PETER HEEFT 
NOG EEN LINK MET 
HET SCHAATSEN.

“Ik maakte in die schaatspe-
riode vaak foto’s en kreeg er 
steeds meer lol in, zeker toen 
mijn foto’s in bladen terecht 
kwamen. Ik ging naar de fo-
tovakschool en werd na af-
ronding van deze opleiding 
medewerker bij Sturkenboom 
in Hilversum. Ik had het geluk 
dat ik die zaak op een zeker 
moment kon overnemen. Na 

25 jaar ben ik met de zaak ge-
stopt. Net op tijd, want dit type 
winkels – fotografie, electroni-
ca – heeft intussen het loodje 
moeten leggen tegen de con-
currentie van internet en grote 
spelers als Media Markt.

Peter is een geboren Anke-
vener, woonde ook een tijd in 
Kortenhoef, maar keerde weer 
terug naar zijn geboorteplaats. 
Als ik hem vraag Ankeveen te 
karakteriseren, komt er een 
one-liner. ‘Een zelfredzame ge-
meenschap.’ Peter legt het uit, 
met veel liefde voor zijn dorp.

‘Het wemelt er van de vrijwilli-
gers. En ze staan bij nacht en 
ontij klaar. Bij de sportvereni-
gingen, de IJsclub, de markt 
van Bruisend Ankeveen, de 
Dillewijn, noem maar op. Dat 
is echt heel bijzonder aan ons 
dorp’.

De Dillewijn is het resultaat van 
een zeer geslaagde verbou-
wing van de voormalige, pro-
testantse kerk. Dat een dorp 
met 1500 inwoners over een 
theaterzaal met 100 stoelen be-
schikt is uniek. Lange tijd heb ik 
gedacht dat West-Terschelling 
(2500 inwoners) in de wereld 

van de dorpen de kroon span-
de, met het theater (West End) 
waar met een beetje duwen 
en trekken 47 mensen kunnen 
zitten. Peter van Bennekom 
was een periode voorzitter en 
beheerder van de Dillewijn. Be-
heerder is hij nog steeds.

“Behalve de voorstellingen zijn 
er bij ons feesten, vergaderin-
gen, trouwerijen en rouwbijeen-
komsten. Ik zorg dat alles klaar 
staat en geregeld is. Ik ben 
geen vergadertype. Ik houd me 
liever bezig met de praktische 
zaken. En geniet ook af en toe 
van de voorstellingen, zoals die 
van pianist/componist Michiel 
Borstlap.”
Het is nauwelijks toevallig dat 
de Dillewijn en de IJsclub kort 
geleden nog hebben samen-
gewerkt. “De Dillewijn kon in 
september 2020 geen theater 
programmeren vanwege coro-
na. Ze hebben toen op het IJs-
clubterrein, aan het water, een 
concert georganiseerd waarin 
klassieke tenoren, begeleid 
door een pianist, Amsterdamse 
liedjes zongen van Johnny Jor-
daan en Willie Alberti. Gewel-
dig was dat.”
Dubbele punten voor Peter van 
Bennekom.

Een Vrolijke Paasgroet doet goed...

Kasteel-Museum Sypesteyn organiseert -in samenwerking met 

Fratz en Twwo Kinderfeestjes in Kortenhoef- ook dit jaar weer 

een paasactie voor de bewoners van Inovum: verpleeghuis de 

Beukenhof in Loosdrecht, Gooiers Erf in Hilversum en

Veenstaete in Kortenhoef.

Wij vragen de kinderen en de scholen om mee te doen door

het maken van een vrolijke gekleurde paastekening of kaart.

Een leuk paasverhaaltje schrijven mag natuurlijk ook.

De tekeningen kunnen op woensdag 31 maart a.s. tussen

14.00 - 16.00 uur worden ingeleverd bij de blauwe hekken van 

het kasteel, waar vrijwilligers klaar staan om alles in ontvangst

te nemen.

Wij verheugen ons op jullie mooie tekeningen, zodat wij veel

bewoners blij kunnen maken.

Want een vrolijke paasgroet doet goed, speciaal in deze tijd!

Kasteel- Museum Sypesteyn

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Advocaat-
taartje

Nu € 4,95 

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl
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Meester Kremerschool stemt……
NEDERHORST DEN BERG
In de afgelopen weken is 
er in de bovenbouw van 
de Mr. Kremerschool aan-
dacht besteed aan de ver-
kiezingen.

De verkiezingen, die laten zien 
hoe iedereen mag kiezen bin-
nen onze democratie. En om 
deze democratie te vieren is 
het initiatief gekomen om de 
kinderen te trakteren op een 
mini-muffin. We zijn daarbij 
gesponsord door het Wijdeme-
renfonds. Bakkerij “de 7 Heer-
lijkheden” heeft de mini-muffin 
geleverd.

De kinderen van groep 6, 7 en 
8 hebben een aantal opmer-
kingen op papier gezet. Vanuit 
groep 6 de volgende quotes: 
– Jammer dat ik nog niet mag 
stemmen; – Ik ga later zeker 
stemmen; – Ik weet nu al op 
welke partij ik ga stemmen; – 
Fijn dat er verkiezingen zijn.

Lente (groep 7): “Deze week 
stond in het teken van de ver-
kiezingen. We hebben het 
gehad over de verschillende 

partijen en waar ze voor staan. 
We hebben het ook gehad 
over verschillende stellingen. 
Daarover gingen we in 4-tallen 
debatteren: 2 voor en 2 tegen. 
Het was leerzaam en leuk. We 
hebben ook de kinderstem-
wijzer ingevuld en besproken. 
Ook hebben we het kinderde-
bat van het Jeugdjournaal ge-
volgd. Het was interessant.”

Amelie (groep 7): “Je hebt 
verschillende soorten partijen, 
bijvoorbeeld PVV, D66, SP. Ze 
debatteren over verschillende 
dingen zoals klimaat, dieren, 
vrijheid en onderwijs. De par-
tijen hebben op het Jeugd-
journaal gedebatteerd. Op 17 
maart kun je op je favoriete 
partij stemmen. De partij, die 
wint, levert de minister-presi-
dent.”

Janna (groep 7): “Wij hebben 
een paar lessen gehad over 
de verkiezingen. Op 17 maart 
mogen we gaan stemmen; de 
partij met de meeste stemmen 
mag dan beslissingen gaan ne-
men. Wij hebben geleerd dat 
iedereen een andere mening 

kan hebben; dus wordt niet 
boos als iemand anders een 
andere mening heeft”.

Willem (groep 8): “Iedereen 
mag zijn eigen mening hebben, 
maar je moet het wel op een 
nette manier zeggen.”; Marit 
(groep 8): “Eerst snapte ik het 
niet zo goed, hoe de regering 
werkt met kiezen, stemmen en 

dat soort dingen. Ook het land, 
de provincie en de gemeente 
hoe dat bestuurd wordt. Nu be-
grijp ik het wel en weet ik ook 
waarom we gaan stemmen.”

Groep 8 heeft ook zelf ook ge-
stemd naar aanleiding van wat 
er uit de Kinderkieswijzer ge-
komen is. Bij ons was de PvdA 
de grote winnaar met 51% van 

de stemmen. Wij verwachten 
alleen niet dat dit ook landelijk 
zo zal zijn.

Via Blink hebben we begrepen 
dat ook landelijk bij deze kin-
derverkiezingen de PvdA als 
grote winnaar uit de bus is ge-
komen. https://blinkwereld.nl/
nieuws/pvda-wint-blink-kinder-
verkiezingen/

 Foto: Mmmm, verkiezingsmuffins

Wijdemeren
informeren

Commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken

Datum: 30 maart 2021

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde hamerstukken 

Geen

Bespreekpunten 

1. Aanpak IKC Talent Primair

2. Evaluatie en vernieuwen Accommodatieregeling

3. Beheer- en exploitatiemodel gemeentelijke binnenspor-

taccommodaties 

Overig

4. Vragenhalfuur

5. Sluiting 

Commissie Ruimte en Economie 

Datum: 31 maart 2021

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

1.  Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening

     Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg

Bespreekstukken

2. Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening 

     Oud-Loosdrechtsedijk 242-244

3. Casco plan van aanpak POV

4. Participatienota 2021

5. Verkoop Dennenlaan

Overig

6. Vragenhalfuur

7. Sluiting 

Gecombineerde commissie Bestuur en
Middelen/Ruimte en Economie

Datum: 1 april 2021

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

1. Wnra en Griffie

2. Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke 

     regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bespreekstukken

3. Behandelverzoek CDA inzake MER-procedure

    vaarverbinding Hilversums Kanaal -Loosdrechtse Plassen

4. Kaders toekomstige huisvesting gemeentehuis Wijdemeren

5. Behandelverzoek De Lokale Partij over 2021-WB-11: 

     Zuidsingel Fase 8

6. Behandelverzoek van PvdA/GroenLinks en D66 over 

    2021-RI-07: Duurzame herinrichting Lindeplein

Overig

7. Vragenhalfuur

8. Sluiting 

Agenda’s commissievergaderingen maart/april

De commissievergaderingen worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur 
aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met 14 035.  U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
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Tocht langs zes stembureaus
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF,
LOOSDRECHT
Op Verkiezingsdag, 17 
maart, maakte ik een tocht 
langs zes stembureaus, 
drie in Loosdrecht en 
drie in Kortenhoef, om de 
stemming te peilen. Het 
leverde korte en boeiende 
gesprekjes met kiezers na-
dat ze het anderhalf meter 
biljet in de bus hadden ge-
deponeerd.

