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NIEUWSSTER
Fietsboot zeer positief ontvangen
Mooie toevoeging voor recreatie
Door: Niels van der Horst

LOOSDRECHT

Veerdienst
De op- en afstappunten zijn
naast de Porseleinhaven, het
eiland Markus Pos, De Fuut
in Muyeveld en De Strook in
Breukeleveen. De diensttijden
van de drie dagelijkse rondgangen liggen tussen tien en
vijf uur met in juli en augustus
een extra avondvaart. Tot begin september kan je met of
zonder fiets dagelijks meevaren, daarna wordt het vrijdag
tot en met zondag. Voor nog
geen zeven euro kan je inclusief fiets van de Porseleinhaven naar De Strook. Duur: 70
min. Er is plek voor twaalf personen.
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Samenwerking
Nanette Elfring was een van
de vele belangrijke krachten
bij de totstandkoming van de
veerboot. “Ik ben gebiedsloods
en breng voor de gemeente
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Foto: Wethouder De Kloet opent met Maarten van Dijk (rechts)

Wijdemeren partijen samen
bij recreatieprojecten van het
Gebiedsakkoord
Oostelijke
Vechtplassen.” Een van de
doelstellingen in dat akkoord
is het stimuleren van toerisme.
In dat licht werd het idee van
een fietsboot geopperd en uiteindelijk vorm gegeven.
Stichting Veerdiensten op de
Vecht had al een fietsboot op
de Vecht bij Nieuwersluis, en
bleek – mede vanwege zo’n
vijftig meewerkende vrijwilligers – de logische partij om dit

www.veermanmakelaars.nl
www.veermanmakelaars.nl

Project
Ze begonnen twee en een half
jaar geleden met een leenboot
die nog niet op De Strook voer.
Door groeiend enthousiasme werd de route uitgebreid.
Vanwege de huurkosten en
voordelen van eigen beheer
werd eind vorig jaar de boot
aangeschaft. Om dit vaartuig
toekomstbestendig te maken
is deze het afgelopen half jaar
opgeknapt en verduurzaamd
via onder andere zonnepane-
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initiatief bij onder te brengen.”
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VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

●

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

len op het dak en een hybride
motor en twee accu’s. Een pittige klus.
Bouw
Voorzitter van de Stichting
Veerdiensten op de Vecht Bernard van de Weert is oud KPNer en mede aanjager van het
project. Hij prees naast Nanette ook expliciet de fotoreportage van Marije rond de werkzaamheden en natuurlijk de
inzet van de bootombouwers
Beert en Gijs. “Ze hebben de
boot van casco opgebouwd. Ik
heb enorm veel respect voor
jullie inzet,” klonk het dankbaar. Beert en Gijs blikten kort
terug op soms ook een barre
tijd in nat weer en kou. Zelfs de
dag ervoor werd nog een probleem met het roer succesvol
opgelost. Andere vertragende
hobbels waren het stil liggen
van een Oostenrijkse leverancier door corona en op de
tanker die vast lag in het Suezkanaal lag, met nota bene hun
schroef voor de boot! “Maar de
boot doet het, dat is nog het
allerleukste,” grapte Beert.

AKELAARS.NL

voor bouwers Beert en Gijs
om de boot jongstleden
zaterdag varend en wel af
te leveren maar hij lag er:
een geheel gerenoveerde
duurzame fietsboot in de
Loosdrechtse Porseleinhaven. Wethouders JanJaap de Kloet van Wijdemeren en Maarten van Dijk
van Stichtse Vecht knipten
het ceremoniële lint door.
Ook beide provincies ondersteunden met subsidies, wat het aantal betrokken overheden op het
bijzondere totaal van vier
bracht. Daarnaast hebben
de ANWB en de Rabobank
meegefinancierd.
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, 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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Gevraagd: huish. hulp
Wie wil 1x per 2 weken
ons huis schoonmaken?
Bel: 06-10073311
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Lunch, koffie, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en
andere leuke cadeautjes.
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht
Huish. hulp gezocht
in Breukeleveen
1 ochtend per week
Tel.: 0646606392
Toe aan een fris
geschilderd huis?
Maak kennis met onze
mogelijkheden. 035-2340067
www.vittoria-schilders.nl
Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag
10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 1,55 per
gedrukte regel

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

Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

vrijdag 18 en zaterdag 19 juni:

Vaderdag aanbiedingen
Grote Mannenburger

per stuk

€ 2,50

Runder Ribeyesteak

100 gram

€ 2,98

Snackballetjes
De lekkerste Filet Americain

500 gram

€ 6,98
€ 1,75

Dubbelgrote burger van puur Beef
Mals vlees voor taaie kerels!

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

van de Wijde omtrek!

100 gram

Iedere woensdag GEHAKTDAG
Iedere donderdag BIEFSTUKDAG
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

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
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Wijdemeren moet keuzes maken
Burgemeester Crys Larson over bijstellen ambities
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson weet dat het nu ‘piept
en kraakt’ binnen de organisatie op het gemeentehuis van Wijdemeren.
Tegelijkertijd gelooft ze
voor 110% in de toekomst.
In het najaar zal duidelijk
zijn wat er verbeterd kan
worden. “Ik zie dat de medewerkers, college en de
raad enorm gedreven zijn
om voor deze prachtige
gemeente te werken. We
hebben goud in handen en
dat is een zeer belangrijke
basis voor de toekomst
van Wijdemeren.”
De burgemeester zegt dat Wijdemeren een gemeente wil

zijn die de dienstverlening aan
inwoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen
goed kan uitvoeren. “We merken dat onze organisatie onder
druk staat. Daarom vindt momenteel een extern onderzoek
plaats naar het functioneren
van de ambtelijke organisatie
van de gemeente Wijdemeren. Dit onderzoek geeft een
antwoord op de vraag wat er
nodig is de komende jaren om
als organisatie goed invulling
te kunnen geven aan de ambities die we hebben en de
ontwikkelingen die op ons af
komen.”
Ambities bijstellen
De ambities blijven overeind,
maar Wijdemeren moet wel
keuzes maken. Dienstverlening blijft nummer één. “Ook

