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UITSLAANDE BRAND NIEUWE BONI BIBIAN MENTEL AUTOMAATJE RONDJE
WIJDEMEREN

Indrukwekkende uitgeleide Bibian Mentel

Honderden stonden op Paas-
zaterdag langs de route van 
Loosdrecht naar Laren om 

afscheid te nemen van Bibian 
Mentel. Een indrukwekkend 
geheel. Op de foto passeert 

de rouwstoet de rotonde bij het 
gemeentehuis in Loosdrecht. 

Foto: Fleur de Haas 

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

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

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



Donderdag 8 april 2021
2

Br
an

ch
ev

er
en

ig
in

g 
G

ec
er

tif
ic

ee
rd

e
N

ed
er

la
nd

se
 U

itv
aa

rt
on

de
rn

em
in

ge
n

Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Jan Vis AA
Accofis Accountants 
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

uw

expert

WWW.BOJOSCARWASH.NL

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

• intensieve voorwas
     (wassen zonder krassen)
• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

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

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

www.HealingTherapie.nl
Kracht in Positieve Groei

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

Vrijdag en zaterdag
Runder ribeye steak
Varkenshaas medaillons

100 gram
100 gram

€ 2,98
€ 2,25

Hele week
Biologische beenham
De lekkerste, de sappigste bij de asperges!

Filet americain 
De lekkerste in de wijde omtrek!

Roomkaas Bien Sûr 
Met cranberries en bieslook

100 gram

100 gram

100 gram

€ 2,98

€ 1,75

€ 1,98

Geldig van donderdag 8 april t/m woensdag 14 april
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
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Participeren moet beter
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De leden van de commissie 
Ruimte en Economie be-
spraken de nieuwe Partici-
patienota. Met uitzondering 
van Alette Zandbergen van 
De Lokale Partij waren de 
woordvoerders van de ove-
rige vijf partijen tevreden 
over de verbeteringen.

Participatie houdt in dat betrok-
kenen actief meedenken, mee-
praten en soms meebeslissen. 
Het vooraf betrekken van be-
woners bij woningbouwpro-
jecten zou de besluitvorming 
verbeteren. De vorige nota uit 
2016 bleek niet meer te vol-
doen. Er was onvrede bij tal 
van projecten de laatste jaren. 
Uit een evaluatie kwam naar 
voren dat er groot verschil is 
tussen de verwachtingen van 
de Wijdemeerders en hoe het 
in de praktijk verloopt.

Het verhaal van inspreker 
Resi Richel van der Sar was 
tekenend. Ze is omwonende 

en maakt bezwaar tegen het 
bouwplan Achtererf aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk. Ze 
gaf een opsomming van wat 
er allemaal misliep. Het begon 
met een slechte presentatie 
van de projectontwikkelaar in 
2019. Tot twee keer toe kreeg 
ze geen enkel antwoord op 
hulpvragen, gericht aan B&W 
en de politieke partijen. Dan 
zegt de ontwikkelaar doodleuk 
dat het plan niet meer ver-
anderd kan worden. Beloftes 
worden niet nagekomen. Uit 
gesprekken met enkele raads-
leden blijkt dat ook zij vinden 
dat ‘er een gebrek aan partici-
patie’ is. Mevrouw Richel van 
der Sar vindt dat de gemeente 
het voortouw moet nemen, niet 
teveel moet overlaten aan de 
initiatiefnemer.

Verbeteringen
Het belangrijkste verschil is dat 
nu de gemeente de rol op zich 
neemt van regievoerder. Bij 
elke stap in het proces kijkt Wij-
demeren mee of het goed ver-
loopt. De initiatiefnemer blijft 
verantwoordelijk voor de uit-

voering en het resultaat van de 
participatie en communicatie. 
De gemeente is verantwoorde-
lijk voor de borging van het pro-
ces, de processtappen duide-
lijk communiceren en over de 
verdeling van verantwoordelijk-
heden. Communicatie is cruci-
aal, daarom zal Wijdemeren 
vroegtijdig berichten plaatsen. 
Op de website van gemeente 
Wijdemeren komt een specia-
le pagina beschikbaar waarop 
alle ruimtelijke plannen zicht-

baar zijn. Dat geldt ook voor de 
pagina Wijdemeren Informeren 
in het Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster. Daarnaast is 
er een participatieplan waarin 
alle stappen duidelijk zijn be-
schreven.

Kritiek
Nanne Roosenschoon (D66) 
meende dat bepaalde beslis-
punten over het doorgaan naar 
een volgende fase niet scherp 
genoeg waren geformuleerd. 

Ook DLP ‘er Alette Zandber-
gen zag nog een serie onvol-
komenheden. Ze pleitte ervoor 
het voorstel niet te behande-
len, maar om de tijd te nemen 
om de puntjes op de i te zet-
ten. Haar pleidooi vond geen 
weerklank bij de andere partij-
en. Terwijl Stan Poels (PvdA/
GroenLinks) vond dat ‘het pa-
pier geduldig is’ oftewel niet te-
veel stilstaan bij details, maar 
gewoon aan de slag gaan.

Bagger tijdelijk naar weilanddepot Mijnden 
Zuidwest
Haalbaarheid vaarverbinding in   

onderzoek

WIJDEMEREN
De stuurgroep Gebieds-
akkoord Oostelijke Vecht-
plassen heeft polder Mijn-
den zuidwest aangewezen 
als meest kansrijke locatie 
voor de tijdelijke opslag 
van bagger uit de Loos-
drechtse Plassen. Met dit 
besluit komen de noodza-
kelijke baggerwerkzaam-
heden een stap dichterbij. 
Over het vervolg van het 
haalbaarheidsonderzoek 
naar een vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse 
Plassen en het Hilversums 
Kanaal werd geen consen-
sus bereikt. Besloten is nu 
eerst een onafhankelijk ad-
viseur te betrekken.

De noodzaak tot het baggeren 
van de Loosdrechtse Plassen 
is groot. Door bagger te verwij-
deren gaat de waterkwaliteit 

omhoog, verbetert de bevaar-
baarheid en krijgt de natuur 
meer kans om zich te ontwik-
kelen. Voor het tijdelijk opslaan 
van de bagger die vrijkomt uit 
de Loosdrechtse Plassen wa-
ren 3 weilanddepotlocaties in 
beeld. Onder andere de Egel-
shoek, parallel aan de Rading 
in Loosdrecht. Na zorgvuldig 
onderzoek is polder Mijnden 
zuidwest als meest kansrijke 
locatie naar voren gekomen. 
De provincie Noord-Holland 
die de baggerwerkzaamhe-
den uitvoert, gaat nu aan de 
slag met de voorbereidende 
werkzaamheden voor deze 
locatie. Als mocht blijken dat 
polder Mijnden zuidwest toch 
niet haalbaar is (bijvoorbeeld 
vanwege vergunningen), dan 
komen de alternatieve depot-
locaties terug op tafel. Het 
daadwerkelijke baggeren gaat 
uiterlijk in het najaar van 2022 

van start.

Vaarverbinding
De milieueffectrapportage 
(MER) die is opgesteld om 
de mogelijkheden voor een 
vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse Plassen en het 
Hilversums Kanaal te verken-
nen, laat zien dat er minimaal 
nog één verdiepingsslag no-
dig is om de haalbaarheid van 
zo’n verbinding vast te kunnen 
stellen. Nu wordt er een onaf-
hankelijk adviseur bij het on-
derzoek betrokken. Deze zal 

in overleg treden met de ver-
schillende partijen om te ko-
men tot een niet-bindend ad-
vies. De stuurgroep gaat nu op 
zoek naar een adviseur die het 
gebied en haar uitdagingen 
goed kent, die een neutrale 
positie heeft en het vertrouwen 
geniet van de partners binnen 
het gebiedsakkoord.