We beginnen met een compli-
ment. Uit alle contacten kwam 
naar voren dat iedereen het 
stembureau goed georgani-
seerd vond: duidelijke looprou-
tes, aandacht voor de hygiëne, 
prettige ontvangst en voldoen-
de uitleg.

Bij de Bibliotheek aan de Tjalk 
vertelt Henk Iesberts dat hij 
twijfelde tussen twee partijen. 
Hij heeft veel debatten ge-
volgd, maar het was ‘teveel 
elkaar afkraken’. Voor hem is 
het belangrijkste dat een partij 
een toekomst biedt ‘waarin je 
veilig gelukkig kunt worden’. 
Uiteindelijk koos hij voor de 
PVV. Wim Steman is trots op 
z’n partijgenoot Jan Klink die 
een Tweede Kamerzetel zal 

bezetten. Hij stemt altijd VVD 
omdat het ‘een partij is die 
opkomt voor de hele samen-
leving’. Steman waarschuwt 
voor een te grote versplinte-
ring. Voor Arnoud Frijlink zijn 
Europa en woningbouw be-
langrijke items. “En natuurlijk 
de gevolgen van de toesla-
genaffaire.” Hij heeft de Stem-
wijzer doorgeworsteld en een 
deel van de debatten gevolgd. 
Alles overwegend kruiste hij 
D66 aan met z’n rode potlood.

Bij De Emtinckhof vertelt 
Maarten Karsemeijer dat hij 
weinig heeft geleerd van de 
debatten, ‘alleen maar afzei-
ken’. Er zijn geen specifieke 
onderwerpen die er bij hem 
uitspringen. “Verantwoorde-
lijkheid nemen, daar draait 
het om”, daarom heeft hij een 
voorkeurstem gegeven aan 
een vrouw op de VVD-lijst. 
“Nee, ik heb niet getwijfeld”, 
zegt Mirjam van Breukelen, “ik 
stem altijd op dezelfde partij. Ik 
ben gewoon verliefd op Mark 
Rutte.” Volgens mevrouw Van 
Breukelen is betrouwbaarheid 
het sleutelwoord.

Meneer Napjes stemt altijd op 
dezelfde partij. Nu twijfelde hij 
sterk, omdat hij zijn partij ‘min-
der goed’ vond. De Kieswijzer 

en de debatten hielpen hem 
op weg, waarbij onderwijs en 
zorg zijn grote aandacht had-
den. Het werd dus CDA.

Bij de Catamaran gaf Varna 
Vos haar stem aan een laag 
geplaatste vrouw op de VVD-
lijst. “Die ken ik en zij staat 
voor stabiliteit, transparantie 
en eerlijkheid. Dat zijn belang-
rijke waarden in de politiek.”

Een jongeman die liever ano-
niem blijft, stemde voor de 
tweede keer. “Tot ik hier par-
keerde heb ik getwijfeld.” Hij 
vertelt dat hij veel op de voet 
heeft gevolgd. “Het is altijd een 
afweging tussen blunders en 
sterke punten. Goed luisteren 
vind ik belangrijk.” Na een in-
terne tweestrijd werd het toch 
D66.
Meneer Klink, geen familie van 
Jan Klink, heeft een duidelijke 
anti-Europa mening. “Nee, niet 
tegen de vrijhandel, wel tegen 
de ongebreidelde macht van 
Brussel.” Na enig wikken en 
wegen is JA21 de partij die het 
beste bij deze opinie past.

Kortenhoef
Joep Timmermans stemt voor 
de eerste keer. We zijn bij de 
Blinker in Kortenhoef. “Zeker 
heb ik getwijfeld. Voor mij is 

de toekomst belangrijk en dus 
heb ik goed gelet op de kli-
maatplannen.” Voor Joep was 
er een die eruit sprong, dat 
was Sigrid Kaag van D66.

“Zoals hij het coronavraagstuk 
leidt als premier vind ik gewel-
dig”, zegt mevrouw Butselaar. 
Volgens haar is premier Rutte 
een kundig leider die altijd be-
leefd en vrolijk blijft. Die wil ze 
wel haar vertrouwen geven.

Ook Aswin Vermeire kiest al-
tijd VVD, als een soort traditie. 
“Een sterke economie vind ik 
belangrijk.” Waaraan hij toe-
voegt dat hij maatregelen voor 
een duurzame samenleving 
wel ‘in proportie wil zien’. “Oh 
ja, ik ben een beetje tegen Eu-
ropa.”

In sporthal De Fuik zijn twee 
stembureaus gevestigd, ver 
uit elkaar. Voor Jantien Kemp-
horst springen de landbouw 
en woningbouw eruit als be-
langrijkste thema’s en waarop 
ze haar stemgedrag heeft af-
gestemd, zonder twijfels. “Dat 
was dus SP.”

Ingrid van Rennes heeft zich 
voornamelijk laten informeren 
door de Stemwijzer. “Ik heb 
vooral gelet op onderwijs en 

zorg, dat zijn zaken die voor-
gaan.” Welke partij haar daar-
bij het beste voorkomt, wil ze 
niet zeggen. Ze beroept zich 
op het stemgeheim.

Maud Hartig twijfelde bij haar 
eerste stembusgang erg tus-
sen PvdA en D66. “Ik heb veel 
online gekeken en vergeleken. 
Klimaat en onderwijs hadden 
mijn bijzondere belangstel-
ling.” Haar twijfel zette ze om 
in een stevig rood vakje op de 
PvdA-lijst.

Het stembureau ’t Achterom 
achter de St.-Antoniuskerk 
weten maar weinigen te vin-
den, althans op de vroege 
woensdagochtend. Het zijn 
lange pauzes voor stembus-
hoofd Saskia Luijer en haar 
team. “Ah, daar komt een kie-
zer”, roept ze enthousiast. Het 
is Jaap Smit. Die altijd gaat 
stemmen. “Dat beschouw ik 
als een democratische plicht.” 
Getwijfeld heeft meneer Smit 
niet. “Ik wissel weleens. Deze 
keer vond ik het belangrijk dat 
we met z’n allen onze econo-
mie weer sterker maken.” En 
wie dat standpunt het beste 
vertegenwoordigt, wil hij niet 
zeggen. “Nee, dat is mijn ge-
heim.”
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Vele vrijwilligers bij de verkiezingen
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Vorige week waren in Ne-
derland zo’n 70.000 vrijwil-
ligers actief voor de Twee-
de Kamerverkiezingen. 
Door de coronamaatrege-
len waren er extra mensen 
nodig om de verkiezingen 
goed en veilig te laten ver-
lopen. Ook in Wijdemeren 
zetten veel inwoners zich 
in als voorzitter, stembu-
reaulid, teller of medewer-
ker afgiftepunt briefstem-
men.

“Het lijkt wel een ANWB-we-
genkaart, maakt het uit hoe ik 
hem opvouw?” Veel stemmers 
worstelen in het kleine stem-
hokje met het grote stemfor-
mulier. Gelukkig heeft de wijze 
van opvouwen geen invloed 
op de stemming. Elke stem 
telt. Ook al is deze soms met 
enige moeite in de stembus 
geduwd. Af en toe wordt de 
inhoud van de bus met een 
smalle plank aangestampt, 
zodat er meer ruimte ontstaat. 
Tja, zo basaal kan je rol als 
stembureaulid zijn.

Goede voorbereiding
Zelf mocht ik twee keer in Kor-
tenhoef als voorzitter aan de 
slag. Maandag 15 maart in 
Cultureel Centrum De Blinker 
en woensdag de 17e in pa-
rochiezaal ’t Achterom. Elke 
keer met een team van vier 
stembureauleden. Allen heb-
ben we voorafgaand aan de 
verkiezingsdagen een online 
training gevolgd. We zijn dus 
goed voorbereid op de werk-
zaamheden en op mogelijke 
situaties die we tegen kunnen 
komen. De stembureaus zijn 
door de gemeente al volledig 
coronaproof ingericht. Met dui-
delijk aangegeven looproutes 
en wachtvakken, een instruc-
tie bij de ingang, spatscher-
men bij de tafels, volop des-
infectiemateriaal en natuurlijk 
een voorraad van de verplich-
te mondneusmaskers. Het 
enige wat wij ’s morgens vroeg 
nog hoeven te doen, is het in 
de grond steken van de grote 
verkiezingenvlag. Het stembu-
reau kan open, nu is het wach-
ten op de kiezers.

Strak teamwork
Binnen het team zijn de taken 

onderling verdeeld. In verband 
met corona staat een van ons 
bij de ingang om de bezoekers 
te attenderen op de maatrege-
len. Bij het eerste loket vindt 
de controle van stempas en 
identiteitsbewijs plaats, daar-
na volgt de check in het regis-
ter ongeldige stempassen en 
als er geen bijzonderheden 
zijn wordt het stemformulier 
overhandigd. Dit keer met een 
gratis rood potloodje. Dat le-
vert bij veel stemmers enthou-
siaste reacties op. “Dat is leuk, 
die ga ik bewaren” klinkt het 
veelal. Wat wel moet worden 
afgegeven, is het stemformu-
lier. Daarop ziet ons laatste 
teamlid toe. De meeste men-
sen doorlopen de procedure 
zonder problemen. Wel weige-
ren we tot twee keer toe een 
inwoner uit Hilversum. Stem-
men kan immers alleen in je 
eigen gemeente, tenzij je de 
stempas hebt laten omzetten 
in een kiezerspas. Een 18-jari-
ge vraagt nog wat hulp voordat 
ze het formulier invult: “moet ik 
alleen de persoon invullen of 
ook nog de partij?”