willen wij ons focussen op het
lokale herstel in verband met
de gevolgen van corona.” In
een voorstel aan de raad doet
het college een voorstel voor
het prioriteren en faseren van
een aantal plannen en projecten. Tot maart 2022 richt de
ambtelijke organisatie zich op
het lokale herstel van de coronapandemie. Pas na de verkiezingen kan er weer ruimte
zijn voor nieuw beleid en nieuwe projecten.
Veel extra werk
De gemeente heeft er onder
andere door de coronapandemie veel werk erbij gekregen,
zo’n 20% tot 40% meer. Hier
is de vaste capaciteit niet op
berekend. Voor een toeristische en recreatieve gemeente
een behoorlijke opgave zoals

bleek in de zomer van 2020
en de schaatsperiode begin dit
jaar. Ook wordt er fors ingezet
op crisiscommunicatie en het
contact met ondernemers die
gebukt gaan onder de pandemie. En niet alleen corona
zorgt voor extra druk. Zo is er
meer druk gekomen op de uitvoering van de Wmo, bijstand,
schuldhulpverlening, Jeugdwet, sociaal wijkteam en kinderopvang. Dit in combinatie
met het thuiswerken en soms
extra zorgtaken thuis maakt
dat de werkdruk hoog is opgelopen. Dit komt tot uiting in een
hoog ziekteverzuim en een
hoge uitstroom van medewerkers. Om dit nu op te kunnen
vangen, verzoekt het college
de raad het inhuurbudget tijdelijk te verhogen met 6%.

Te kwetsbaar
Uit de gemeenteraad kwamen
geluiden dat Wijdemeren te
kwetsbaar zou zijn.
De burgemeester: “Het is goed
om te weten dat het onderzoek
niet gaat over de bestuurskracht van de gemeente. Die
staat niet ter discussie. Het onderzoek gaat over het functioneren van de organisatie. Zijn
we toekomstgericht en flexibel
genoeg om het werk voor onze
dorpen goed te doen. Dat is
dan ook de reden dat we dit
laten onderzoeken door een
extern en onafhankelijk onderzoeksbureau. We verwachten
na de zomer de resultaten met
de raad te kunnen bespreken.”

Terugblik op bouwplan Zuidsingel Fase 8
Wethouder Jan-Jaap de Kloet reflecteert
Door: Herman Stuijver

1.Welk gevoel overheerst nu
duidelijk is dat het bouwplan
definitief van de baan is?
Het gevoel is dubbel. Aan de
ene kant is het heel jammer
dat we geen plannen kunnen
ontwikkelen waar enorme behoefte aan is. Er zijn heel veel
woningzoekenden in onze gemeente en die zijn erg teleurgesteld. Aan de andere kant
hebben we eindelijk duidelijkheid van de provincie gekregen. Nu weten we waar we
aan toe zijn. Daarover gaan
we in gesprek met de ontwikkelaar, want die is de aanvrager geweest om het plan in
procedure te brengen.
2.Waarom bent u blijven geloven in de haalbaarheid ondanks alle tegenwerking?
Zolang er geen absolute zekerheid is of iets wel of niet
kan, vind ik dat je de stappen
die bij zo’n bestemmingsplan
horen netjes moet volgen.
Zorgvuldigheid dus en duidelijk laten weten wat je doet
hoort daar ook bij. Weerstand
tegen nieuwe ontwikkelingen
is bijna standaard. En ook

daar zijn we gedegen mee
omgegaan. Zowel naar de
bewoners toe als de politiek.
De locatie was al jaren aangewezen om te bebouwen en tot
voor kort was de provincie een
stuk positiever. De opvattingen
over inpassing van woningen
in dit gebied zijn veranderd.
Daar hebben we rekening mee
te houden.
3.Hoe heeft u de vele bezwaren ervaren?
Het waren er veel. Dat is zeker.
En logisch. Het waren plannen
die impact hebben en het geeft
meteen aan dat de omwonenden gehecht zijn aan hun omgeving en de waarden van de
mooie dorpen. Dat toont grote
betrokkenheid en die kan ik altijd waarderen.
4.Het heeft de gemeente veel
tijd en geld gekost om de planvorming uit te voeren?
Bij dit soort procedures komt
er veel kijken. In de voorbereiding, in de uitvoering van de
verschillende onderdelen en in
dit geval ook omdat we steeds
hebben gezegd dat het verkeer een belangrijk element
is. Wat de kosten betreft is dat

te overzien omdat we de uren
die ambtelijk worden ingezet
doorberekenen aan de ontwikkelaar.
5. Alle aandacht nu op een integraal plan Groenewoud en
de vuilnisbelt?
Dat klopt, en daar speelt ook
de natuurontwikkeling een
rol. Ook daarover zijn we druk
in overleg met de provincie.

Groenewoud en de bewoners
hebben een belangrijke stap
gezet en de provincie staat
hier 100% achter. We gaan
ons hier met voortvarendheid
op richten en we respecteren
nu de opvattingen van het provinciebestuur.
6.Is de consequentie dat er nu
meer binnenstedelijke plekken
worden gezocht?

Dat is zo. Je ziet dat de provincie ons klem heeft gezet. Binnen de kernen moeten we nu
zoeken naar plekken waar we
toch iets kunnen doen. Met de
kansenkaart hebben we daar
een eerste aanzet mee gegeven. De inwoners is gevraagd
waar zij kansen zien en waar
niet. Daarover gaan we met
elkaar in gesprek. We gaan er
voortvarend mee aan de slag.
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Start huis- aan huisactie 1000
duurzame huurders
Vijf minuten douchen zou een
eerste stap kunnen zijn.