Voortgang op schema
Tenslotte stelde de stuurgroep 
de voortgangsrapportage over 
2020 vast. Intussen zijn 9 pro-
jecten afgerond, waaronder de 

komst van een kano-overstap-
plaats tussen De Wijde Blik 
en Vuntus, de aanleg van een 
faunapassage in Ankeveen, 
diverse maatregelen om gan-
zenvraat tegen te gaan en de 
komst van een fiets-voet-veer. 
De rapportage laat zien dat de 
aanpak van en samenhang 
tussen projecten meer aan-
dacht vragen. Bovendien kan 
de communicatie richting be-
woners en andere belangheb-
benden beter.

Zie ook: www.vechtplassen.nl.

  

Foto: Er komt geen baggerdepot aan de Rading
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Uitslaande brand aan de Rading
‘Help Ronald uit de brand ’

Door: Wessel Kok

LOOSDRECHT
Bij een grote brand in een 
vliegtuigloods en woning 
aan de Rading in Loos-
drecht zijn vorige week in 
de nacht van donderdag 
op vrijdag 38 bewoners in 
de omgeving uit voorzorg 
uit hun huizen gehaald. Het 
vuur woedde in de loods 
met bovenwoning op Vlieg-
veld Hilversum. Volgens de 
brandweer raakte niemand 
gewond. De bewoners van 
de woning konden op tijd 
het pand verlaten.

De brandweer had het vuur 
rond half vier onder contro-
le. De woningen werden ont-
ruimd, omdat de brandweer 
bang was dat benzine, die in 
de loods aanwezig was, zou 
kunnen ontploffen. Het gaat 
om huizen aan de Ds. Ver-
steegtstraat. De bewoners 
werden in het gemeentehuis 
van Wijdemeren opgevangen 
en zijn rond half vier huis-
waarts gekeerd. De vlammen 
ontstonden rond half twee 
in de nacht. In de loods van 
het Hilversumse bedrijf Main-
tain-a-Plane op de grens van 
Loosdrecht stonden vliegtui-
gen die daar worden onder-
houden en gerepareerd. Bo-
ven de loods woonde eigenaar 

Ronald Buschman, met echt-
genote Alexandra en dochter 
Fransje. Loods en woning zijn 
volledig verwoest.

Ook een tweede loods werd 
door het vuur bedreigd. De 
brandweer wist te voorkomen 
dat ook deze verloren zou 
gaan. De ruim twintig vliegtuig-
jes die in deze loods stonden 
zijn door de brandweer naar 
buiten geduwd. De brand-
weer is ter plekke met water-
transportvoertuigen om zoveel 
mogelijk bluswater ter plekke 
te krijgen. Ook zijn dikke slan-
gen uitgerold naar de vijver op 
het Lindeplein om voldoende 
bluswater aan te voeren. De 
korpsen van Loosdrecht, Hil-
versum, Huizen, Bussum en 
Maartensdijk zijn betrokken bij 
het bestrijden van de brand. 
Over de oorzaak van de brand 
kan de brandweer vrijdagoch-
tend nog niets zeggen. Na 
sporenonderzoek van de po-

litie is gebleken dat de brand 
niet is aangestoken. Over de 
schade zei een expert dat het 
tot een miljoen zou kunnen op-
lopen, gezien het aantal unie-
ke vliegtuigen dat is verwoest.

Hulp
Wel is er in korte tijd en actie 
opgestart voor het gezin dat 
boven de uitgebrande vlieg-
tuigloods woonde. Ze konden 
op tijd het huis verlaten, maar 
ze hadden niets meer, behal-
ve de kleren die ze snel aan 
konden trekken. Volgens Niels 
Kinneging, een goede vriend 
van eigenaar Ronald, is de 
eigenaar zijn ‘huis, werkplaats 
en broodwinning kwijt’. Hij 
startte een crowdfunding om 
3 ton in te zamelen. Bij het ter 
perse gaan van dit blad stond 
de teller al op bijna € 90.000. 
Hij doet een oproep om de in-
zamelingsactie ‘Help Ronald 
uit de brand’ te steunen:
https://gofundme.2f484c16

   

GooiTV
REGIO
Het programma van 
GooiTV vanaf woensdag 7 
april 2021:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn besteedt Ruud 
Bochardt aandacht aan de on-

geregeldheden rond de Sion-
kerk in Urk en de Mieraskerk in 
Krimpen aan den IJssel. Een 
reactie van Claudia de Raadt, 
voorzitter van de Algemene 
Kerkenraad. De geregelde ge-
sprekken met vertegenwoordi-
gers van het college van bur-
gemeester en wethouders uit 

Gooise Meren en Wijdemeren 
staan deze week op het pro-
gramma. Voor Gooise Meren 
is dat wethouder Alexander 
Luijten. Verder is er in TV Ma-
gazine aandacht voor diverse 
regionale en lokale onderwer-
pen, zoals de mislukte 1 april 
grap in Ankeveen.

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

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

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

	

	

	

	
	

• 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

Foto: Wessel Kok

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Kwarkbol
Van € 2,65 

voor € 1,95
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Twee ijsvogels maken 
nog geen lente
Sinds ik boswachter in de 
Vechtplassen ben en kantoor 
hou op Fort Kijkuit loop ik -bij 
wijze van lunchommetje- vaak 
een rondje fort. Even langs mijn 
vaste plekje, waar ik stilletjes 
op mijn hurken wacht. Meestal 
duurt het niet lang voordat ik 
een onnatuurlijke kleur blauw 
op een tak zie of een blauwe 
flits voorbij zie schieten. Bingo!

Tot voor kort was het geen we-
reldnieuws om een ijsvogel te 
spotten. Door de warme win-
ters waren er weinig slachtof-
fers te betreuren en konden 
er in het voorjaar nóg meer 
ijsvogels een nestje maken. En 
dan hebben we het niet over 
één nestje: sommige ijsvogels 
zijn in staat om drie of bij uit-
zondering zelfs vier keer in het 
seizoen eieren te leggen. Dat 
geldt in ieder geval voor de 
blauwe broedkampioenen op 
Fort Kijkuit! Bovendien zitten in 
één nest dan wel 6 tot 8 eieren. 
Een snel rekensommetje en 
je weet dat de kans dat je een 
ijsvogel ziet behoorlijk hoog is. 
Of wás.

Voor het eerst van dit jaar sta 
ik weer op mijn vertrouwde lo-
catie met verrekijker in de aan-
slag. Ik knijp ‘m toch wel: heb-
ben de ijsvogels op Fort Kijkuit 
de strenge winterperiode kun-
nen overleven? Het woord 
‘ijs’ in de naam slaat namelijk 
niet op hun voorliefde voor de 
winter. Juist omgekeerd: ijsvo-
gels hebben een razendsnelle 
stofwisseling. Als ze niet ge-
noeg kunnen eten, dan zakt 
hun lichaamsgewicht snel en 
verzwakken ze. Om goed op 
kracht te blijven, moeten ijs-
vogels hun eigen lichaamsge-

wicht (zo’n 40 gram) aan visjes 
en waterdiertjes eten. En dat 
is in koude winters met ijs en 
sneeuw bijna ondoenlijk.