Gezellige sfeer
Het is fris in het stemlokaal, 

met een open in- en uitgang, 
maar de sfeer lijdt er gelukkig 
niet onder. We hebben het ge-
zellig samen en worden goed 
verzorgd met catering van het 
Wapen van Ankeveen. Ook 
verrast burgemeester Crys 
Larson ons met een kort be-
zoek en een zakje paaseieren. 
Het eerste paasei delen we uit 
aan de honderdste stemmer 
op ons bureau. Rond twee uur 
worden we afgelost door de 
middagploeg. Op maandag zit 
het werk er dan op. Want de 
stemmen van die dag worden 
woensdag op het gemeente-
huis geteld. De stemmen die 
woensdag zijn uitgebracht, 
tellen we wel zelf op het stem-
bureau. Dat gebeurt ’s avonds, 
direct naar de sluiting.

Tellen en checken
De grote stemformulieren zijn 
niet alleen lastig bij het invul-
len, maar ook bij het tellen. 
Er is veel ruimte nodig om ze 
allemaal uit te vouwen en ver-
volgens op partij te sorteren. 
De stapels liggen verspreid 
op tafels, stoelen en de vloer 
in ’t Achterom. Met de telploeg 
tellen, checken en rekenen we 
alles nog eens na. Als de tel-

ling klopt, en het aantal stem-
formulieren overeenkomt met 
het aantal stempassen, geef ik 
via de speciale app de uitslag 
door aan de gemeente. We zijn 
de eerste. Dat is een opsteker 
natuurlijk, maar eigenlijk geen 
kunst. Want als nieuwe stem-
locatie in het dorp hebben we 
relatief een lage opkomst. Na 
het tellen gaan alle formulieren 
gebundeld terug in de stembus 
die even later wordt opgehaald 
door de buitendienst. Intussen 
rijd ik samen met een teamlid 
naar het gemeentehuis om het 
proces-verbaal in te leveren. 
Met dat document leggen we 
als stembureau verantwoor-
ding af over het verloop van 
het stemmen en tellen. Een-
maal thuis bedenk ik mij dat 
de verkiezingsvlag nog aan de 
weg staat. In een stil en don-
ker dorp loop ik naar de kerk, 
met een avondklokverklaring 
op zak. De vlag kan weer ge-
streken. Tot de volgende ver-
kiezingen op 16 maart 2022. 
Dan kunt u stemmen voor een 
nieuwe gemeenteraad.

   

Verkiezingsuitslagen Wijdemeren



Woensdag 24 maart 2021
8

Vuntus Vloot sloepenverhuur
LOOSDRECHT
Sinds kort heeft Loos-
drecht er een nieuwe sloe-
penverhuur bij: Vuntus 
Vloot. Vuntus Vloot is een 
initiatief van Vincent Kar-
semeijer, Benneth Musters 
en Maria van Wettum. Bei-
de jongens, vrienden van 
elkaar uit Kortenhoef, zijn 
al sinds jaar en dag kind 
aan huis op de Vuntus. 
Vincent is al jaren werk-
zaam bij zowel Zeilschool 
de Vuntus als Jachthaven 
de Funtus en Benneth is 
expert in het opknappen 
van oude boten. In Maria 
van Wettum, mede-eige-
naar van de zeilschool en 
de jachthaven, zagen zij de 
ideale partner.

Vuntus Vloot heeft zijn ba-
sis aan de Vuntusplas, bij 
Jachthaven de Funtus. De 
vloot bestaat uit 10 prachtige, 
stoere aluminiumsloepen van 
oer-Hollands fabricaat. Een 
sloep biedt ruimte aan maxi-
maal 6 personen. Varen in 
deze boten kan zonder vaar-

bewijs. Je hoeft niet eerder ge-
varen te hebben om deze boot 
te kunnen besturen. Alle boten 
zijn voorzien van een stuur-
wiel inclusief gashendel. Het 
leuke van deze sloepen is dat 
er aan de achterkant van de 
boot twee zwemplateaus zit-
ten. Ideaal en praktisch. Rond 
de boot zit tevens een stevige 
rubberen rand gemonteerd 
waardoor hij goed tegen een 
stootje kan. Iedere sloep is 
voorzien van een unieke Loos-
drechtse naam. De namen zijn 
als sinds jaar en dag een be-
grip in en rondom Loosdrecht. 
Het gaat hier om eilandjes in 
de Loosdrechtse Plassen, be-
kende doorvaarten en andere 
ludieke plekjes.

Uniek
Wat maakt Vuntus Vloot nou 
zo uniek ? Dat heeft meerdere 
redenen. Ten eerste de vloot. 
Deze stoere, eigentijdse sloe-
pen zijn comfortabel maar kun-
nen daarnaast ook tegen een 
stootje. Comfortabel vanwege 
de prachtige kussens (incl. 
rugrol kussens) en hufterproof 

vanwege de stevige rubberen 
rand. De twee zwemplateau’s 
maken het geheel helemaal af. 
Dat Vuntus Vloot eigentijds is, 
blijkt wel uit het feit dat iedere 
sloep voorzien is van een stic-
ker op het middenconsole met 
daarop een code die je kunt 
scannen om vervolgens toe-
gang te krijgen tot allerlei aan-

trekkelijke vaarroutes. Tenslot-
te niet te vergeten de locatie 
waar het jonge bedrijf is ge-
vestigd. Jachthaven de Funtus 
is een authentieke, gezellige 
en toegankelijke jachthaven. 
In samenwerking met Eetcafé 
de Eend, ook gevestigd in de 
jachthaven, kunnen we een 
vaaruitje compleet culinair la-

ten verzorgen.

Meer info
Meer informatie over deze jon-
ge, dynamische nieuwkomer is 
te vinden op www.vuntusvloot.
nl. Of ga gerust eens langs om 
de prachtige sloepen te bekij-
ken en de datum voor uw vaar-
uitje alvast in te plannen.

De Kortenhoefsedijk: een dijk van een project
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Het zal u niet ontgaan zijn: 
de Kortenhoefsedijk wordt 
opnieuw ingericht. De vei-
ligheid en doorstroming 
van het verkeer worden 
verbeterd. Er worden ver-
keersgeleidende maat-
regelen genomen en het 
ruimtelijk karakter wordt 
versterkt.

De dijk wordt meteen ge-
renoveerd; van damwanden, 
die nodig zijn om te voorko-
men dat de dijk in gaat zak-
ken, tot het wegdek, dat vol-
ledig vernieuwd gaat worden 
met geluiddempend materiaal. 
Ook de riolering wordt meteen 
vernieuwd.

Samenspraak
Harry Lomans van de gemeen-
te geeft aan dat de bewoners 
vanaf het begin in 2017 be-
trokken zijn. Samen met de 
gemeente hebben zij bepaald 
hoe de dijk er uit komt te zien.

Er komen twee ‘fietssugges-

tiestroken’ en een midden-
strook van stenen. Dit alles 
van geluiddempend materi-
aal. Ook zullen er 30 KM-zo-
nes ingericht worden. Dat de 
dijk van slechte kwaliteit was, 
werd onlangs geïllustreerd: als 
de damwanden eruit worden 
gehaald, breken sommigen af. 
Dit is een uitdaging: de dam-
wanden zitten tot 8 meter diep 
in de grond én moeten direct 
vervangen worden. Toezicht-
houder Mike van Heukelum 
en Harry Lomans spreken hun 
waardering uit naar de vak-
mensen die door weer en wind 
aan het werk zijn. ‘Het is niet 
even een tapijtje wat je uitrolt, 
er komt veel bij kijken’.

Panden
Aangrenzende woningen zijn 
van binnen én buiten geïn-
specteerd, zodat een even-
tuele schade snel in kaart is 
gebracht. Aan de buitenmu-
ren hangen trillingsmeters, zo 
worden de trillingen goed ge-
monitord. Als er teveel trillin-
gen worden gemeten, stoppen 
alle werkzaamheden direct. 
Veel bomen staan vlakbij de 

panden, vaak zelfs onder de 
panden geworteld. Een boom-
wachter houdt toezicht dat alle 
werkzaamheden veilig verlo-
pen, zodat ook de bomen be-
houden blijven.

Planning
Hulpdiensten moeten altijd 
ter plaatse moeten kunnen 
komen. Daarom wordt er ge-
faseerd gewerkt, steeds een 
klein stukje. Op deze manier is 
de dijk steeds vanaf één kant 
te benaderen. Ondanks een 
gedegen planning, loopt het 
project een kleine vertraging 
op.

Eén van de kabels ligt dicht 
tegen de damwanden aan. De 
kabel is 35 jaar oud en moet 
ook vervangen worden. Hier 
heeft veel extra voorberei-
dingstijd ingezeten. Maar door 
middel van een mantelbuis om 
nieuwe bedrading aan te bren-
gen, is dit opgelost. Ook kwam 
er een strenge vorst tussen-
door, waardoor er ineens heel 
veel mensen op de wateren 
stonden.

Communicatie
Op de website wordt geregeld 
een update gegeven over de 
werkzaamheden, zie www.wij-
demeren.nl/kortenhoefsedijk. 
Bewoners kunnen altijd bij de 
keet binnenlopen voor vragen, 
maar er zijn ook bewonersbij-
eenkomsten georganiseerd. 
Er is een app gelanceerd en 
via deze app heb je goed in-
zicht in de werkzaamheden en 
de actuele situatie. Op de app 
kun je goed zien vanaf welke 
kant je de dijk op kan en tot 
welk huisnummer. De app is 
te vinden in de app store, zo-

wel voor Apple als Android. 
Zoek op ‘Kortenhoefsedijk’ en 
de app verschijnt direct. Het 
downloaden gaat snel, en het 
startscherm ziet er overzichte-
lijk uit.