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag
was de start van een actie om 1000 Wijdemeerse
huurders zover te krijgen
om mee te doen aan kleine
energiebespaarmaatregelen. Op het Lindeplein verzamelde zich een team van
energiecoaches van Energiecoöperatie Wijdemeren,
medewerkers van woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken en wethouder
Joost Boermans die de
‘duurzame’ kar trekt namens de gemeente.

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

ZONDAG 20 JUNI
VADERDAG

Vaderdagschnitt
(slagroom en marsepein)
Nu € 7,95

Na een korte opening trokken
de vrijwilligers erop uit om huis
aan huis bewoners van huurwoningen te overtuigen van
het nut om kleine bespaarmaatregelen uit te voeren. De
bewoners van de Jasmijnlaan
in Nieuw Loosdrecht waren de
eersten waar op de deurbel
werd gedrukt. Als je positief
staat tegenover het duurzame idee, krijg je € 60,00 om
bijvoorbeeld tochtstrips of
Led-lampen aan te schaffen.
Onderdeel van de campagne
is ook voorlichting met 24 tips
hoe je kunt beginnen om zuinig met energie om te gaan.

Projectleider Ulrike de Jong
vertelt dat de teams gedurende een jaar de zes dorpen van
Wijdemeren zullen bezoeken.
Ook woningbouwverenigingen
de Alliantie, Gooi en Omstreken en Vecht en Omstreken
sluiten aan. Bij de start in
Loosdrecht is vastgoedmedewerker Arnold Takens van
Vecht en Omstreken aanwezig. Hij zegt dat Wijdemeren
op deze manier goed gebruik
maakt van de Rijkssubsidie.
Het rijk verschafte de gemeente een subsidie van 2 ton die
(deels) dus wordt ingezet voor
het doorvoeren van kleine be-

spaarmaatregelen.
Bij de kick off zei wethouder
Boermans dat hij blij was dat
er in Wijdemeren toch meer
gedaan wordt aan duurzaamheid dan menigeen denkt.
“Tenslotte is 200.000 een substantieel bedrag dat we ook
inzetten voor andere doelen.”
Hij prees de inzet van de vrijwilligers die bereid zijn om een
jaar lang langs de deuren te
gaan. Voor de bewoners die
meedoen was er ook een cadeautje: een LED-lamp, een
folder en een placemat.
Foto: (links) Ulrike de Jong en
Joost Boermans omringd door
energiecoaches

Saskia Luijer bij GooiTV
De programmering vanaf
woensdag 16 juni: In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma In Derde Termijn besteedt Ruud Bochardt
aandacht aan de nieuwe marketingorganisatie van Gooise
Meren. In de zesde aflevering

van ZinTV praten de dominees
Wielie Elhorst en Leendert van
der Sluijs met Maaike Koomen (Wilde Ganzen) en Anke
Meester (schuldhulpmaatje).
Saskia Luijer gaat in gesprek
met Jan-Jaap de Kloet, wethouder in Wijdemeren over

het stopzetten van Zuidsingel
Fase 8 en de Kansenkaart.
Jasmijn Verhulst praat met
een wethouder uit Gooise Meren over actuele zaken. Zie:
www.gooitv.nl

Food is onze Passie!
Wil jij graag werken in de buurt én met fijne collega’s?

Allround magazijnmedewerker - fulltime
Er is plaats voor een collega die van afwisseling houdt, graag de
handen uit de mouwen steekt en géén 9 tot 5 mentaliteit heeft.
In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen.
Bezoek onze website: www.bickery.nl, ben je geïnteresseerd
en woon je in de buurt van ‘s-Graveland/ Hilversum?
Mail dan naar vacature@bickery.nl, ter attentie van Oscar Sjoerds

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
www.bickery.nl
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Vaccinatie tegen corona Boerderij Mur blijkt unieke locatie
Tweede ronde voor mensen die bij de huis-

Eindelijk weer grote oefening brandweer

arts de eerste prik hebben gekregen
LOOSDRECHT
Binnenkort vaccineren wij de Als u de 1e prik kreeg op 24
mensen die van ons de eer- april, komt u op dezelfde tijd
ste vaccinatie met Astra heb- op 10 juli voor de 2e prik. Als
ben gekregen. Net als bij de u echt niet kunt komen op 10
eerste ronde in april gaan we juli, mag u 26 juni tussen 9.00
vaccineren in de gymzaal op en 16.00 uur komen.
de Laan van Eikenrode. Het
is belangrijk dat u uw registra- Als u corona heeft gehad na
tiekaart meeneemt. Dit is de half oktober 2020 en de infeckaart waar de eerste vaccina- tie is bevestigd door een pcrtie op genoteerd is, uw vacci- test bij de GGD, dan is één
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch
installatiebedrijf
prik
voldoende. We adviseren
natiebewijs.
u de testuitslag te bewaren bij
Als u de 1e prik kreeg op 10 uw vaccinatiebewijs zodat u
april, komt u op dezelfde tijd kunt aantonen voldoende beop 26 juni voor de 2e prik. schermd te zijn.
Functie
Als u echt niet kunt komen op
Kantoor
medewerker
26 juni, kunt op 10 juli tussen Wij kunnen geen ander vaccin
dan Astra voor u regelen.
10.00 en 13.00 uur komen.
Wij vragen:

Klantvriendelijk

Weet van aanpakken

Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Functie is per direct beschikbaar.

Fulltime

Collega gezocht

Je functie bestaat o.a. de volgende taken:

Aannemen van de telefoon gesprekken.

Plannen van de kleine klusjes.