Ik wacht 15, 20, 30 minuten en 
tuur rond met mijn kijker.. geen 
ijsvogel te bekennen. Dan 
maar even bellen met Jelle 
Harder van de IJsvogelwerk-
groep Gooi en Vechtstreek. 
Toevallig zijn ze vandaag bezig 
met een inventarisatierondje 
langs verschillende ijsvogel-
wanden op de forten. Goed 
nieuws! Jelle heeft vanochtend 
op Fort Kijkuit twee ijsvogels 
gezien. Een korte blik in de ijs-
vogelwand was genoeg om te 
concluderen dat de vogels nog 
geen nesteldrang hebben. In 
de nestgang zit nog wat spin-
rag. Nestgangen zijn tunnels 
van minimaal een halve meter 
met aan het eind een holletje. 
Als echte bouwvakkers graven 
ijsvogels die lange gangen in 
oevers of in een kunstmatige 
ijsvogelwand, zoals op de for-
ten in de Vechtplassen.
Ik mag niet te vroeg juichen 
van Jelle. Twee ijsvogels ma-
ken nog geen lente. Vorig jaar 
rond deze tijd werden op veel 
méér plekken ijsvogels waar-
genomen. Laten we hopen dat 
dit komt omdat het lenteweer 
dit jaar wat stroever op gang 
is gekomen. Of omdat er nog-
al wat wind stond en de ijsvo-
gels zich op een windstil plekje 
hadden verstopt. In ieder geval 
duimen we op een goed broed-
seizoen voor de ‘survivors’ van 
de winter 2020/2021.

IJsvogel gezien? Geef de 
waarneming door via de site van 
de Vogelwerkgroep Het Gooi en 
Omstreken.

Nieuwe Boni voldoet aan 
alle verwachtingen
Alles in het voordeel voor de klant

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Toen bedrijfsleider Herman 
Blankenberg 13 jaar gele-
den solliciteerde bij Boni 
was er al een vooruitzicht 
dat deze nieuwe super-
markt ooit zou verrijzen. 
Het duurde even. Maar na 
een paar wisselingen van 
jobs komt dan eindelijk z’n 
droom uit: een mooie su-
permarkt met een veel gro-
ter vloeroppervlak en met 
een frisse look waarin het 
rood van Boni domineert.

“Ja, ik ben er echt heel blij mee. 
Kijk eens om je heen. Duidelij-
ke brede looppaden, alles over-
zichtelijk uitgestald. Het heeft 
echt een geweldige uitstraling”, 
opent Blankenberg. Hij wijst 
erop dat het winkeloppervlak 
nu bijna één keer zo groot is, 
dat er een warmte terugwinsys-
teem is en dat alles voorzien is 
van LED- verlichting. En niet 
onbelangrijk: komende week 
opent onze parkeerplaats met 
ruim 90 plaatsen, waar alle Bo-
ni-klanten gratis kunnen parke-
ren. Boni is een familiebedrijf, 
in 1972 opgericht door Gerrit 
Klaassen. Met 44 vestigingen 
rond de hoofdvestiging in Nij-
kerk. Nu is het concern eigen-
dom van Bouke van der Wal 
die het overnam van z’n vader 
Okke.

Nieuwe formule
Boni onderscheidt zich van de 
concurrenten door de drie be-
loftes: altijd de laagste prijs, de 
beste kwaliteit en het vriende-
lijkste personeel. “We zijn echt 
de goedkoopste, dat wordt 
continu gecheckt. Elke week 
meten we de prijzen van de an-
dere supermarkten en passen 
we onze prijzen aan, zodat je 
gegarandeerd het goedkoop-
ste uit bent. Ik heb dat zelf 
ook eens onderzocht bij plaat-
selijke supermarkten. Nee, 
namen noem ik niet. Met een 
steekproef van 18 artikelen en 
ik kwam een paar procenten 
lager uit. En dat geldt dan voor 
alles, niet alleen de eigen mer-
ken “Dat zouden meer men-
sen moeten weten”, verzucht 
Herman. ‘Daarnaast hebben 
we ons assortiment flink aan-
gescherpt. Dat is wellicht even 
wennen, maar je zult snel ont-
dekken dat de basis voor alle 
dagelijkse en wekelijkse bood-
schappen gewoon bij ons te 
koop is. Daarom ga je voor de 
basis naar Boni.’

Elke dag vers geleverd.
Boni betrekt versproducten bij 
vaste leveranciers. Bij Boni is 
vers écht vers. Groenten, fruit, 
zuivel en vlees komen dage-
lijks dagvers binnen. En fami-
liebakkerij Fuite levert iedere 
dag het lekkerste brood én 

heerlijke ambachtelijke ban-
ketproducten. Hierdoor kun je 
de hele dag lekker vers brood 
en banket bij Boni krijgen. 
Woensdag 14 april opent er 
zelfs een ambachtelijke slage-
rij van de firma Van Guilik in 
het Boni-pand om de klandizie 
dagelijks te voorzien van verse 
vleesproducten. “Wij streven 
ernaar lokaal de beste te zijn. 
De supermarkt waar je dage-
lijks óf wekelijks met veel ple-
zier jouw boodschappen doet. 
Onze medewerkers staan je 
elke dag vriendelijk te woord 
en helpen je graag. We heb-
ben een leuk team van zo’n 
man of 50, jong en oud, en dat 
marcheert lekker.” Herman, zo-
als zijn medewerkers hem noe-
men, brengt vele uren per dag 
door tussen de schappen. “Zo 
bouw je een goed contact op, 
met klanten en personeel.”

Grote opening
Op woensdag 14 april is de 
grote opening van de winkel. 
Met tal van acties zoals een 
gratis big shopper, gratis ap-
peltaart en gratis broodje knak-
ker bij Van Guilik. Kans op 1 
minuut gratis winkelen én de 
uitreiking van de boodschap-
penpakketten, waarvoor klan-
ten de afgelopen weken kon-
den sparen. “Een mega-feest”, 
zegt Herman Blankenberg die 
het uitermate naar z’n zin heeft 
op zijn ‘thuisbasis’.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Telefoonnummer:
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Onze kantoren in Breukelen,
Loosdrecht en Kockengen zijn 
tijdelijk gesloten!
 
Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

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

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

www.vechtenomstreken.nl

Op onze website vindt u veel 
informatie.  We proberen zoveel 

mogelijk vragen te beantwoorden, 
zodat het voor u duidelijk is 

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

informatie te vinden die u zoekt!

Colofon Bijna 1.000 woningzoekenden reageren 
op vijf sociale huurwoningen 

De eerste bewoners van de nieuwe so-
ciale huurwoningen in het Hortense 
Kwartier in Breukelen hebben de 
sleutel van hun woning ontvangen. 
Woningstichting Vecht en Omstreken 
breidt hier haar woningaanbod uit 
met acht duurzame en comfortabele 
huurwoningen. Mark Drost, directeur- 
bestuurder van de woningstichting 
zegt hierover: ‘Dat is zeker mooi, maar 
nog lang niet genoeg! De behoefte aan 
uitbreiding van het aantal sociale huur-
woningen is groot.’

Dat de nood hoog is onder woningzoe-
kenden was al bekend. Maar dat er op 
de eerste vijf woningen in het Hortense 
Kwartier 959 woningzoekenden reage-
ren is ongekend veel. Woningzoekenden 
in Stichtse Vecht moeten op dit moment 
gemiddeld meer dan tien jaar wachten 
op een sociale huurwoning. Wethouder 
Frank van Liempdt, die aanwezig was bij 
de eerste sleuteloverdracht: ‘De overwel-
digende belangstelling voor deze wonin-
gen geeft aan hoe groot de behoefte is. 
We moeten samen de schouders eronder 
zetten om daar wat aan te doen. Dit is 
een mooi voorbeeld van een geslaagde 
samenwerking tussen ontwikkelaar, wo-
ningcorporatie en gemeente. De wonin-

gen zijn gebouwd door de ontwikkelaar 
en overgekocht door de corporatie. 
De gemeente heeft hier door goede wet-
telijke uitgangspunten op gestuurd. Met 
deze constructie is het mogelijk om, 
ondanks dat de gemeente nauwelijks ei-
gen gronden bezit, toch sociale huurwo-
ningen toe te voegen in Stichtse Vecht.  
En dat is belangrijk gezien de grote be-
hoefte eraan.’