NK Palingroken
In het weekend van 2 septem-
ber vindt, als corona geen roet 
in de rookton gooit, het NK 
palingroken plaats. De locatie 
is natuurlijk de Kortenhoefse-
dijk. Het streven is, en daar 
wordt met man en macht aan 
gewerkt, om vóór dat weekend 
klaar te zijn.
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De kip met de gouden eieren
Ingezonden brief

Het toerisme in Loosdrecht is 
al jaren tanende. Er heeft zich 
een verschuiving voorgedaan 
van verblijfsrecreatie naar 
dagrecreatie. De ondernemers 
in deze vrije tijd sector pro-
beren uit alle macht de aan-
trekkelijkheid van het gebied 
te verbeteren en tegelijkertijd 
zich vast te klampen aan hun 
oude businessmodel. Daar-
voor is nu een heel gebieds-
akkoord opgetuigd met als 
belangrijkste hete hangijzer de 
sloepenroute.
Maar wat wil de toerist? Als je 
kijkt naar de populariteit van 
de strandjes. Als je kijkt naar 
het enorme succes van de 
strandtent ‘De Dikke Muis’, die 
nu heeft plaats gemaakt voor 
bebouwing, dan valt er maar 
een conclusie te trekken: de 
toerist wil toegang tot het wa-
ter.
En precies dat is door het 
beleid van de ondernemers 
en de gemeente de nek om-
gedraaid. Daarmee is lang-
zaam de kip met de gouden 
eieren geslacht. Rijd langs de 
Oud-Loosdrechtsedijk en het 
zicht op het water wordt overal 
ontnomen door steeds hogere 
bebouwing. In plaats van de 

gemeenschap op te zadelen 
met zeer dure plannen die 
het onderliggende probleem 
niet oplossen, zouden onder-
nemers en gemeente moeten 
inzetten op een beleid dat 
meer toegang tot- en zicht op 
het water verschaft. Daartoe 
moeten jachthavens hun acti-
viteiten splitsen. De showroom 
en de bootopslag moeten 
verhuizen naar bedrijventer-
reinen meer landinwaarts, 
zodat horeca, bootverhuur en 
ligplaatsverhuur zich aan de 
waterkant kunnen afspelen. 
De vrijgekomen ruimte kan ten 
dele benut worden voor parke-
ren, maar ook voor het creëren 
van strandjes, zwemsteigers, 
kleedruimten, boothellingen 
etc. De gebouwen moeten 
vooral klein en laag worden, 
zodat het zicht op het water 
hersteld wordt. Verder moet de 
bestaande pier sterk naar het 
oosten worden uitgebreid, met 
daarop horeca, kleine winkel-
tjes, kleedruimtes en zwem-
trapppen. Op die manier wordt 
de Porseleinhaven het echte 
centrum van de gezelligheid.

Oscar Lopes Cardozo,
Kortenoef

   

Onterechte boete
Ingezonden brief

Op 11 maart wilde ik via de 
N523 de N201 op. Ter hoog-
te van de Kleizuwe bleek een 
vrachtwagen vast te zitten in 
de berm, waardoor de door-
gang geheel was versperd. 
Tevens was er materieel aan-
wezig om de zaak weer vlot te 
trekken. De enige alternatieve 
route was via de Middenweg, 
wat zo’n 15 km om is. Ik ben 
toen, samen met andere au-
tomobilisten, het korte stukje 
over het naastgelegen fiets-

pad gereden. Nu 17 maart, 
ontvang ik hiervoor een boete 
van €159-. Feitelijk heeft de 
overheid hier gelijk, maar ge-
zien de omstandigheden, ben 
ik van mening, dat hier een 
hardheidsclausule van toepas-
sing is. Ik heb bezwaar aange-
tekend en ben niet erg hoop-
vol op een voor mij gunstige 
beslissing.

Jan de Jong,
Nederhorst den Berg

   

Oproepje ChristenUnie 
WIJDEMEREN
De ChristenUnie heeft in Wij-
demeren ruim 50 stemmen 
méér gekregen dan in 2017 
en daar zijn we dankbaar voor. 
Volgend jaar zijn de gemeen-
teraadsverkiezingen. Wil je 
betrokken raken bij ons team 

in Wijdemeren? Stuur een 
e-mail naar esther.kaper@
wijdemeren.christenunie.nl of 
bel/app: 06-15267320.

Woningnood
Ingezonden brief

Er is woningnood in Nederland, 
en Loosdrecht is hierop geen 
uitzondering. Nieuwbouw lijkt 
nodig. Maar hoeveel woning-
zoekenden telt Loosdrecht 
precies? Hoeveel van hen heb-
ben een plek gevonden in de 
nieuwbouw op het Erve Knorr 
terrein? Hoeveel van die be-
woners komen daadwerkelijk 
uit Loosdrecht en hoeveel uit 
Amsterdam? Weet u dat, mijn-
heer v.d. Horst? U heeft ons 
persoonlijk aangevallen in uw 
ingezonden brief op 17 februa-
ri jl. U oppert het idee dat het 
voor de gemeente gemakkelijk 
te controleren is of de verwach-
te overeenkomst werkelijkheid 
wordt. Dit is enerzijds reactief 
(terwijl in deze context de ge-
meente uiteraard een proactie-
ve houding moet aannemen) 

en anderzijds kritiek aan het 
college, terwijl u ons dit lijkt 
kwalijk te nemen. Het colle-
ge van B&W zou ons moeten 
kunnen garanderen dat de wo-
ningen ten goede komen aan 
Loosdrechtse woningzoeken-
den, maar dat doet zij niet.

Normaliter verkiezen jongeren 
de stad boven een saai dorp-
je zonder uitgaansleven. Dat 
geldt niet voor alle jongeren. 
Momenteel bieden wij onder-
dak aan een woningzoekend 
stel. Zes van ons zijn autis-
tisch en hebben een rustige, 
prikkelarme omgeving nodig. 
Een achtertuin die grenst aan 
het Bosje van Sprenger biedt 
dat. Een flat van vier hoog niet. 
Ons huis wordt daardoor voor 
ons onbewoonbaar en tege-

lijkertijd onverkoopbaar. Mijn 
vrouw slaapt al anderhalf jaar 
niet goed vanwege deze plan-
nen. Door haar autisme kan 
zij het niet naast zich neerleg-
gen. Mijnheer v.d. Horst, u kent 
deze problemen niet. U klaagt 
alleen maar over een huis dat 
u te groot is geworden en jon-
geren die het dorp verlaten. U 
zou een paar van hen onder-
dak kunnen bieden, zoals wij 
dat doen. De gemeente doet 
het niet, want de nieuwbouw 
omvat geen sociale huurwonin-
gen. En, alstublieft, val ons niet 
persoonlijk aan maar vraag ons 
om uitleg als onze ingezonden 
brief voor u niet duidelijk ge-
noeg was.

Edwin Morks

   

Ter Sype: eerst wonen, werken, dan vliegen
Ingezonden brief

Omgeving bepaalt vliegver-
keer en niet langer andersom. 
Eerder gepubliceerd in Wijde-
meren Verrijkt, gericht op de 
Omgevingsverordening Wijde-
meren met momenteel zoveel 
bouwlocaties in het nauw. Onze 
raad beslist zelfstandig, los van 
Hilversum en provincies.

‘Een analyse over de omgeving 
van vliegveld Hilversum wijst 
uit, dat aan de westkant objec-
ten liggen als sportvelden, ma-
neges, een begraafplaats, wo-
ningen, campings en bedrijven 
aan Rading, Tjalk, Noodweg 
en Nieuw-Loosdrechtsedijk. 
Heel dichtbij dus risicovol bij 
een ongeluk met een vliegtuig 
of helikopter. Dit kan meerdere 
doden betekenen. Aan de oost-
kant worden stiltegebied Einde 
Gooi, woongebied Egelshoek, 
restaurants, bungalowparken 
en Hollandsche Rading over-
vlogen. Totaal werden er in 

2012 ruim 1000 woningen te 
zwaar belast qua geluid! Dat 
zijn er inmiddels veel meer; 
nieuwbouw is niet gestopt na-
dien, met name vlak naast 
de begraafplaats. Een strook 
van zuid naar noord is het 
meest veilig. Reden waarom 
de omgevingsverordening de 
geluidscontouren moet gaan 
beperken tot die strook. Geëx-
trapoleerd vanuit de lucht naar 
het grondoppervlak betekent 
dit dat de twee noord-zuid start- 
en landingsbanen kunnen wor-
den verlegd voor zover nodig 
en baan 13-31 moet worden 
gesloten, liefst ruim vóór 2030. 
Bijkomend positief gevolg: ruim 
>1000 bestaande woningen in 
Hilversum, Loosdrecht en Hol-
landsche Rading krijgen min-
der geluidsoverlast, risicolo-
caties bij ongevallen drastisch 
minder, Ter Sype kan ruim >60 
woningen kwijt.’