Ontvangst van goederen.
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal
Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Koninginneweg 60 1241CW KORTENHOEF

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

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

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

Collega gezocht
Functie
Elektromonteur

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

Wij vragen:

Klantvriendelijk

Weet van aanpakken

Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Functie is per direct beschikbaar.

fulltime

Foto: Miché/Bastiaan Miché
Door: Maarten Steinkamp

LOOSDRECHT
“Het is geweldig om na zo
lange tijd, binnen de aangepaste corona-regels, weer
op grotere schaal realistisch te kunnen oefenen”.
Dat was een eerste reactie
van Wouter van Henten,
bevelvoerder bij brandweer Loosdrecht. Samen
met collega’s uit ’s-Graveland, Laren en Blaricum,
bestreed zijn team afgelopen vrijdag een gecompliceerde ‘middelbrand’ aan
de Oud Loosdrechtsedijk.
Locatie van de prachtig geënsceneerde oefening was
de historische, rietgedekte
boerderij van familie Mur.
De corona-beperkingen betekenden ook voor de brandweer in ons land dat lange
tijd slechts op elementaire
onderdelen en in kleine groepjes hun vakbekwaamheid op
peil moest worden gehouden.
Grotere oefeningen waren uit
den boze. Nu er sinds kort ook
voor de brandweer versoepelingen zijn, aarzelde post
Loosdrecht geen moment. “De
boerderij wordt deels afgebroken en daarom hadden we de

unieke mogelijkheid om het
dak op te gaan, het riet echt te
plukken en zogeheten ‘stoplijnen’ te creëren. Zo’n gelegenheid krijg je natuurlijk zelden”,
aldus Wouter.
Begin van de avond werd post
Loosdrecht gealarmeerd voor
een woningbrand, Drie buitenlandse werklui bleken binnen
te barbecuen. Op zich al niet
een bijster slim idee maar met
een ‘open’ rieten kap boven je,
is het vragen om problemen.
En die waren er – geheel volgens planning – dan ook in
overvloed. In paniek vluchtten
de bouwvakkers alle kanten
op in het zich snel met rook
vullende pand terwijl het vuur
zich pijlsnel verspreidde in het
rieten dak.
Rietteams
Ons land kent honderdduizenden woningen en bijgebouwen
met een rieten kap. Ook Gooi
en Vechtstreek heeft talloze
rieten daken. “Die branden
zijn buitengewoon lastig te bestrijden. We hebben in onze
regio daar dan ook specialisten voor: het rietteam Laren/
Blaricum. Bij dergelijke incidenten bepaalt het samenspel
tussen de diverse eenheden

Je functie bestaat o.a. de volgende taken:

Aanleg installaties.

Verhelpen van storingen.

Uren en materiaal specificatie
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal
Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl.
Koninginneweg 60 1241CW KORTENHOEF

WIN!
Zeilwereld.nl is hét online platform
met mooie zeilverhalen
Meld je NU aan voor de nieuwsbrief en

maak kans op één van de drie Nanopresso’s

vaak het resultaat. Het credo
is om zo snel mogelijk het plaa
tje ‘binnen,’ plaatje ‘buiten’ en
de waterwinning compleet te
hebben”, legt Wouter uit. Op
dat punt bleek de oefening
een succes. Terwijl het rietteam aanrijdend was, stortten
de ploegen van Loosdrecht en
’s-Graveland zich niet alleen
vol overgave op verkenning
en redding van de vermisten
werklieden maar bouwden ook
snel aan weerskanten van de
historische boerderij de waterwinning op. Bij aankomst konden de specialisten zodoende
meteen aan de slag om het
riet te verwijderen en de brand
te blussen. Wouter: “daarbij
wordt gewerkt met stoplijnen.
Dat zijn sleuven die in het dak
worden gemaakt zodat het
vuur niet verder kan”.
Hittestuwing
De zomerse temperaturen
gaven de oefening nog een
andere dimensie. Binnen
Brandweer Nederland wordt
de laatste jaren steeds meer
aandacht geschonken aan de
gevaren van hittestuwing. Het
intensief werken in bluskleding
en eventueel ademlucht vergt
bij zeer warm weer fysiek veel
van brandweermensen. Uitdroging, desoriëntatie en zelfs
verlies van bewustzijn zijn reële risico’s. Door uitgebreide
voorlichting worden de gevaren voor het repressief personeel steeds beter gecommuniceerd. Wouter: “er loopt net
weer een campagne “Beat
The Heat’ dus dat hebben we
meteen meegenomen in deze
oefening. En ja, het was inderdaad echt hard werken en
zweten”.

hiero

ook
bezorgt

Nú de eerste 4 keer gratis bezorgd
Van Amsterdam tot Alkmaar, van Haarlem tot Den Helder… in heel Noord-Holland kun je jouw
boodschappen door ons laten bezorgen. Dat scheelt je een hoop gesjouw en alles komt keurig
op tijd. We bezorgen graag bij je thuis of de zakelijke boodschappen op het werk, altijd
zijn we bij jou in de buurt. Nú de eerste vier keer gratis bezorgd. Uitproberen? Dat doe je op

Jumbo.com/hiero

Deze actie geldt alleen in gebieden in Noord-Holland waar Jumbo bezorgt. Kijk voor meer informatie op Jumbo.com/hiero
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Handhaving Porseleinhaven noodzakelijk
Ingezonden brief
Burgemeester Larson zegt dat
het gedrag van groepen jongeren rond de Porseleinhaven
‘onacceptabel’ is en daarom wil
zij ingrijpen met enkele maatregelen. Een fantastisch initiatief,
echter het schort aan de uitvoering van het plan. Er is namelijk
onvoldoende zichtbaarheid en/
of handhaving. Het slechts enkele uren openen van het havenkantoor heeft weinig rendement. Ook het verbodsbord op
alcoholgebruik heeft geen zin
zonder handhaving. De ellen-

de ontstaat wanneer dronken
jongeren vanaf de plassen bij
Happy Food een warme hap
ophalen. Uit gesprekken met
de waterpolitie en wijkagent
blijkt dat het dweilen met de
kraan open is. Zij adviseerden
mij contact met de burgemeester op te nemen.
Sinds de opening van het
havenkantoor hebben wij te
maken met openbare dronkenschap, wildplassen, milieuvervuiling en vechtpartijen die

bijna altijd tussen 20 en 23 uur
plaatsvinden na een zomerse
dag, ongeacht in het weekend
of doordeweeks. Wij hebben
nog geen enkele keer politie of
handhaving mogen zien. Niet
op alcoholpromillage, afval
wegwerpen of het lopen met
opengemaakte
alcoholische
versnaperingen. Terwijl dat
toch verboden is? Met handhaven zult u toch uw doel bereiken, nu blijft het beperkt tot een
goed bedoeld initiatief.