Gemengde wijk
De nieuwe sociale huurwoningen staan 
in een wijk tussen grotere koopwonin-
gen. Gemengde wijken brengen mensen 
vanuit verschillende inkomensgroepen 
met elkaar in contact en zorgen voor 
een sterkere sociale samenhang. Dat 
is nodig volgens directeur-bestuurder 
Mark Drost: ‘Wij zijn trots op deze 
mooie woningen die onderdeel zijn van 
een gemengde wijk. Wat ons betreft 
dè manier om fijne en veilige wijken 
te creëren in onze samenleving. Maar 
om in de toekomst leefbare en vitale 
dorpen in Stichtse Vecht te behouden 
zijn nieuwe locaties voor woningbouw 
essentieel. Door uitbreiding van het 
woningaanbod kunnen we voldoende 
(jonge) inwoners in de dorpen laten 
wonen, want zij zijn onder andere onze 

Jenny Enser
onze woonconsulente

Huurt u een woning bij ons? Grote 
kans dat u wel eens een gesprek heeft 
gehad met onze woonconsulente 
Jenny. Zij is altijd vriendelijk en be-
gripvol. Ze staat steeds klaar voor  
bewoners en collega’s.

Contact
Sommige collega’s wonen om de 
hoek. Maar Jenny komt helemaal uit 

Rotterdam. Blijkbaar is het zo leuk om 
bij Vecht en Omstreken te werken dat ze 
die reistijd ervoor over heeft. ‘Ik vind het 
contact met mijn collega’s heel belang-
rijk. Dat geeft me energie. En ook het 
persoonlijk contact met huurders en sa-
menwerkingspartners is fijn.’ 

Thuiswerken
Helaas is het kantoor van Vecht en 
Omstreken momenteel gesloten van-
wege de lockdown. Ook Jenny werkt 
grotendeels vanuit huis. ‘Ik mis het con-
tact met collega’s en bewoners. Nu we al 

bijna een jaar minder op kantoor kun-
nen werken is mijn sociale contact be-
perkt. De coronacrisis duurt lang en het 
blijft voorlopig onzeker. Laten we hopen 
dat er snel licht komt aan het einde van 
deze tunnel.’

In beweging
Eind van dit jaar gaat Jenny met ver-
vroegd pensioen. Zij vertelt waarom 
het werken bij Vecht en Omstreken 
nooit saai is. ‘Er zijn binnen onze orga-
nisatie veel uitdagingen en kansen. We 
doen veel nieuwe dingen en er valt veel 

te leren. Daarnaast is er ook voldoende 
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
Binnen de corporatiewereld gebeurt er 
altijd wel iets, ingegeven door wetgeving 
of ambitie. We zijn altijd in beweging’ 
Jenny begeleidt de komende periode 
onze bewoners in appartementencom-
plex ’t Heycop tijdens groot onderhoud 
en verduurzaming. Voor deze bewoners 
is Jenny een belangrijk aanspreekpunt 
gedurende de werkzaamheden. Met 
haar vriendelijke lach en prachtige, 
unieke kledingstijl kunnen we niet om 
haar heen.

lokale arbeidskrachten, klanten van win-
kels en leden van (sport)verenigingen. 
Daarnaast willen we graag dat ouderen 
in onze dorpen kunnen blijven wonen 
in een woning die aansluit op hun be-
hoeftes. Zonder nieuwe woningen en 
zonder geschikte woningen voor jong 
en oud in de dorpskernen, lopen we de 
kans op het verdwijnen van steeds meer 
lokale bedrijven en de achteruitgang van 
voorzieningen. Vecht en Omstreken wil 
daarom in de toekomst meer woning-
bouwprojecten realiseren op locaties in 
de dorpen, maar ook zeker aan de rand 
van de dorpen.’

Samenwerking marktpartijen, 
corporaties en gemeente
Het toevoegen van deze acht nieuwe so-
ciale huurwoningen is natuurlijk veel te 
weinig om de grote vraag van woning-
zoekenden en oplopende wachtlijsten 
aan te kunnen. Directeur-bestuurder 
Mark Drost vraagt hier aandacht voor: 
‘We zijn startklaar om aan de Wilhel-
minastraat in Breukelen de verouderde 
woningen te slopen en er meer apparte-
menten voor terug te bouwen en daar-
naast werken we momenteel ook aan 
plannen voor nieuwbouw in Kocken-
gen. Maar het is te weinig en het duurt 
te lang. We zijn daarom steeds actief op 
zoek naar mogelijkheden en we hopen 
op meer betrokkenheid vanuit andere 
partijen. Vecht en Omstreken blijft zich 
hiervoor inzetten vanuit onze kernwaar-
den: samen, begripvol, oplossingsgericht 
en duurzaam’. Wethouder Van Liempdt: 
‘De gemeente ondersteunt de corporatie 
in haar streven. 
Het blijft zorgwekkend dat de woning-
nood nog steeds zo hoog is. Gelukkig 
werkt de gemeente samen met ontwik-
kelaars op dit moment aan ongeveer 
30 andere nieuwbouw- en transforma-
tieprojecten, waarbij minimaal 30% 
aan sociale huurwoningen wordt gere-
aliseerd. We brengen marktpartijen en 
corporaties hierover zoveel mogelijk met 
elkaar in gesprek. Met als doel dat er in 
onze gemeente straks veel meer sociale 
huurwoningen beschikbaar komen om 
in de behoefte te voorzien.’  

Nieuwbouw sociale huur-
woningen in Kockengen

Aan de Kon. Julianaweg, op de plaats 
van de voormalige school ’t Koc-
kenest, gaan we sociale huurwonin-
gen bouwen. 

Aanvankelijk was het idee om in het 
nieuwbouwproject cliënten te huisves-
ten van Abrona, een zorginstelling voor 
volwassenen met een verstandelijke be-
perking. Abrona heeft echter aangegeven 
dat zij niet langer willen deelnemen aan 
dit project vanwege hun eigen veranderde 
vastgoedstrategie. Vanwege de terugtrek-
king van Abrona komen de toekomstige 
sociale huurwoningen straks beschikbaar 
voor één- en tweepersoonshuishoudens 
uit Kockengen. Daarvoor wordt nu ge-
werkt aan een plan. Zodra er meer bekend 
is over het bouwplan, organiseren we een 
informatieavond in Kockengen voor alle 
belangstellenden en belanghebbenden.

Appartementencomplex ’t Heycop klaar voor de toekomst

Herstel woningen 
na brand in Loenen 

Vorig jaar werden we opgeschrikt door 
een brand in één van onze woningen 
in Loenen aan de Vecht. De bewoner 
van deze woning kwam om het leven 
en de woning werd deels gesloopt om 
instortingsgevaar te voorkomen. De 
woning ernaast werd onbewoonbaar 
verklaard. Wij zijn, net als de omwo-
nenden, flink geschrokken.

De woningen aan de Koningin Wilhel-
minaweg zijn flink beschadigd. Nadat 
de woningen werden vrijgegeven na 
onderzoek door de brandweer en de 
verzekeringsmaatschappij, hebben we 
verschillende mogelijkheden tegen el-
kaar afgewogen. Vecht en Omstreken 
kiest voor herstellen van de bestaande 
situatie. Dat betekent dat we nummer 
9 opnieuw bouwen, nummer 7 volledig 
renoveren en nummer 5 daarin mee-
nemen. We hebben onze bouw en on-
derhoudspartners gevraagd om hier een 
voorstel voor te doen. Begin juni selec-
teren we het beste plan. We hopen dat 
dit jaar nog gestart kan worden met de 
werkzaamheden.