Overigens plant WijWillen-
WonenWijdemeren@ziggo.nl 
(meld je nu) alle Wijdemeerse 
woningzoekenden anoniem te 
enquêteren over woonwensen, 
die nu niemand eigenlijk kent. 
Resultaat: lijst van gevraagde 
woningtypes, gewenste loca-
ties, bedrag aan huur/huur-
koop/koop. Alléén deelnemers 
krijgen vooraf uitleg over tiny 
houses, sociale huur, 25% 
goedkopere sociale koop, 
kangoeroewoningen, groeps-
wonen, levensduurzame 50+ 
woningen, af-fabriek te leveren 
kant-en-klare woningen, zelf-
bouw via Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap in huur/
koop (263000-349000 euro, 
130-163 m2, Heesch). Met die 
enquêteresultaten kan de ge-
meenteraad kaders stellen aan 
projectontwikkelaars. Als ze 
meedoen met dit Participatie 
Initiatief.
Wij Willen Wonen Wijdemeren 

   

GooiTV
Vanaf woensdag 24 maart 
2021: In het politiek-maat-
schappelijke discussiepro-
gramma In Derde Termijn 
besteedt Ruud Bochardt aan-
dacht aan huiselijk geweld. 
Jongeren, maar ook ouderen 
kampen met allerlei problemen, 

als eenzaamheid, neerslachtig-
heid, verveling, etc. In Huizen 
start een proefproject Handle 
with Care. Er is een samen-
werking tussen scholen, politie, 
Bureau Leerlingzaken en Veilig 
Thuis. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij 

het maken van palmpaasstok-
ken in Nederhorst den Berg. 
Daarnaast is er het gesprek 
met Han Ter Heegde, de bur-
gemeester van Gooise Meren. 

Zie: www.gooitv.nl
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100.000 euro
Ingezonden brief

Geachte heer Joost Boer-
mans, 100.000 euro !!! Dat is 
u beschikbaar gesteld om ver-
keerssituaties te verbeteren 
in Wijdemeren. Nu is het ge-
val dat er al meerdere malen 
is geklaagd in Weekblad Wij-
demeren over auto’s die over 
de fietsstraat de Kwakel tus-
sen Herenweg, Ankeveen en 
Kerklaan/Kortenhoefsedijk te 
Kortenhoef rijden. Een fiets-
straat waar de auto te gast is 
met het verzoek niet harder 
te rijden dan 30 km. Dat is 
aangegeven op het wegdek, 
wat door velen over het hoofd 
wordt gezien. De meeste au-

to’s rijden daar veel harder 
dan is toegestaan. 60 tot 80 
km is geen uitzondering. Nu 
de vraag aan U, meneer Joost 
Boermans. Heeft u wat euro’s 
over om een 30 km- snel-
heidsbord te plaatsen aan 
het begin van de Kwakel aan 
de Herenweg te Ankeveen. 
Mocht dat bord niet helpen, 
dan is een camera halverwe-
ge de fietsstraat een optie. De 
kosten aan boetes daarvan 
heeft u er binnen twee weken 
uit. De wandelaars en fietsers 
zullen u dankbaar zijn.

Wim Heerschop, Kortenhoef
   

Zuidsingel fase 8
Ingezonden brief

Op pagina 5 geven enkele be-
woners hun mening over de 
aanpak van de plannen voor 
Zuidsingel 8. Hieruit blijkt dat 
de gemeente Wijdemeren wel 
op een heel eigen wijze de ont-
wikkeling van bouwplannen 
ter hand neemt. De ontwikke-
ling van het plan Zuidsingel 
fase 8 is tot dusver chaotisch 
in alle opzichten. Men begint 
bijvoorbeeld achterste voren 
met de planontwikkeling. In 
plaats van het ontwikkelen 
van een structuurplan voor 
het hele plangebied waarin 

globaal de bestemmingen, 
verkeers- en groenvoorzienin-
gen, enz. worden aangege-
ven, wordt een projectontwik-
kelaar zonder structuurplan 
opdracht gegeven om een 
bouwplan voor het gebied te 
ontwikkelen. Dat kan toch niet 
waar zijn. Het is mijn vaste 
overtuiging dat de provincie 
Noord Holland een dergelijke 
werkwijze niet zal accepteren 
en daar een stokje voor zal 
steken.

Hylke J.A.S. Tromp

	

	

	

	
	

• Aanleveren	van	afval	op	onze	locatie	aan	de	Gageldijk	83	in	Maarssen	
• Afvalinzameling	met	afzetcontainer,	perscontainers	en	rolcontainers	
• Ondergrondse	afvalinzameling	
• Afvalrecycling	
• Levering	van	zand,	grind	en	tuinaarde	

	
T:030-2611866																		W:	www.venuscontainers.nl					E:	info@venuscontainers.nl	
	

C O N T A I N E R S

T: 030-2611866         W: www.venuscontainers.nl           E: info@venuscontainers.nl

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Histo-
rische Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van 
Wijdemeren. De tweede aflevering is voor Historische Kring Loosdrecht. 

1954. De werkplaats van de familie (later de gebroeders Daan en Aart) Wendt aan 
de Nieuwloosdrechtsedijk 82. Aart Wendt trouwde in 1893 met een Loosdrechts 
meisje en startte een wagenmakerij op dit adres. Zijn zoons Jan, wagenmaker en 
Dirk, smid volgden hem op. Vele (vracht)auto’s zijn hier verbouwd of opgebouwd 
van chassis met neus tot veetransportwagen, hooiwagen of in dit geval een trekker 
met lange cabine. Buiten staat van klant Lamme een splinternieuwe Volvo L 370 
vrachtwagen met kenteken RJ-57-42 (1954). Binnen aan de rechterkant staat een 
ander project, waarschijnlijk een DAF. In het linkerdeel was het smidsvuur. Gas-
flessen werden voor de veiligheid buiten het gebouw geplaatst in kettingen, zodat 
ze niet om konden vallen. Aan de straat staat een BP benzinepomp, waar veel 
buurtbewoners gebruik van konden maken. Op deze plek is thans het autoschade-
herstelbedrijf van Harry Lamme en de fotostudio van zijn vrouw Marjolijn Lamme.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

WWW.DENIEUWSSTER.NL

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Boswachters Tamara Overbeek en Olga Ekelenkamp van 
Natuurmonumenten schrijven elke 2 weken over hun belevenissen 

in de Vechtplassen. Vandaag opent Tamara.

De kraamkamer van 
Moeder Natuur
Pas geleden was ik heerlijk 
aan de wandel in de Vecht-
plassen met mijn collega Olga. 
We liepen het rondje ‘Oppad – 
Kromme Rade’ in Kortenhoef. 
Een welkome afwisseling van 
ons bureauwerk thuis achter 
de pc. Onderweg genoten we 
van de beginselen van het 
jaarlijks terugkerende wonder 
der natuur. De tijd waarin man-
netjes vogels luidkeels zingen 
om een vrouwtje te bekoren, 
vogels die af en aanvliegen 
met takjes en veertjes in hun 
snavel en bloemknopjes die 
op het punt staan om open 
te barsten. De tijd waarin aan 
alle kanten hard wordt gewerkt 
om de kraamkamer van Moe-
der Natuur gereed te maken 
voor de komst van het kroost.

Het is altijd leuk om onder-
weg een praatje te maken 
met voorbijgangers. Zo kwa-
men we op het Oppad een 
vrouw tegen met een loslo-
pende hond. Ik vroeg haar 
of ze wist dat haar hond hier 
aan de lijn moet. Ja, dat wist 
ze wel, maar haar hond had 
toch echt even behoefte om 
lekker uit te razen en boven-
dien doet hij toch ‘geen vlieg 
kwaad’. Deze vrouw had geen 
idee, zoals zoveel mensen, 
wat haar hond kan aanrichten 
als hij even de bosjes in duikt. 
Juist in het broedseizoen. Dan 
zitten jonge rietzangertjes in 
een gekunsteld nestje han-
gend tussen de rietstengels; 
pasgeboren reekalfjes liggen 
stilletjes in het hoge gras te 

wachten tot hun moeder te-
rug komt; wezels liggen met 
hun kale jongen te slapen in 
hun holletje. En dan kan een 
ontmoeting met een speelse 
hond funest zijn. Voor de hond 
is het een spel, maar voor de 
wilde dieren kan het hun einde 
betekenen.

Net als ouders van pasgebo-
ren baby’s willen jonge die-
rengezinnen vooral rust. De 
jonge ouders kunnen dan al 
hun energie stoppen in het 
grootbrengen van de kleintjes. 
Vooral in deze coronatijd lijkt 
dat een extra uitdaging te wor-
den. Mensen zijn massaal op 
zoek naar ontspanning en rust 
in de natuur en daarom is het 
nu extra belangrijk om je aan 
de huisregels te houden: blijf 
op de paden, laat geen afval 
achter en hou je hond aan de 
lijn.

Nadat Olga en ik dit aan de 
vrouw met de hond hadden 
uitgelegd, begreep ze ons 
punt. We verwezen haar naar 
onze verschillende hondenlos-
loopgebieden in de Vechtplas-
sen. Deze liggen op plaatsen 
waar honden niet veel kwaad 
kunnen, maar wel even lekker 
hun gang kunnen gaan. Op de 
pagina www.natuurmonumen-
ten.nl/wandelen-met-de-hond 
staat hier meer info over. Dus 
geniet van de natuur, maar be-
treed het thuis van de dieren 
en planten met respect.

Foto: Rietzanger (Wiel Arets)

De IJsvogel

Door: Thalita Stam

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de 
Wijdemeerse natuur neem 
ik graag mijn camera mee. 
Puur als hobby. In de na-
tuur in onze omgeving 
komt zoveel moois voor. 
Niet alleen bijzondere die-
ren, soms ook alledaagse. 
Maar dat maakt een wan-
deling zo bijzonder; je komt 
altijd wel wat tegen.