Wijdemeren pontificaal in de G&E
Ingezonden brief
Op 4 pagina’s haalt het nieuws
uit Wijdemeren de regiobijlage van de G&E van afgelopen zaterdag. Twee artikelen
springen eruit: de fusie met
Hilversum duikt weer op en het
interview met de burgemeester. Waar het de burgemeester in ons WW van 17 februari
van dit jaar niet lukte met haar
noodkreet steun te krijgen voor
haar pogingen om extra menskracht in te zetten, probeert zij
het nu via de G&E. De kop ‘Pikzwarte wolken hangen boven
Wijdemeren’ en toelichtend:
‘Gemeente moest extra personeel inhuren om te voorkomen
dat alles stilvalt’. Noemde de
burgemeester in februari 3 argumenten voor de noodkreet,
ditmaal werden daaraan toegevoegd ziekte (covid crisis?),

vacatures en het vertrek naar
grotere gemeenten. Het heeft
allemaal een hoog Calimero
gehalte. In mijn ingezonden
brief in ons weekblad van 17
februari meldde ik al dat de
burgemeester kiest voor de
makkelijke weg. Immers, de
belangrijkste veroorzaker van
het grote beslag op de ambtelijke capaciteit is het eigen beleid
van B&W. Het mag toch niet
verbazen dat de doodlopende
weg van de bekende bouw- en
infrastructuur plannen zowel
veel aandacht, inspanning als
frustratie hebben gekost dat
hetgeen gebruikelijk van een
gemeentelijke organisatie verwacht mag worden in de verdrukking is geraakt. Niet verrassend dan dat ambtenaren
kiezen voor een andere werk-

plek. Ook het vooruitzicht van
een fusie is voor medewerkers
van Wijdemeren niet aantrekkelijk. Vooral niet als het Hilversum betreft. Een gemeente
met een heel ander DNA (zie
voor het DNA van Wijdemeren
de concept omgevingsvisie van
Wijdemeren, mei 2021). Als er
toch gefuseerd moet worden
dan liever met een gemeente
met een vergelijkbaar DNA zoals Stichtse Vecht. En tenslotte, ook grote(re) gemeenten
maken gebruik van externe
deskundigheid. De oplossing
ligt veeleer in de kwaliteit van
B&W dan in de kwantiteit van
het ambtenarenapparaat.
Hans Hof, Dwarsweg 18 Horstermeer

Hoeveel boter op het hoofd kan een
mens hebben?
Ingezonden brief
Sinds kort staat VVD- raadslid Sieta Vermeulen als ‘beschermvrouwe van de Horstermeer polder’ te boek. In een
artikel in de Gooi- en Eemlander van 5 juni jl. nam zij, mede
namens de VVD, krachtig stelling. In het artikel werd melding
gemaakt van een verzoek dat
de gemeente Wijdemeren had
gekregen om van een bestaande bedrijfswoning, een burgerwoning te maken en na slopen
van 500 m2 opstallen, een 2e
woning toe te voegen. Meer
woningen. Mooi zou je zeggen.
Maar dat kan natuurlijk niet: in

een bestaande lintbebouwing
(Middenweg 100, NdB) zomaar 2 huizen bouwen. Dan
is de beer los, wist mevrouw
Vermeulen te melden: men
moet zich wel aan de regels
houden. En terecht. Ze vergeet
intussen gemakshalve even
dat zij (en de VVD) wel graag
een hele nieuwe wijk wil bouwen midden in de beschermde
Horn- en Kuijerpolder, eveneens in Nederhorst den Berg.
Zullen we ons daar dan ook
gewoon aan de regels houden
en dat plan nu eens definitief
naar de prullenbak verwijzen?

Voordat de provincie de gemeente weer tot de orde moet
roepen? Ik hoor regelmatig dat
de gemeente een behoorlijk
mankracht probleem heeft. Als
we nu eens geen energie, tijd
en geld meer stoppen in heilloze en onwenselijke projecten
en ons richten op projecten die
wel gewoon mogen en levensvatbaar zijn, scheelt dat vast
alweer.
Marco Ritt, Nederhorst den
Berg

Ik wil niet alleen klagen, reik ik
u een aantal oplossingen aan:
Daadwerkelijk
surveilleren
tussen 8 en 11 uur ’s avonds;
extra inzetten van BOA’s in de
avonduren; invullen van de vacature van havenmeester die
bekeuringen kan uitschrijven.
Ook maken we foto’s van jongeren die zich misdragen, we
spreken ze telefonisch aan op
hun gedrag de volgende dag.
Dan zijn ze beter benaderbaar.
Verhuis Happy Food naar een
andere plek waar bewoners

geen last hebben van overlast.
Ik verneem gaarne wat het gemeentebestuur qua uitvoering
op korte termijn gaat ondernemen, zodat wij allen kunnen genieten van deze natuur.
Graag word ik als voorzitter
van de VVE onderdeel van de
klankbordgroep die wordt opgericht.
Michel van Julsingha, voorzitter VVE Blok C1 Porseleinhaven
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Comfortabel zitten begint
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Relaxstoelen
Easysit D112
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Easysit D72
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Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Comfortbanken

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

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig
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088-6220220
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Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s
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€
*
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korting!
voor de huidige prijzen!

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
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in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum
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3772 MP Barneveld

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

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

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.
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rijksoverheid.nl/coronavirus
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• rechtstreeks van de fabriek
• altijd de scherpste prijzen!