Woningstichting Vecht en Omstreken 
maakt 114 appartementen in ‘t Hey-
cop in Breukelen comfortabeler en 
duurzamer. De appartementen gaan 
van het gas af en worden straks ver-
warmd met warmtepomptechniek 
in combinatie met een warmte- en 
koudeopslag onder de grond. In het 
najaar van 2021 zijn de woningen ge-
reed. Het energielabel springt dan van 
gemiddeld label D naar label A. Hier-
mee maken het complex en de bewo-
ners een goede stap richting energie-

neutraal wonen in 2050. Bouwbedrijf 
Van Wijnen voert namens Vecht en 
Omstreken de werkzaamheden uit.

Comfortabel wonen
De werkzaamheden zijn gericht op het 
verduurzamen van de appartementen en 
het verbeteren van het klimaat en het 
comfort voor de bewoners. Van Wij-
nen Utrecht heeft samen met Linthorst 
Techniek een verduurzamingsplan uit-
gewerkt. Zo worden de gevels extra ge-
isoleerd en komen er convectoren die 

de woning naast verwarmen ook enkele 
graden kunnen koelen. Een mooi voor-
uitzicht voor de warme zomerdagen! In 
de woningen wordt ook de mechanische 
ventilatie verbeterd. Daarnaast komen 
er brandwerende voordeuren en krij-
gen de balkons een onderhoudsbeurt en 
worden ze opnieuw geschilderd.

Betrokken bewoners 
Merit Wagenaar, manager Vastgoed bij 
Woningstichting Vecht en Omstreken: 
‘Vecht en Omstreken richt zich op de 

toekomst. We streven naar een energie-
zuinig woningbezit. We doen dit samen 
met onze partners Van Wijnen Utrecht 
en Linthorst Techniek. Goed wonen is 
maatwerk, we kennen onze huurders 
en hun verwachtingen. Het is mooi om 
te zien dat 94% van de bewoners in ’t  
Heycop akkoord is gegaan  met deze 
plannen. Dat laat duidelijk de betrok-
kenheid zien. Onze senioren zijn be-
reid te investeren in een duurzame toe-
komst.’

Lees meer op onze website.

Geen huurverhoging en 
eenmalige huurverlaging 2021

Onze huurders krijgen in 2021 geen 
huurverhoging. Bovendien hebben 
huurders met een hoge huur en een 
laag inkomen eventueel recht op een 
eenmalige huurverlaging. Huurders 
die hiervoor in aanmerking komen 
op basis van het inkomen in 2019, 
ontvingen voor 1 april 2021 bericht 
van ons. Meer informatie leest u op 
onze website.

Oproep aan huurders; 
Vraag en antwoord in 

coronatijd

De kantoren zijn gesloten en de telefoon 
bij Vecht en Omstreken staat elke dag 
roodgloeiend. We roepen u op om voor 
uw minder dringende vragen, de antwoor-
den op onze website te zoeken of uw vraag 
via e-mail aan ons te stellen. Belt u toch? 
Gebruik dan ons keuzemenu. Heeft u een 
reparatieverzoek? Toets dan direct een 1! 
Daarna kunt u kiezen voor bijvoorbeeld 
storing aan centrale verwarming, glas of 
riool. U krijgt dan direct contact met de 
juiste aannemer voor uw woonplaats.
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Plek 2e IKC voorlopig in de koelkast
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het voorstel van de nieuwe 
onderwijswethouder Jos 
Kea om op de locatie De 
Sterrenwachter te starten 
met de bouw van een Inte-
graal Kind Centrum werd 
door de commissieleden 
niet overgenomen. “Laten 
we het plan tijdelijk in de 
koelkast zetten”, zei PvdA/
GroenLinks- fractievoorzit-
ter Stan Poels luid en dui-
delijk.

Waarbij Poels de kanttekening 
maakte dat de keus alleen 
tussen De Linde en De Ster-
renwachter zou moeten gaan. 
Ook de andere partijen lieten 
zich in soortgelijke bewoor-
dingen uit. Waarbij onduidelijk 
blijft hoe het uitstel zal uitwer-
ken. VVD’ er Michiel van Balen 
riep om kaders, zowel finan-
cieel als qua invulling. Terwijl 
Patricia IJsbrandy vroeg om 
een keuze te maken tussen de 
ratio (van de cijfers) en wat ‘het 

hart wil’. Ze meende dat de be-
langen van ouders en kinderen 
op de eerste plaats komen. 
Namens het CDA wees Barry 
Rooimans op de verschillen in 
interpretatie wat een IKC moet 
worden. Wat het CDA betreft is 
dit Integraal Kind Centrum een 
plek voor kinderen tussen 0 en 
13 jaar, met ruimte voor een 
consultatiebureau. Niet meer 
en niet minder.

2017
Al vanaf 2017 loopt de plan-
ning om voor Talent Primair 
(openbaar onderwijs) met de 
basisscholen De Linde en 
De Sterrenwachter in samen-
werking met kinderopvang 
Eigen&Wijzer een nieuw ge-
bouw neer te zetten op de 
locatie Sterrenwachter. Wij-
demeren kocht zelfs, daarop 
vooruitlopend, het gebouw De 
Pinkenstal. Terwijl het andere 
IKC Wereldwijs (pc-onderwijs) 
al volop in gebruik is vanaf be-
gin 2021 kwakkelde het proces 
vanuit het openbaar onderwijs. 

Er waren veel voorbereidings-
problemen. Recent kwam naar 
voren dat ouders, directie en 
schoolbestuur vinden dat de 
plek van De Linde de beste 
is. Iets groter in oppervlakte, 
ruimte om uit te breiden, ver-
keersveiliger en alles in één 
gebouw. Dat kan bij de Ster-
renwachter niet. De ruimte is 
weliswaar bijna even groot, 
maar je zit vast aan twee ge-
bouwen. Waarbij het recht van 
overpad van de katholieke 
Pauluskapel ook een hinder-
nis vormt. 

Insprekers 
Er waren vier insprekers die 
pleitten voor de locatie De 
Linde. Joost Platteel van de 

Medezeggenschapsraad van 
de Sterrenwijzer wees op een 
leerlingenpiek vanaf 2025 
waardoor meer ruimte nood-
zakelijk is. Maarten Smeets 
(een ouder) had moeite met 
het recht van overpad van 
een katholieke kerk naast een 
openbare school. Bijvoorbeeld 
door een passerende rouw-
stoet op het schoolplein. Ta-
lent Primair- bestuurder Roel 
Hoogendoorn erkende dat 
zijn organisatie pas laat van 
koers veranderde door aan te 
dringen op De Linde. Maar hij 
meende dat er nog voldoende 
tijd is (5-6 jaar) om op deze 
locatie een mooi IKC te reali-
seren. 

Wethouder Kea
Wethouder Jos Kea voelde 
zich ‘niet met de rug tegen de 
muur’ gezet. Hij begreep de 
wens van de commissie om 
nogmaals in overleg te gaan 
met het schoolbestuur. Waar-
bij hij duidelijk maakte dat 
ook Talent Primair duidelijker 
moet zijn over de inhoud en 
de financiën van het gebouw. 
Hoewel Kea het huidige pro-
ces rond het 2e IKC typeerde 
als ‘niet fraai’ voegde hij eraan 
toe dat het originele plan op de 
plek van De Sterrenwachter 
‘realistisch’ is. En dat ook hier 
een mooi IKC kan verrijzen. 
Over een half jaar is er hopelijk 
meer bekend. 