Als (hobby)fotograaf dien je 
over een aardige dosis geduld 
te beschikken. Vooral als je fo-
tografievoorkeur uitgaat naar 
dieren in de natuur. Nu heb 
ik niet altijd heel veel geduld 
maar met fotografie juist weer 
wel. Eén van mijn wensen was 
het fotograferen van de ijsvo-
gel. Deze komt weer veelvul-

dig voor in onze regio. Ik heb 
een paar jaar geleden eens 
een paartje gefotografeerd in 
een boom vlakbij mijn woning, 
maar helaas was het een niet 
al te scherpe foto en ze zijn zo 
fotogeniek. Dus ik ging op zoek 
naar waar ik de meeste kans 
had op het maken van een 
mooie foto. Ik kwam in contact 
met Hans van der Laan van 
Jachthaven Kortenhoef. De 
jachthaven heeft een natuuroe-
ver met twee ijsvogelwanden 
gecreëerd. De ijsvogel was 
daar binnen 1,5 jaar tijd al suc-
cesvol aan het broeden. Ik was 
van harte welkom en mocht 
met camera plaatsnemen op 
de steiger met uitzicht op een 
van de ijsvogelwanden.

Flitsend blauw-oranje
Als je het geluid van de ijsvogel 
eenmaal kent, een hoge piep 

als hij/zij gaat vliegen, kun je 
soms jezelf erop voorbereiden 
dat de vogel eraan komt. Ze 
zijn namelijk heel, heel snel. 
Ze kunnen snelheden bereiken 
van 50 kilometer per uur. En 
met een lengte van ongeveer 
16 centimeter en een span-
wijdte van 24 tot 26 centimeter 
zijn ze ook niet al te groot. Een 
blauwe-oranje flits die voor-
bij komt schieten dus. Zie dat 
maar eens vast te leggen. Ik 
was voorbereid op een uitda-
gend lange zit…

Nog geen kwartier nadat ik 
alles gereed had kwam de ijs-
vogel laag over het water aan-
gevlogen. Aan de kleur van 
de snavel (oranje) was te zien 
dat het een vrouwtje was. En 
precies recht voor mij, zittend 
op een tak met een vis tussen 
haar snavel, ging ze nog even 
poseren voordat zij het nest in-
vloog. Snel terugkijken op het 
beeldschermpje van de came-
ra en eigenlijk had ik het beeld 
al waarvoor ik kwam. Zowel 
vliegend als met vis! Dus wat 
doe je dan? In mijn geval: de 
camera wegleggen en alleen 
maar kijken. Want na het ma-
ken van de foto kwam de ijsvo-
gel nog veelvuldig uit het nest 
om weer op jacht te gaan naar 
nieuwe vis.

Wandelt u graag in de regio? 
Let dan eens extra op langs het 
water. Flitst er iets blauw-oran-
je voorbij dan is het hoogst-
waarschijnlijk de ijsvogel.

   

Voorjaar
Door: Cor Lam

Einde winter! Eerst nog even 
een week met veel ijspret, die 
week heeft veel goed gedaan. 
Alle maatschappelijke zorgen 
werden naar de achtergrond 
geduwd: schaatsen. Onvoor-
spelbaar is de natuur want een 
week later voeren de bootjes 
op de plas. Op dezelfde plek 
waar dezelfde roergangers een 
week ervoor hun ijszeiler op 
koers hielden. Na een week-
je quasi voorjaar probeert de 
vorst nu weer even baas te 
worden. Lieten de sneeuwklok-
jes de eerste puntjes in novem-
ber hier en daar al zien, bij elke 
warmere dag kwam er wat blad 
bij en na de week ijs bloeiden 
ze ineens overal. Ook de mooie 

krokuslinten in de plantsoenen 
brengen prachtige frisse kleu-
ren in het nog dorre landschap. 
Onwillekeurig bedank ik daar-
voor Theo alweer een paar jaar. 
Goed initiatief! In de tuin zie ik 
dat de knoppen aan de blauwe 
bes al proberen open te ko-
men. Het gras kleurt weer wat 
bij. Verder houden de planten 
zich nog even in, nachtvorst lig 
elke dag nog op de loer. Toch 
zal de lente het gaan winnen. 
De uren licht worden duidelijk 
merkbaar meer per dag en de 
zon wordt voelbaar sterker. De 
koolmezen en merels vullen het 
luchtruim met hun gezangen! 
Het heeft voor mij steeds weer 
een imponerende invloed: in de 
vroege morgen met nog bijna 
geen geluiden buiten, schemer 

en dat die prachtige heldere to-
nen van die het luchtruim vul-
len. Dat is beter wakker worden 
dan als reactie op een wekker. 
Steeds krijgen ze antwoord van 
de concurrenten vanuit hun 
territorium. Het zijn de kleine 
dingen die het doen, zong men 
jaren geleden al. En zo is het. 
Ik hoop dat iedereen die bele-
venissen, gewoon om z’n deur 
ook nog steeds herkent en be-
wondert. In een tijd van groter, 
groter en meer, meer blijkt de 
natuur zich te kunnen handha-
ven met dezelfde eenvoud en 
schoonheid van eeuwen gele-
den. Een mooi voorjaar nadert. 
Ook die vlinder, vorige week 
lekker in het zonnetje, kon er 
geen weerstand meer aan bie-
den en zocht de zon op.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Het vaccinatieperspectief
Door: Jaap van Waveren

WIJDEMEREN
Perspectief bieden is van 
groot belang, wordt ons 
door de verantwoordelij-
ke bewindslieden in Den 
Haag al maandenlang, 
bijna dagelijks, voor-
gehouden. Dan rijst de 
vraag hoe het zit met het 
perspectief op vaccinatie. 
Via de media kan worden 
opgemaakt dat bijna 2 mil-
joen mensen zijn gevacci-
neerd, onder wie de Van 
Rossems in deze wereld 
die leven met het motto 
‘ikke en de rest.........’.

Navraag bij de lokale huisart-
sen levert wellicht een verras-
send beeld op. De huisartsen 
vaccineren personen onder 
de 65 met onderliggende aan-
doeningen. Dit gebeurt met 
het AstraZeneca-vaccin. He-
laas is men nu genoodzaakt 
hiermee te stoppen. Voor bij-
voorbeeld de groep ouder dan 
70 worden andere vaccins ge-
bruikt. In de groep van 70/75 
zitten veel mensen die ook 
door de huisarts worden op-
geroepen voor een griepprik. 
Veel mensen denken dus voor 
het vaccin ook een oproep van 
de huisarts te krijgen. Dit blijkt 
echter niet het geval te zijn en 
de huisartsen verwijzen voor 

meer informatie hierover naar 
het RIVM. Als je het RIVM belt 
met de mededeling dat je een 
informatief stukje wil schrijven 
in een lokale krant wordt het 
gesprek onmiddellijk afgekapt 
en verbindt men je door naar 
de persvoorlichting. Vervol-
gens hoor je een bandje met 
de mededeling dat de afdeling 
persvoorlichting de komende 
dagen niet bereikbaar is. Dan 
maar gebeld als privépersoon 
en nu wordt de informatie wel 
verstrekt. Om bijvoorbeeld de 
voornoemde groep uit te no-
digen voor vaccinatie wordt 
uitgegaan van de gegevens 
van de burgerlijke stand van 
een gemeente. Of men dan 

ook rekening houdt met men-
sen in deze groep met on-
derliggende aandoeningen 
wordt niet geheel duidelijk. 
Men verwacht kennelijk dat 
de huisartsen hen van deze 
informatie voorzien. Zo op het 
oog, ook al vanwege de druk-
te bij de praktijken, moeilijk te 
realiseren. De laatste infor-
matie vanuit het RIVM geeft 
aan men nu de 75/80 jarigen 
oproept en dat groep 70/75 na 
de Pasen een oproep krijgt, 
doch ze wijzen erop dat het 
gaat om een grote groep en 
men niet moet verwachten 
binnen de eerste weken een 
uitnodiging te krijgen. Waar 
men gevaccineerd gaat wor-

den, zal in de uitnodiging ver-
meld worden. Natuurlijks is 
het tijdstip afhankelijk van de 
beschikbaarheid van vaccins. 
Over de groepen jonger dan 
70 is nog weinig bekend. Ook 
niet welke vaccin zal worden 
geprikt. Burgers gaan naar 
de huisarts als het gaat om 
hun gezondheid. Het is dus 
belangrijk dat huisartsen over 
goede informatie beschikken. 
Zoals het nu gaat heeft het de 
schijn dat qua informatiever-
strekking de overheid, zeker 
met dit virus, hen enigszins in 
de kou laat staan.

   

Meer rugklachten door thuiswerken
Weer beter bewegen door chiropractie

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Recente cijfers van het 
RIVM laten zien dat in 
Nederland ruim 2 miljoen 
mensen last hebben van 
rug- en nekpijn. Er is spra-
ke van een forse groei 
omdat steeds meer men-
sen thuiswerken en ook 
jongeren en studenten va-
ker thuis online onderwijs 
volgen. De Nederlandse 
Chiropractoren Associatie 
adviseert om niet te lang 
met klachten te blijven 
rondlopen.

“Veel mensen die thuiswer-
ken bewegen te weinig en 
zitten vaak in een verkeerde 
houding” verduidelijkt Mischa 
Bakker. De klachten die daar-
door ontstaan ziet hij dagelijks 
terug in zijn chiropractieprak-
tijk aan de Kerklaan in Korten-
hoef. “Alles   gaat   een  bee-
tje verkrampen. Er ontstaat 
spanning in de rug, nek en 
schouders. Door de aange-
spannen spieren gaat de rest 
van het lichaam compense-
ren. Dan heb je minder tole-
rantie en ontstaan er uiteinde-
lijk weer andere klachten. Het 
heeft invloed op alles.”

Klachtenpatroon
“Als je erg veel zit, kunnen 
de spieren in je bekken ver-
krampen en raken zenuwen 
overprikkeld” licht Bakker toe. 

Er kan dan een ‘symmetrisch 
klachtenpatroon’ ontstaan, 
met nek-, hoofd- of rugpijn. 
Ook kunnen klachten optre-
den als oververmoeidheid, 
hyperventilatie, hartkloppin-
gen en maag- en darmproble-
men. Bij het ‘asymmetrische 
klachtenpatroon’ zit er in de 
bekkengordel minder bewe-
ging aan één kant. De andere 
kant gaat dan compenseren 
wat klachten kan geven in het 
hele lichaam. In de rug, nek, 
maar ook in de armen of be-
nen. Het hangt allemaal met 
elkaar samen.”

Verschillende technieken
Mischa: “Chiropractie is heel 
holistisch. Ik behandel dus 
niet de klacht op zich, maar 
het hele patroon. Mensen 
denken bij chiropractie voor-
al aan kraken, maar er zijn 
veel meer technieken, ook 
hele zachte. Zo gebruik ik een 
klein apparaatje, de activator, 
om lichte trillingen in de zenu-
wen op te wekken. Deze ge-
ven een reset aan de diepere 
spieren die daardoor gaan 
ontspannen, zodat je weer 
beter kunt bewegen. Maar 
dan begint het pas. Want on-
bewust zijn er neurologische 
bewegingspatronen ontstaan 
en die moet je doorbreken. De 
hersenen moeten weer leren 
om de spieren op een andere 
manier aan te sturen. Je moet 
dus blijven bewegen om het 
nieuwe patroon in stand te 

houden.”

Zorg goed voor jezelf
“Het is niet zo dat chiroprac-
tie de oplossing is” benadrukt 
hij. “Er zijn meer dingen die je 
kunt doen, juist om rugklach-
ten te voorkomen. Veel advie-
zen zijn open deuren, maar 
wel belangrijk. Zorg allereerst 
goed voor jezelf met gezonde 
voeding en rook niet. Door 
roken wordt je bloedsom-
loop minder en dat versterkt 
de klachten. Zet daarnaast 
je beeldscherm op ooghoog-

te. Dat kan gewoon met een 
stapel boeken. Gebruik een 
verstelbare bureaustoel zodat 
je in een goede houding kunt 
zitten. Maar blijf niet te lang 
zitten. Neem micropauzes 
en sta elke 20 à 30 minuten 
even op. Neem een statafel 
om je houding af te wisselen 
of gebruik hiervoor een strijk-
plank. Maak een lunchwan-
deling en loop eventueel ook 
’s morgens of ’s avonds een 
blokje om. Gewoon wandelen 
is voor je lichaam het beste, 
ook voor je coördinatie en ba-

lans. Wees in de pauzes echt 
even schermloos. Want bij ge-
bruik van je smartphone zit je 
weer in een gebogen houding 
waarmee je je lichaam belast. 
Kortom, wees je bewust van 
je houding en wissel deze 
zoveel mogelijk af. Want hoe 
goed je werkplek ook is inge-
richt, opstaan en bewegen is 
het allerbelangrijkste. Mensen 
zijn gemaakt om te bewegen.”

Kijk voor meer informatie op: 
www.chiropractiewijdemeren.
nl.
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Paasontbijt voor snoezelruimte De Kuijer
Door: Martin Vuyk

NEDERHORST DEN BERG
U had ons artikel vorige 
week gezien en wilde dat 
lekkere Paasontbijt natuur-
lijk bestellen, maar het was 
er nog even niet van geko-
men…. Doe het dan gelijk, 
we hebben nu nog plek 
voor uw aanmelding.

De zorgmedewerkers van De 
Kuijer willen heel graag een 
snoezelbadkamer voor de 
bewoners van dit verzorgings-
huis inrichten. Wanneer u ons 
Paasontbijt bestelt, dan kan 
De Kuijer met de opbrengst 
de realisatie van die belang-
rijke snoezelbadkamer weer 
een stukje dichterbij brengen. 
U kunt uw paasontbijt voor 
zowel zondagochtend 4 april 
(1e paasdag) als maandag-
ochtend 5 april (2e paasdag) 
bestellen via het formulier op 
deze website: www.rotarywij-
demeren.nl/paasontbijt. Heeft 
u geen internet, dan kunt u 
ook telefonisch bestellen: 06-
10007288 (Mariëtte)

Ontbijt
Het ontbijt is ruimschoots voor 
2 personen en bestaat uit: 
Croissants, brood, boter, beleg 
(zoet en hartig), gekookte eie-
ren, gesneden vers fruit, thee(-
zakje) en fruitsap. Veel van het 
ontbijt wordt gesponsord en 
geleverd door plaatselijke on-

dernemers: zij zorgen samen 
voor uw topontbijt. Dit heerlijke 
paasontbijt voor 2 personen 
kost € 20. (voor 1 persoon 
kan ook voor € 10, zet dat als 
commentaar bij uw bestelling, 
of bel Mariëtte even op) Een 
lekker paasontbijt én meedoen 
aan een mooie paasactie voor 

De Kuijer… en dat voor één 
prijs.Wij bezorgen in de dor-
pen van Wijdemeren voor een 
meerprijs van € 5,- per bestel-
ling. Het ontbijtpakket wordt 
dan vóór 10 uur ‘s ochtends 
bij u afgeleverd. U kunt uw be-
stelling ook zelf ophalen bij de 
Kuijer in Nederhorst den Berg 

tussen 8:30 en 10:00.Heeft u 
vragen of opmerkingen over 
deze actie: mail uw bericht 
aan paasontbijt@rotarywijde-
meren.nl

Fijn dat u meedoet! Namens 
Rotary Club Wijdemeren en 
Amaris de Kuijer

Alle neuzen dezelfde kant op 
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Alle neuzen dezelfde kant op, 
dat is best een opgave in ons 
land met zo veel verschillende 
partijen. 

Op de tuin is het veel makke-
lijker. Bij rabarber wijzen alle 
neuzen omhoog, naar de he-
mel. Neuzen noem je de nieu-
we stengels die net boven de 
grond uit steken en dan een 
beetje op neuzen lijken.

Doordat afgelopen jaar veel 
mensen onze tuin hebben 
gevonden is ons rabarberveld 
niet groot genoeg om aan de 
vraag te voldoen. Daarom leg-
gen we dit jaar een nieuw stuk 
aan. Rabarber is een plant die 
jaren op dezelfde plek staat. 
Een aantal kabinetsperiodes 
in ieder geval. Het is het eer-
ste gewas dat in het voorjaar 
boven de grond uit komt ste-
ken. Ze hebben dan wel eerst 
een koude winter nodig gehad, 
anders hebben ze er niet zo`n 
zin in en wordt het geen goed 
rabarberjaar. Grappig is het 

dat dit per soort verschillend 
is. De ene soort heeft aan 
een kwakkelwinter genoeg, de 
andere spurt de grond uit na 
een winter waarin we hebben 
kunnen schaatsen. Dat heet 

dan weer ‘de Koudesom’, het 
aantal graden onder nul dat 
een rabarberplant heeft ge-
had. Deze week hebben we 
deze nieuwe rabarberplanten 
uit Limburg gehaald. Op iede-

re pol zitten wel 4 neuzen die 
straks tot stengels uit gaan 
groeien. We kunnen die dit 
jaar nog niet oogsten, eerst 
moet de plant uit groeien tot 
een volwassen plant. Als we 

dan weer een winter krijgen 
met veel schaatsplezier is vol-
gend jaar de eerste oogst. Nu 
eerst nog minimaal 76 neuzen 
in Den Haag dezelfde kant op.
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Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein.
Deze week het Willie Das Plein in Nederhorst den Berg met de volgende vraag: Heeft u (nog) 

vertrouwen in minister-president Mark Rutte?

Door: Karin Wesselink

Martin Moraal (64)
“Jawel. Ik vind Rutte een goe-
de bestuurder, een manager. 
Hij debatteert netjes en goed 
en hij is niet al te extreem. 
Ik ben zelf D66-stemmer, lid 
van deze partij en heb voor 
ze hier in de gemeenteraad 
gezeten, zij het heel lang ge-
leden. Maar natuurlijk snap 
ik dat mensen op VVD stem-
men. Het is niet geheel mijn 
gedachtegoed, maar dat is 
puur omdat ik op een andere 
manier denk. Ik zou het goed 
vinden om niet alleen op een 
partij te stemmen, maar ook 
op een premier. Twee weken 
geleden zou ik dan Mark Rut-
te hebben gekozen. Maar vlak 
voor de verkiezingen zou het 
mevrouw Kaag zijn geworden. 
Eerst vond ik haar wat vaag, 
maar ze heeft zich enorm ont-
wikkeld.”

Elly Hoetmer (72) en Nina (3)
“Wat corona betreft wel. Dat 
doet hij helemaal niet zo 
slecht. Hoewel ik vind dat hij fi-
nancieel wel wat meer voor de 
zorg had mogen doen. Ik vind 
het vaccineren niet allemaal 
correct gaan, maar ik realiseer 
me ook dat dit alles voor hem 
ook lastig is. Niet alleen voor 
ons. We hebben toch te ma-
ken met iets nieuws waar we 
nog geen ervaring mee heb-
ben. Maar verder heb ik wel 
wat vraagtekens. Rutte heeft 
gezegd dat hij dingen zou op-
lossen, zoals de toeslagenaf-
faire. Maar dáár heb ik niet zo 
veel vertrouwen in. Ik heb hoe 
dan ook een andere politieke 
voorkeur dan VVD én ik stem 
altijd voor een vrouw. Deze 
keer op Sigrid Kaag. Zij staat 
midden tussen alle partijen in 
en blijft altijd beleefd en netjes. 
En ik sta achter haar uitspra-
ken.”