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de 
bladen worden opgesierd met een 
Historische Foto van de Week. 
Verzorgd door de drie historische
kringen van Wijdemeren. De der-
de aflevering is voor Historische 
Kring Nederhorst den Berg.

De Dam
Eind 1967 opende burgemeester Van 
Harinxma thoe Slooten een nieuwe, 
stevigere verbinding tussen de oe-
vers van de Reevaart. De dam lag 
tegenover Overmeerseweg 7 en 8, 
het begin van grote veranderingen. 
Allereerst maakte deze het mogelijk 
aangekocht weiland achter het dorp 
bouwrijp te maken. Binnen een jaar 
of acht zou daarop de nieuwbouwwijk 
“Horn en Kuijer” verrijzen. De heer-
sende woningnood in het dorp was 
bij lange na niet opgelost. De nieuwe 
wijk gaf woningzoekenden hoop op de 
toekomst. Voor het gros van de geluk-
kigen gold kort samengevat: lang ge-
wacht, toch gekregen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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In Memoriam Bibian Mentel

Door: Herman Stuijver

Op 29 maart overleed Bibian 
Mentel, ze werd slechts 48 
jaar. Begin maart kwam ze 
met haar partner Edwin Spee 
met het statement dat er ‘in te-
genstelling tot de afgelopen 15 
keer in 21 jaar er dit keer geen 
behandelplan meer mogelijk 
is’. Velen zijn geschokt door 
de harde realiteit dat Bibian 
niet meer onder ons is. Al zul-
len haar doorzettingsvermo-
gen en positieve blik een bron 
van inspiratie blijven. Korten-
hoever Julian Hendriks, die 
door Bibian werd begeleid op 
de snowcross, zei het treffend: 
‘niet alleen je medailles zijn 
van goud, maar ook je hart..’

De Ereburger van Wijdeme-

ren werd diverse malen ge-
huldigd op het Loosdrechtse 
Lindeplein. Op de Paralympi-
sche Spelen in 2014 in Sotsji 
behaalde ze drie gouden me-
dailles, in 2018 won ze er twee 
in Zuid-Korea. Ook opende 
ze in 2018 de Bibian Mentel-
pier in de Porseleinhaven in 
Oud-Loosdrecht. 

We kennen Bibian Mentel 
ook als maatschappelijk zeer 
actief. Ze heeft de Menteli-
ty Foundation opgericht, een 
stichting die onder het motto 
‘It’s all about Mentelity’ kinde-
ren en jongvolwassenen met 
een lichamelijke beperking 
aan het sporten wil krijgen. 
Kijk naar mogelijkheden in 
plaats van beperkingen. Die 
stichting zal blijven voortbe-

staan om het gedachtegoed 
van deze powervrouw voort te 
zetten. “Ik wil geen kasplantje 
zijn, maar zolang ik nog van de 
kinderen kan genieten en kan 
communiceren, ga ik door”, 
hield Mentel zichzelf de laatste 
tijd voor. Daarnaast had kan-
ker haar gek genoeg ook veel 
gebracht en een voller leven 
bezorgd. Na een beenampu-
tatie, vijf longoperaties, drie 
nekoperaties, vier rugopera-
ties en een dikke zeventig be-
stralingen hield haar lichaam 
ermee op.

De redactie wenst Julian, 
Laila, Bella, Maude, Rolf en 
Edwin sterkte in deze zware 
dagen. 

   

Standbeeld voor Bibian Mentel
Ingezonden brief

Afgelopen zaterdag 3 april 
kon iedereen, dankzij haar fa-
milie, van Bibian afscheid ne-
men. Honderden hebben dat 
ook gedaan en velen hadden 
de vlag half stok en als ik het 
goed heb gezien, don’t shoot 
me if I’m wrong, was de vlag 
van het gemeentehuis van 
Wijdemeren niet half stok. 
Gek eigenlijk, zij is ereburger 

van Loosdrecht! Zij verdient 
naar mijn bescheiden mening 
een standbeeld (Bibian op 
snowboard of snowboard in 
de hand) op de rotonde van 
Loosdrecht (bij het voormalige 
Knorr- terrein) waar bijna ie-
dere Loosdrechter langs moet 
om naar huis te gaan. Heeft 
iemand een idee om dit op te 
starten? Laten we vanaf he-

den de rotonde gewoon de ‘Bi-
bian Mentel-rotonde’ noemen, 
zodat ze onze ereburger blijft. 
Mooier nog – voor in de toe-
komst een straat noemen naar 
Bibian Mentel en een naar Ab 
Krook.

Els Felderhof

Wij hebben bedroefd kennisgenomen 
van het overlijden van

Bibian Mentel

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger van de gemeente Wijdemeren

Naast haar meervoudige Paralympische overwinningen 
in het snowboarden heeft zij met de Mentelity 
Foundation heel veel mensen gestimuleerd en 

laten zien dat er geen belemmeringen zijn voor 
bijzondere sportieve prestaties. Met haar innemende 
persoonlijkheid en ongekende doorzettingsvermogen 

was zij een inspiratie voor velen. 

Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenoot Edwin, haar 
kinderen Julian, Annabella en Laila en andere dierbaren. 

De raad en het college van de gemeente Wijdemeren 
wensen hen sterkte bij het dragen van dit verlies.

Wij zullen haar niet vergeten.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Mevr. W. Heeg, secretaris 

FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar voor haar positieve voorbeeld 
en de mooie herinneringen

 
Voor altijd in ons hart

 Bibian Mentel-Spee

Uitgeverij Splint Media B.V. - Kortenhoef
Bianca Krijnen-Splint, Dennis Krijnen

en medewerkers
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Vertrekkend directeur ANWB rijdt voor AutoMaatje
WIJDEMEREN
Op vrijdag 26 maart jl. is 
een bijzondere rit gereden 
voor ANWB AutoMaatje 
Wijdemeren.

Mevrouw Van Rhijn uit Kortena
hoef had voor deze dag een 
afspraak voor haar tweede 
coronavaccinatie in Huizen. 
Omdat mevrouw Van Rhijn 
vanwege haar verminderde 
mobiliteit niet zelf naar de vaca
cinatielocatie bij Koninklijke 
Visio kon komen, had zij via 
Versa Welzijn vervoer gerea
geld met ANWB AutoMaatje 
Wijdemeren. Haar ritje viel 
toevallig samen met de afa
scheidstournee van vertreka

kend hoofddirecteur van de 
ANWB, Frits van Bruggen. 
De heer Van Bruggen heeft 
ANWB AutoMaatje vanaf het 
begin een warm hart toegedraa
gen. Daarom was het een gea
weldige gelegenheid om hem 
als afscheid uit te nodigen om 
nog een ritje voor ANWB Autoa
Maatje te rijden.

De heer Van Bruggen heeft 
mevrouw Van Rhijn namens 
ANWB AutoMaatje op haar 
thuisadres opgehaald en naar 
de vaccinatielocatie gereden. 
Onderweg was er genoeg tijd 
voor een praatje over onder 
andere muziek en theater. Ook 
tijdens de vaccinatie kon mea

vrouw Van Rhijn op de steun 
van haar gelegenheidschaufa
feur rekenen, de heer Van 
Bruggen heeft haar in haar rola
stoel volledig begeleid.

ANWB AutoMaatje is een saa
menwerking tussen de ANWB, 
gemeente en Versa Welzijn.

Heeft u een mobiliteitsproa
bleem en zou u net als mea
vrouw Van Rhijn gebruik willen 
maken van ANWB AutoMaa
tje? Neem dan minimaal 2 
dagen voor uw ritje contact 
op met ANWB AutoMaatje 
Wijdemeren op 035 694 74 
55, ma t/m vrij tussen 10:00u 
en 13:00u. U betaalt voor het 

vervoer een kleine vergoeding 
aan de vrijwillige chauffeur van 

€ 0,30 voor elke gereden kiloa
meter.

   

Paassfeer op Emtinckhof
LOOSDRECHT
Afgelopen weken was de 
hal bij de hoofdingang van 
de Emtinckhof al in paas-
sfeer. Ook zijn de kinderen 
van het IKC Wereldwijs 
(onze buren) druk aan het 

knutselen geweest.

De paaseieren hangen in de 
centrale hal en iedere bewoner 
heeft een mooi knutselwerkje 
in de brievenbus gekregen. Zij 
waren hier erg blij mee. Vera

der is er afgelopen zaterdag 
een activiteit geweest, geheel 
georganiseerd door stichting 
SLOEP. Wij willen hen hiera
voor hartelijk bedanken. Vrija
willigers gingen met oren op 
en bijpassend mondkapje vroa

lijk langs de deuren. Een zeer 
leuke attentie kreeg iedereen. 
Klavertje vier en paaseieren in 
een vrolijke zak. De activiteiten 
voor de maanden april en mei 
zijn mede gefinancierd door: 
Schildersbedrijf J.de Kloet en 

zn.; Arie de Kloet uitvaartvera
zorging; Drukkerij ten Herkel 
B.V.; Van der Wilt stoffering. 
Bedankt iedereen voor alles.

   

GGD Gooi en Vechtstreek opent tweede vaccinatielocatie
REGIO
Mensen met een uitnodi-
ging voor vaccinatie kun-
nen terecht in het nieuwe 
vaccinatiepaviljoen op het 
terrein van PontMeyer, 
tussen de Verlengde Zui-
derloswal en de Gijsbrecht 
van Amstelstraat in Hilver-
sum. Dit is de tweede vac-

cinatielocatie van de GGD.
Sinds 15 januari wordt er aan 
de Amersfoortsestraatweg in 
Huizen gevaccineerd. De loa
catie Hilversum beschikt, net 
als de locatie Huizen, over 8 
priklijnen en is 7 dagen per 
week geopend van 8.00 tot 
20.00 uur. De GGD en de gea
meente Hilversum zijn Ponta

Meyer erg dankbaar voor het 
beschikbaar stellen van deze 
centraal gelegen locatie waar 
zorgvuldig rekening gehouden 
kan worden met de benodigde 
veiligheidsmaatregelen.

Wie wordt wanneer gevacci-
neerd?
GGD Gooi en Vechtstreek 

vaccineert doelgroepen op baa
sis van de landelijke vaccinaa
tiestrategie. Op dit moment zijn 
zorgmedewerkers en 75aplusa
sers aan de beurt. Mensen 
krijgen een uitnodiging per 
post voor de vaccinatie en maa
ken zelf een afspraak via het 
landelijke telefoonnummer. Bij 
het maken van de afspraak 

kunnen zij aangeven op wela
ke locatie ze gevaccineerd 
willen worden. Veel informatie 
en antwoorden vindt u op coa
ronavaccinatie.nl of ggdgv.nl. 
Of bel naar 0800a1351 of het 
Corona callcenter van de GGD
(035) 692 64 00.

   

Nog meer onderzoek naar kansloze vaarverbinding?
Ingezonden brief

De Bewonersfederatie Oostea
lijke Vechtplassen vindt het uita
geven van nog meer gemeena
schapsgeld aan onderzoeken 
naar de vaarverbinding zina
loos. Het MERarapport en ada
vies van de commissie MER 
zijn glashelder: alle alternatiea
ven voor een vaarverbinding 
brengen schade aan de naa
tuur, landschap, cultureel erfa
goed en/of rust. Het kernteam 
(vertegenwoordigers van gea
meente, provincie NH en waa
terschap) adviseerde terecht 
te stoppen met het project. Er 
zijn te veel inhoudelijke showa

stoppers, op verschillende gea
bieden. Alle negatieve effecten 
die in het MERarapport staan, 
moeten met zekerheid gemitia
geerd kunnen worden. Negaa
tieve effecten op Natura 2000, 
én stikstof, én Natuur Netwerk 
Nederland, én Beschermd 
Provinciaal Landschap, én de 
Kader Richtlijn Water, én de 
Stiltegebieden. Dat is niet rea
alistisch: er zullen zaken onzea
ker blijven. 

Bovendien is nog niet uitgea
werkt wat precies onderzocht 
moet worden. De kosten loa

pen gezien het aantal punten 
waarop grondig onderzoek 
gedaan moet worden, hard 
op. Er is nu al ruim 550.000 
euro gestoken in onderzoek 
naar een nieuwe vaarverbina
ding en onduidelijk is hoeveel 
aanvullend onderzoek extra 
gaat kosten. Er zou onderzoek 
nodig zijn naar de aard en moa
gelijkheden van maatregelen 
per onderdeel om definitief 
uitsluitsel te krijgen over de 
haalbaarheid van een nieuwe 
vaarverbinding. Het gaat dan 
om specialistische, dus dure 
onderzoeken naar haalbaara

heid van nu nog onbekende 
mogelijkheden om de schade 
die zou ontstaan eventueel te 
kunnen mitigeren. 

Tegen de achtergrond van de 
zeer theoretische kans dat alle 
vragen positief beantwoord 
kunnen worden (minder dan 
1%!) vinden wij het onbegrija
pelijk dat genoemde partijen 
bereid zijn nog meer publieke 
middelen in te zetten om deze 
onderzoeken te laten uitvoea
ren. Wij vinden dat onveranta
woord.

Hoe dan wel?
De kans op haalbaarheid is zó 
klein, dat het geld beter gestoa
ken kan worden in samen bea
kijken hoe de watersportsector 
wél de benodigde impuls kan 
krijgen. In overleg met elkaar 
en niet tegenover elkaar! Wij 
zijn voor het gezamenlijk uita
werken van het versterken 
van de recreatie in ons gebied, 
samen met de natuurontwika
keling.

Saskia Vreeman, namens be-
stuur Bewonersfederatie



Kom nu naar de showroom en maak een afspraak
Privéafspraak buiten openingstijden mogelijk. Gratis thuisdemo? Bel 088-6220220
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GEMAAKT
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Hilversum

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

!

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Easysit A600 Easysit D110

maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Easysit D65 Easysit D200

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Adviseur
Roel Brouwer

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer
Adviseur
Roel Brouwer

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!*

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳden Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

*Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties,
zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Hilversum:  Roel Brouwer• Maak nu een afspraak, ook mogelijk buiten openingstijden 06-53420733

Een slechte stoel is onplezierig en pijnlijk... 

Kies voor Easysit, dé specialist in 
uiterst comfortabel zitmeubilair op maatuiterst comfortabel zitmeubilair op maat

Naar een showroom gaan is lastig vanwege Corona...

Onze showrooms zijn ruim opgezet en u kunt 
gerust passen met 1,5 meter afstand

Onze showrooms zijn ruim opgezet en u kunt 

Opstaan is voor veel mensen een probleem...

Onze fauteuils zijn voorzien van de beste 
hulpmiddelen, zoals een sta-op functie

Onze fauteuils zijn voorzien van de beste 

Levertijden zijn vaak te lang terwijl klachten blijven...

Bij Easysit zijn altijd veel maten
sta-op stoelen direct leverbaar

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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winkelpersoneel en anderen.  

Ook vóór de winkel.
1,5 M.
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of contactloos. 
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dat u nodig hee�.

Blijf thuis als u verkouden bent of 

griep hee�. Vraag familie of buren 
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Kom nu naar de showroom en maak een afspraak
Uitsluitend op afspraak geopend!

Easysit D65Easysit F35 Easysit D65

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit D71Easysit DS695

INRUILKORTING XL
WIJ GAAN DOOR MET DE

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

Bij Easysit heeft u 
al een sta-opstoel 
vanaf € 795,-

• 5 jaar complete garantie

• veel maten en kleuren 

direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

• rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Easysit DS703Easysit S80

Maak nu een afspraak
voor showroombezoek of bij u thuis!

Bel direct 088-6220220

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

Maak nu een afspraak
voor showroombezoek of bij u thuis!

Bel direct 088-6220220
Easysit D64

Easysit D72

Uw Easysit op maat gemaakt... ...van heel klein tot heel groot!
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Hans Aalbers
Liedjesman in Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
Ik parkeer mijn auto bij 
kasteel Nederhorst. Terwijl 
ik naar het Koetshuis loop 
moet ik aan Harry Bannink 
denken. Een deel van de 
ongeveer 3000 liedjes die 
hij componeerde – die voor 
Sesamstraat en Klokhuis – 
werden onder zijn leiding 
ingespeeld en -gezongen 
in de studio van Hans Aal-
bers, bij wie ik deze mid-
dag aanschuif. ‘Ja, Harry 
heeft hier ook nog de CD 
opgenomen waarop hij 
liedjes van zichzelf zingt. 
De bescheiden Bannink 
vond het eigenlijk een be-
tje gênant.

Maar mooi dat die CD er 
kwam.’
Hans Aalbers nam in 1991 de 
geluidsstudio over van Dick 
van der Meer, die begin ja-
ren ’60 de eerste particuliere 
geluidsstudio van Nederland 
onderbracht in het Koetshuis. 
Met Toonder Studio’s in het 
kasteel erbij had Nederhorst 
zomaar zijn eigen mediapark.

‘Een studio zoals deze, met 
een balkon voor regie en tech-
niek en een vloer voor arties-
ten, zie je tegenwoordig niet 
vaak meer. Veel gaat tegen-
woordig ‘in the box’, gewoon 
thuis achter de computer. Dick 
van der Meer heeft nog wel 
een tijd geaarzeld voordat hij 
er mee op hield. Hij maakte 
zich zorgen over zijn vrien-

den Harry Bannink en Joop 
Stokkermans. Ze waren erg 
gesteld op de samenwerking 
met Dick. Daarom is Dick na 
de overdracht nog een tijd zijn 
twee vrienden blijven bedie-
nen, totdat het op was voor 
hem. Het was de periode dat 
Harry Bannink ook zelf zocht 
naar een opvolger voor Se-
samstraat en Klokhuis. Het 
werd Henny Vrienten. Toen 
Harry voor het laatst de studio 
verliet vroeg hij mij of alles wel 
goed bewaard was, zoals de 
orkestbanden van al zijn lied-
jes. Ik kon hem geruststellen. 
Het was op een zaterdag. De 
dinsdag hierna is hij overle-
den. Wonderlijk, toch?’

Met Joop Stokkermans nam 
Hans onder meer de musi-
cal Nijntje op.. ‘En het mooie 
is dat ik nu met Joops zoon 
Stanley – Joop is in 2012 
overleden – veel samenwerk. 
Zo heeft Stanley de muzikale 
leiding over een nieuwe versie 
van Nijntje. Joop Stokkermans 
heeft trouwens ook de studio-
vleugel uitgezocht. Hij is naar 
Duitsland gereisd, heeft veel 
piano’s uitgeprobeerd en koos 
de Yamaha-vleugel die op de 
speelvloer van de studio staat. 
Met ivoren toetsen. Die krijg je 
vandaag de dag de grens niet 
meer over.’

Al in de tijd van Dick van der 
Meer draaide het om twee ge-
nres: kleinkunst, maar vooral 
Nederlandse volksmuziek. Dit 

beleid volgt Hans nog steeds. 
‘Ik heb naam gemaakt op het 
terrein van de Nederlandse 
volksmuziek. Zodra ik me met 
dance zou gaan bezig houden, 
word ik minder geloofwaar-
dig. Zolang het kan, blijf ik in 
het gekozen spoor. Het gaat 
niet vanzelf. Je moet initiatief 
nemen. De vroegere functie-
verdeling in studio’s is er niet 
meer. Zo heb ik de laatste 
single van Mart Hoogkamer 
geschreven, gearrangeerd en 
geproduceerd. Je moet all-
round zijn. Dat is bovendien 
ook een stuk leuker. Zolang 
het uit kan, ga ik hier niet weg. 
Kijk, je kunt muziek ook in een 
tuinhuisje produceren, maar 

tegen deze plek kan niks op..’

In het begin keken artiesten 
zoals Marianne Weber wel 
even de kat uit de boom. Was 
die Aalbers er ook zo eentje 
die neerkeek op de smartlap-
pen? ‘Ze hadden al snel door 
dat ik er 100% voor ging. Al 
las ik weleens een tekst van 
André Hazes waar ik over 
twijfelde. Maar als hij dan het 
lied zong, wist hij me toch te 
pakken. Vanaf de start in 1991 
maakte ik elk jaar een album 
met Hazes. Dat ging goed, 
maar het succes bleef ook een 
tijdje uit. Na de spraakmaken-
de documentaire over Hazes 
explodeerde de verkoop. Bij 

het uitkomen waren de albums 
al goud. Zo ging het de laatste 
vier jaar van zijn leven.’

Hans is 63 jaar, woont in Hil-
versum en heeft in Enschede 
het conservatorium gedaan 
om vervolgens les te geven 
op de muziekschool in zijn ge-
boortestad Nijmegen. ‘Het gaf 
zekerheid, maar het was niks 
voor mij. De overstap naar 
deze studio zorgde voor onze-
kerheid, maar ook veel plezier. 
Ik vermaak me elke dag, maar 
denk intussen ook wel na over 
mijn opvolging. Want dit hier 
moet natuurlijk doorgaan, ook 
als ik ermee stop’.

   

Drie manden vol met   
Paaswensen voor ouderen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Kasteel-museum Sy-
pesteyn had een actie op 
touw gezet met de veel-
zeggende titel ‘Een Vrolij-
ke Paasgroet doet goed’. 
Scholieren van zes basis-
scholen maakten tekenin-
gen, verhalen, versjes en 
knutselwerkjes om de ou-
deren een positieve bood-
schap te overhandigen.

Dat hebben ze geweten op 

de Beukenhof. Welzijnscoör-
dinator Mylène Mosterd was 
overdonderd door wat ze zag. 
De manden waren gevuld met 
maar liefst 700 wensen, groot 
en klein. Namens Sypesteyn 
hadden Joke Parrée, Alyn 
Hekman en Henk Verweij hun 
best gedaan om de present-
jes in te zamelen en mooi in 
te pakken. “Ja, het was een 
groot succes”, vertelt Joke 
Parrée “de kinderen van di-
verse leeftijden hebben echt 
hun best gedaan om een lach 
op het gezicht van de oude-

ren te toveren. Er zitten mooie 
ontroerende teksten tussen.” 
Waar ze aan toevoegt dat de 
wensen ook bedoeld zijn voor 
het zorgpersoneel. De deel-
nemende scholen waren: Van 
Hasseltschool en Sterren-
wachter Meent (Hilversum), 
De Linde en Sterrenwachter 
(Loosdrecht) en de Antonius-
school uit Kortenhoef. De sta-
pels met Paaswensen worden 
naast De Beukenhof verdeeld 
over diverse zorgcentra, o.a. 
Veenstaete in Kortenhoef en 
Gooiers Erf te Hilversum.

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



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

MultiVlaai Hilversum

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit

Bestellen
www.multivlaai.nl

of 035 6232021
of hilversum@multivlaai.nl

MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!

Taart, Vlaai,
Macarons,

Glutenvrij & Vegan
Gebak