Vertellen doet 
herstellen
Aandacht voor psychische gezondheid

REGIO
De helft van de Nederlan-
ders krijgt ooit te maken 
met psychische proble-
men. Toch praten we er 
maar weinig over. Met de 
campagne Hey, het is oké 
wordt in Gooi en Vecht-
streek aandacht gege-
ven aan het belang van 
psychische gezondheid. 
Daarnaast worden men-
sen aangemoedigd om het 
gesprek aan te gaan, want 
vertellen doet herstellen.

Sommige mensen voelen zich 
door de coronatijd sneller som-
ber, angstig of gestrest. De 
Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving (zij adviseren 
de Tweede Kamer en het ka-
binet) vraagt daarom landelijk 
aandacht voor psychosociale 
problemen door corona. Extra 
aandacht voor mentale fitheid 
is juist nu belangrijk. Voor veel 
mensen helpen de basistips, 
zoals: zorg voor structuur in 
je dag, beweeg voldoende, ga 
naar buiten, eet gezond, doe 

dingen waar je blij van wordt 
en hou contact met anderen 
(met inachtneming van ander-
halve meter afstand). Toch is 
het ook belangrijk om signalen 
van psychische problemen se-
rieus te nemen. Op de website 
www.ggdgv.nl/heyhetisoke is 
te zien welke hulp en onder-
steuning beschikbaar is als 
het even wat minder gaat. Hier 
staat ook meer informatie over 
psychische gezondheid en 
praktische tips om het gesprek 
aan te gaan. Op de website 
staan verder een online zelf-
test en gratis trainingen om 
snel beter in je vel te zitten.

Hey, het is oké
GGD Gooi en Vechtstreek sluit 
aan bij de landelijke campagne 
Hey, het is oké. De campag-
ne is bedoeld om het stigma 
op psychische aandoeningen 
weg te nemen en de drempel 
te verlagen om erover te pra-
ten. Want praten is vaak een 
eerste stap naar herstel en 
kan ervoor zorgen dat klach-
ten minder zwaar worden.

Het woord aan Wijdemeren
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De Mattheus Passion 
verteld
‘S- GRAVELAND
De onverwoestbare Mat-
theus Passion trekt zich 
van corona niks aan. Want 
kan hij niet gespeeld wor-
den, dan kan er in elk geval 
over de Mattheus worden 
verteld. Dit gaat Geert van 
Meijeren doen op vrijdag-
avond 26 maart om 20:00 
uur in de Hervormde kerk 
van ’s-Graveland. Het is 
een online evenement van 
de Daniël Stalpaert Stich-
ting.

Geert zal in circa 75 minuten 
vertellen over de ontstaansge-
schiedenis van de Mattheus, 
over de positie dat dit werk in-
neemt in Bachs erfenis en hoe 
de Mattheus een ‘hit’ werd in 
vooral ons land. Geert zal het 
deze avond niet bij woorden 
laten. Via filmpjes kunnen de 

bezoekers genieten van muzi-
kale hoogtepunten en bijzon-
derheden uit dit meesterwerk 
van Bach. Een educatieve 
avond met muzikale intermez-
zo’s. Log 26 maart a.s. gratis 
in op: http://www.danielstal-
paert.nl/mattheus

Na afloop krijgt u de gelegen-
heid een vrijwillige bijdrage 
over te maken. Inlichtingen: 
danielstalpaert.nl; tel. 06 – 
4604 1520

   

Bloemenmeisjes
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Schoonheid komt uit een zak-
je. En al die zakjes komen 
biologisch en wel zomaar uit 
Epe aangevlogen. Gestuurd 
door De Bolster. Hoewel, niet 
helemaal zomaar. We hebben 
sinds deze winter een enthou-
siaste groep vrijwilligsters die 
zich met de bloementuin be-
zig houden. Voor het gemak 
noemen we ze ‘de Bloemen-
meisjes’. Dames zou beter bij 
hun leeftijd passen, maar dat 
klopt weer niet met hun blaren 
en vuile nagels. Want werken 
kunnen ze. Met alle respect. 
Bloemenmeisjes dus. Afge-
lopen winter is druk overlegd 
welke bloemen het beste in 
de tuin zouden passen. Ze 
moeten goed plukbaar zijn, 
lang bloeien, lang op de vaas 
staan, liefst lekker ruiken, met 
elkaar contrasteren in vorm, 
enz. Uit al het overleg en on-
derling app-verkeer zijn nu de 
favorieten gekozen, besteld en 
inmiddels aangekomen in hun 
fleurige kleurige zakjes. De 
bloementuin is bemest en ge-
spit, de bedden liggen keurig 
aangeharkt klaar. Klaar voor 
een jaar plukplezier. Even was 
er schrik toen er een paar da-

gen vorst kwam, net toen het 
winterdek van de dahlia`s af 
was geharkt. Een snelle actie 
bracht het weer terug, de dah-
lia’s reddend. Nu begint het 
zaaien. Niet rechtsreeks buiten 
maar eerst binnen in zaaibak-
ken. Dat Is een heel precies 
werkje. Aarde zeven, zaaibak-
jes vullen en aandrukken met 
een speciale steen, dunnetjes 
zaaien en afstrooien, nog wat 
zandbakzand als poedersuiker 
erover heen. Het klinkt een-
voudig maar vraagt de nodige 
concentratie. Maar dat kunnen 
onze bloemenmeisjes vast, we 
zijn nu al trots op ze!

Wijdemeerse schoolschaaktoernooi 
gaat niet door
Nieuw toernooi in het vooruitzicht

WIJDEMEREN
Door een gebrek aan be-
langstelling gaat het Wijde-
meerse Schoolschaaktoer-
nooi niet door. Te elfder 
ure meldde zich nog een 
tweede school die wilde 
deelnemen, maar onduide-
lijk was hoeveel kinderen 
dan wilden schaken.

Nu gaat de winnaar van vo-
rig jaar, de Curtevenneschool 
uit Kortenhoef, door naar de 
regionale finale. Uiteraard 
wenst schaakschool ‘t Slimme 
Pionneke hen succes. Om de 
teleurgestelde kinderen tege-
moet te komen wil ik aan het 
eind van het voorjaar of wel-
licht tegen het eind van de 
lockdown, een gemeentelijk 

schaaktoernooi online organi-
seren voor mensen van jong 
tot oud. Er wordt geschaakt 
in drie groepen, 4-12 jaar, 12-
16 jaar en iedereen boven de 
16. Voor kinderen onder de 
12 geldt inschrijving 50 ct., 
voor kinderen tot en met 16 
jaar een euro, en voor men-
sen boven de 16 jaar 3 euro. 
Inschrijfgeld is ook prijzengeld 
met aftrek onkosten. Dus heb 
je de schaaksport lief, reageer 
dan en stuur een mail naar 
Slimmepionneke@tele2.nl on-
der vermelding van voor- en 
achternaam, adres en leeftijd. 
Prijzen worden thuis afgele-
verd, voor de jeugd is er buiten 
een geldprijs ook een beker 
beschikbaar.

Zet die hersenen maar eens 
op een creatieve manier aan 
het werk. Zodra er voldoende 
inschrijvingen zijn, krijgen jul-
lie de details te horen. Je kunt 
vast oefenen met de dagelijk-
se puzzels op Chess.com of 
Lichess.com. Voor het toer-
nooi wil ik Lichess gebruiken, 
dus het is slim daar vast een 
account aan te maken. Het 
toernooi zal plaatsvinden op 
een (liefst regenachtige) zon-
dagmiddag van 13.00-17.30 
uur volgens het Zwitsers sys-
teem. Zodra er veel aanmel-
dingen binnen zijn, wordt de 
datum bepaald. Word jij de 
beste junior, jeugd- of senior-
schaker van de Wijdemeren?

   

‘Opa’ Gerrit Roelofs 80 jaar

LOOSDRECHT
Afgelopen dinsdag werd ras 
Loosdrechter Gerrit Roelofs, 
beter bekend als Opa Gerrit, 
80 jaar. Dochter Anne wilde dit 
niet zomaar voorbij laten gaan 
en organiseerde zaterdag-
middag een heus drive-thru 
verjaardagspartijtje. Alles op 
gepaste afstand uiteraard. 
Natuurlijk mocht zijn grote 
clubliefde SV Loosdrecht niet 
ontbreken op het feestje. Opa 

Gerrit heeft namelijk menige 
twintigers en dertigers de eer-
ste kneepjes van het voetbal-
vak bijgebracht op de plaat-
selijke voetbalclub. Inmiddels 
grote meiden en knapen, soms 
met nu zélf kleine kinderen, 
stonden op 5-, 6- jarige leeftijd 
bij Gerrit op het veld of in de 
Gigantjesbak. Initiator Marco 
Kerkhof vond Gert Sijberden 
Groenzorg bereid zijn kiepwa-
gen met tractor beschikbaar 

te stellen. Met het clublied 
schallend door de speaker 
en de wagen oranje versierd 
werd het Amaliaplantsoen op-
gedraaid. Met mooie woorden 
van manager voetbalzaken 
Theo Lensink werden de ca-
deaus overhandigd. Een mooi 
en dik verdiend eerbetoon aan 
een Oranje icoon. Nog vele ja-
ren Opa Gerrit!



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

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor 
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.

Dus op uw knieën het onkruid tussen de 
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren 
met een bezem op een hoop vegen en in plastic 
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand 
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw 
tuin weer aan kant te maken? Met de machines 

van Groenestein Technoservice gaan alle 
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als 
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt 
u het bij ons langs voor machineonderhoud 
of reparatie. Verder kunt u voor al uw 
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen