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
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Showroom Barneveld

Showroom
Hilversum
Anthonie Fokkerstraat
43, 3772 MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl

Showroom Hilversum

Showroom Hilversum

Openingstĳden Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
hilversum@easysit.nl

ooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur
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Alle insecten zijn welkom
Ook gunstig voor bijenstand
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Geen hotel ter stimulering
van het toerisme, wel als
ondersteuning voor de biodiversiteit voor insecten in
de directe omgeving van
het bouwsel. Afgelopen
vrijdag werd achter een
rij huizen aan de Pieter de
Hooghlaan de eerste van
tien insectenhotels die de
komende maand in Wijdemeren worden geplaatst,
neergezet. Later die dag
volgden nog drie hotels in
’s-Graveland, Loosdrecht
en Nederhorst den Berg.
De betreffende Inwoners hadden zich voor dit initiatief ingeschreven. De bouwwerken
kwamen tot stand in samenwerking met de dorpscoördinatoren – dat is de schakelfunctie tussen inwoner, politiek en
ambtenarij – en jongens van
de dagbesteding bij de Landgoedwinkel van Wietse Bakker

in Loosdrecht. Ze sluiten aan
op het in 2016 ondertekende
Bijenlint-convenant, dat wijst
op het belang en inzet voorschrijft ten behoeve van bijen
en insecten in onze natuur.

“EN NU STAAT IE ER!”
Samenwerking
Wethouder Joost Boermans
opende het officiële deel van
de samenkomst: “De bijenpopulatie staat gigantisch onder
druk en dit is een van de manieren waarop wij geven om
de bijen en andere insecten.”
Dorpscoördinator Saskia Hille
is net als haar collega dorpscoördinator Bas Immerzeel
ook coördinator van De Appelboom. Dat is het vrijwilligersplatform van de gemeente
Wijdemeren dat allerlei bewonersprojecten
ondersteunt.
Als zodanig kende zij de plek
waar nu dit insectenhotel werd
geplaatst. Zij benadrukte de
fijne samenwerking met de
Landgoedwinkel en de vrijwil-

Foto: v.l.n.r.: bewoners Alie, Anton, Hannelore en Sarah, wethouder Joost, Rogier, Wietse en Stan

ligers van De Appelboom en
de ondersteuning van de buitendienst van de gemeente die
het hotel letterlijk in de grond
hadden gezet.
Bewoners
Hannelore was de bewoonster die zich had ingeschreven voor een insectenhotel
samen met buurvrouw Alie.
De strook groen achter hun
huis ligt aan een sloot en is
van de gemeente. Een aantal
jaren terug moesten er tegen

hun zin zieke bomen worden
gekapt. Daarna hebben ze via
vrijwilligersplatform De Appelboom in samenwerking met de
gemeente de strip land weer
opnieuw kunnen beplanten.
Toen ze hoorden van de insectenhotels, schreven ze zich
meteen in. “En nu staat ie er!”
klonk ze vrolijk.
Stan en Rogier
Stan en Rogier hadden onder
de hoede van en samen met
Wietse Bakker het hotel vorm-

gegeven. Stan had rietjes geknipt. “Dat was niet moeilijk, ik
vond het leuk,” zei hij. Wietse
legde uit dat hij het ontwerp
vrolijk en afwisselend had willen maken. “Zo zie je allerlei
vakken en bovenop zitten een
soort voelsprieten zoals bij
vele insecten.” Het ging erom
zoveel mogelijk holtes te maken waar insecten zoals wilde
bijen in kunnen kruipen. Rogier was ook enthousiast. “Dat
het nu hier staat is natuurlijk
geweldig voor de natuur.”

Zoeken naar reekalfjes in het maaiveld
Door: Saskia Luijer

HILVERSUM
In Einde Gooi, het landgoed ten zuiden van Hilversum, staat de boerderij
van familie Van der Woude.
Hun Limousin runderen
grazen zomers in de weilanden in het bosrijke gebied. Het hoge gras langs
de bosrand vormt een favoriete plek voor reegeiten om hun jongen te verschuilen. Voorafgaand aan
het maaien van het veld, is
het dus speuren naar reekalfjes, om hen te redden
van een wisse dood.
“De vraag is of er wat zit, dat
weet je nooit,” meldt Diederik
Aarendonk. De boswachter
van Natuurmonumenten coördineert de zoekactie die donderdagavond 10 juni plaatsvond. Hij heeft in het weiland
een reegeit zien wegspringen.
Het kan zijn dat zij wegvluchtte om de aandacht van haar
kalfje af te leiden. Maar mogelijk was het jonge dier ook al
weg. “We zijn al wat verder in

het seizoen,” is de toelichting.
“Dan zijn de reekalveren weer
wat ouder.”
Met een drone
Eigenlijk was het plan om de
reekalfjes op te sporen met
een drone met warmtecamera. Een mooie moderne techniek, waar het nabijgelegen
Vliegveld Hilversum echter
toestemming voor moet geven. Omdat het aanvragen
van een vergunning vertragend zou werken, is toch maar
een ouderwetse zoekactie op
touw gezet. Bovendien is aan
het einde van de dag het land
te veel opgewarmd om de kalfjes met een warmtecamera te
spotten. In de ochtend zou het
resultaat beter zijn geweest.
Ondanks het late besluit heeft
Aarendonk een ploeg van
twintig man paraat staan. Allemaal vrijwilligers die de natuur
een warm hart toedragen.
Op anderhalve meter
“We gaan op anderhalve meter zoeken,” begint de instructie van de boswachter. “Daar
hebben we al maanden op

geoefend,” klinkt het droge
commentaar van een van de
vrijwilligers. De afstand heeft
niets te maken met corona,
maar met de reikwijdte van ieders blik. Want Arendonk vervolgt: “Als je breed loopt, met
een stok het gras opzij duwt en
naar de grond blijft kijken, dan
kun je eigenlijk niets missen.
Let erop of je een kuiltje ziet
waar een reekalfje kan zitten
of sporen van grotere ligplekken die door de moeders zijn
gebruikt. De reegeiten komen
maar een paar keer per dag
langs om hun jongen te zogen.
Zij zullen nu buiten het veld
zijn, maar vaak vlakbij.”
Duiken in het gras
Gewapend met lange stokken
struint een lange rij vervolgens door het hoge, golfende
gras. “Ook als we niets zien,
is het geen verspilde moeite. Want we jagen nu ook het
andere kleine wild het veld
uit,” motiveert Diederik zijn
ploeg. Ondertussen legt hij uit
dat reekalfjes na de geboorte
tien dagen geurloos zijn, zodat ze minder makkelijk door

natuurlijke vijanden gevonden
kunnen worden. Als er gevaar
dreigt, vertelt hun instinct hen
om stil te blijven liggen. Ze
drukken zich letterlijk dicht tegen de grond en duiken nog
dieper in het gras. Alleen de
wat oudere dieren zullen wegvluchten. De kleintjes doen dat
nog niet.
Gered
“Stop!” klinkt het opeens.
Want er is een kalfje ontdekt.
Daar ligt die, verscholen in

het gras. Het beestje kijkt het
even aan en neemt vervolgens
een spurt naar de bosrand. In
de verte klink het geluid van
twee trekkers. Boer Eric van
der Woude en zijn zoon Wout
zijn met de maaimachines al in
aantocht. Het maaien van het
grasland moet immers snel na
de zoekactie gebeuren, zodat
de jonge dieren geen tijd hebben om terug te keren naar
hun vertrouwde schuilplek. Dit
reekalfje is gered. Op naar de
volgende.
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€13.000 voor de
Mentelity Foundation

Wijdemeren

16 juni 2021

informeren

Agenda beeldvormende sessie
Ruimtelijke Plannen
Datum: dinsdag 22 juni 2021
Aanvang: 21.00 uur
De beeldvormende sessie wordt digitaal uitgezonden
en kunt u volgen via
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’).

1. Opening
2. Ottenhome
3. Nootweg
4. Cannenburgerweg
5. Afsluiting

€500 SportAkkoord Wijdemeren
voor elke beweegactiviteit

Door: Per Verzaal

LOOSDRECHT
Woensdag 9 juni was
een bijzonder geslaagde
dag fietsen en golfen (Ride&Play) voor de Mentelity
Foundation in het kader
van de Motivation To Move
week (9-15 juni), waarbij
mensen met- en zonder
beperking
gestimuleerd
worden samen te sporten
en te bewegen.
Vanuit onze nabije omgeving
waren 3 van de 18 golfclubs
betrokken om een aantal kanjers van deelnemers warm te
verwelkomen tijdens hun fietstocht van ruim 130 kilometer
en spelen van 18 holes golf. In
volgorde van aankomst werden golfpark Spandersbosch,
het Jagerspaadje en de Gooise Golfclub bezocht voor de
finish op de Hilversumsche
Golfclub. Er was enorm veel
bewondering en respect voor
de 3 fietsende deelnemers
waaronder Merijn Koek (paralympisch
snowboarder).
Merijn had tot deze dag nog
nooit verder dan 45 kilometer
gefietst en is geboren met een
lichamelijke uitdaging. Ondanks het missen van zijn onderarmen en een onderbeen
wist hij de hele fietstocht en
wandeling over 18 holes succesvol te beëindigen. Naast
de twee initiatiefnemers, Naud
Frese en Derk van ter Braak,
deed ook Daphne van Houten
mee. Daphne staat op de 11e

plaats van de Wereldranglijst
voor golfers met een fysieke
beperking en gaf vele spelers
het nakijken met haar fantastische spel.
Moeder Bibian
Op golfclub het Jagerspaadje ontmoetten de deelnemers
ook Maude Meijlink, moeder
van de recent overleden Bibian
Mentel. Een kort, maar mooi
emotioneel weerzien, waarna
de deelnemers verder trokken
naar de Gooise Golfclub. Hier
hadden vele leden zich verzameld om te zorgen voor een
enorm gejuich en applaus bij
aankomst en vertrek. Merijn
en Derk kregen een cheque
van 1.000 euro overhandigd
van de leden die voorafgaande aan de aankomst een wedstrijd hadden gespeeld ten
behoeve van de Foundation.
De Gooise zet zich al jaren in
voor spelers met een beperking en met medewerking van
Pro, José Loomans (stichting
Revalidatiegolf) is het een
club zijn voor iedereen. Het
belang van samenspel van
spelers met- en zonder beperking werd hier nogmaals
bevestigd. De dag eindigde na
ruim 15 uur fietsen en golfen
op de Hilversumse onder groot
applaus. “De saamhorigheid
onder de clubs en de betrokkenheid bij de stichting is om
kippenvel van te krijgen”, aldus Edwin Spee, directeur van
de Mentelity Foundation die de
donaties in ontvangst nam.

WIJDEMEREN
Bent u een aanbieder van
sport? Dus een sportvereniging, commerciële
sportaanbieder, een zorgverlener met beweegaanbod of zelfs een school en
bent u gevestigd in Wijdemeren? Dan kunt u nu
dankzij het sportakkoord
van Wijdemeren €500 aanvragen om uw sport in te
zetten om meer mensen
aan het bewegen te krijgen.
Hierbij zoeken we bewust naar
mensen die nog niet (voldoende) bewegen. Heeft u mooie
ideeën om dit voor elkaar te
krijgen? Dan kunt u voor de

uitvoering van uw idee €500
aanvragen bij de sportcirkels
van Wijdemeren. Op de website van het SportAkkoord
Wijdemeren leest u wat u
daarvoor moet doen. Sportakkoord Wijdemeren bestaat uit
vertegenwoordigers van de
verschillende kernen. Deze
sportminnende inwoners van
Wijdemeren zijn de link tussen
sport en beweegaanbieder en
sportakkoord. Binnen iedere
kern van Wijdemeren kunnen
sport- en beweegaanbieders
een aanvraag doen voor een
sportactiviteit. De leden van
het Sportakkoord bespreken
het aanbod van activiteiten. Dit
platform is tevens aanspreekpunt voor de gemeente Wij-

Toeren met GWC De Adelaar
‘S- GRAVELAND
Heb je ook tijdens de lockdown het wielrennen ontdekt? Lekker op de fiets
naar buiten in je eigen omgeving. Maar ben je het alleen fietsen een beetje zat.
Liefhebbers van wielrennen en
fietsen in het Gooi, Wijdemeren, Baarn, Soest en omstreken ontmoeten elkaar bij de
Toerafdeling van de Adelaar.
Sluit je ook aan. Je kunt op ieder niveau meefietsen. GWC
de Adelaar heeft momenteel
zo’n 200 enthousiaste leden
binnen de Toerafdeling, die
vele kilometers fietsen met
elkaar. Binnen de toerafdeling staan plezier, betrokkenheid en sportiviteit voorop.
Uiteraard is er aandacht voor
de veiligheid op de weg en
binnen de groep. Wil je een
keer meefietsen om de sfeer

te proeven? Stuur een mailtje
naar toer@gwcdeadelaar.nl
Foto: Eric Daams

demeren en zal de aanvragen
beoordelen, beheren, bewaken en afhandelen. De uitvoering van de activiteiten en het
bereiken van de doelgroep ligt
bij de sport- en beweegaanbieder die de activiteit aanbiedt.
Vertegenwoordigers in de kernen zijn: Nederhorst den Berg
en Ankeveen: Ine Klösters – de
Vries; Kortenhoef en
s-Graveland: Raimon Knip
Loosdrecht en Breukeleveen:
Jan-Ernst van Driel.
Voor meer informatie, voorwaarden en de procedure: Zie www.
sportakkoordwijdemeren.nl of
mail ons info@sportakkoordwijdemeren
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Bijna briljante Boban

Photographic Artist

schittert in De Dillewijn

Françoise Vaal op groepsexpositie
Sypesteyn

Halve finalisten Amsterdams Kleinkunst Festival
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Na precies een half jaar
bruiste het zaterdagavond
weer cultuur in het pittoreske theaterkerkje De
Dillewijn te Ankeveen. In
twee voorstellingen konden
30
toeschouwers
genieten van de halvefinalisten van het Amsterdams Kleinkunst Festival.
Van wie Boban, Benjamin
Braspenning, bij tijd en
wijle briljant was.
‘Ik had wel dood kunnen zijn’
was het thema van Sanjeevani die opende met een 20 minuten durende vrolijke show
over haar afkomst uit Sri Lanka. De onderliggende boodschap was echter haar woede
over dat ze als ‘exportproduct’
ongevraagd verkocht was als
de Sri Lankaanse kaaskop
met de achternaam Hendriks.
Klein van stuk had ze geleerd
snel overeind te komen en
had ze zichzelf opgevoed.
Dat ging met veel omwegen.
Veel tijd en veel geld, wel drie
Ferrari’s was haar conclusie
na 39 jaar. Ze wist niet eens
wanneer ze jarig was. Ontroerend was haar verhaal aan het
slot waarin ze droomde een

prinses te zijn die lijkt op haar
familie.
Strak pak
Van een heel ander kaliber
was het optreden van Farida
Laan die naast haar carrière
als cartoonist connectie zocht
met publiek. In een strak pak
met stropdas nam ze de toehoorders mee in een strakke
monoloog die van een supermarkt via een Moeder Natuurbos en een bunker weer
eindigde bij de boodschappenkarretjes. Een enorme brij
aan woorden, met prachtige
woordspelingen en poëtische
uitstapjes. Het verhaal gaat
alle kanten op, het vergt veel
concentratie om de doorlopende lijn te volgen. Bijzonder waren de choreografische
pasjes die tussendoor de
teksten in delen markeerden.
‘Stel dat ik akkoord ga met
m’n eigen onbeduidendheid,
wie ben ik dan’ was wellicht
de kern van Farida’s betoog.
Millennial
Boban legde op uiterst komische wijze uit hoe je als
millennial deze tijd kunt overleven. Zeer leerzaam. Het
begon met het briljante lied
‘Alle boomers moeten dood’,
ritmisch begeleid met hand-

Foto: Boban was bijna briljant

geklap op het lichaam. De babyboomers in de zaal gingen
er eens voor zitten. Aan de
hand van het morele kompas
van de apenproef, druiven of
komkommers, leidde de jonge
Utrechter je langs de keuzes
die je kunt maken. In een aantal stappen moet het mogelijk
zijn om je staande te houden
anno 2021. ‘Ome DUO’ helpt
je aan een goedkope lening,
zong hij opgewekt aan de piano. Cynisme, afgewisseld
met hilarische teksten, de
zaal klapte en stampvoette
mee. Het kakkineuze Gooise
publiek redt zich zelfs met een
Downsyndroom op het Luzac
College, enzovoort. Tot slot is
een gefortuneerde partner van
de Zuidas ook een belangrijke
factor. Derhalve deed Boban
begeleid door z’n gitaar pogingen om een aantal vrouwen
met een liefdeslied te versieren. Een mooi tijdsbeeld, het
kan haast niet anders of Boban maakt een grote kans op
de Wim Sonneveldprijs.

LOOSDRECHT
Françoise Vaal (Baarn,
1965) exposeert haar serie
The Final Takeover vanaf
19 juni t/m 31 oktober 2021
tijdens een groepsexpositie in de tuin van Kasteel
Sypesteyn te Loosdrecht.
Locoburgemeester
De
Kloet van Wijdemeren zal
de expositie openen tijdens
een receptie voor genodigden op 18 juni a.s.
In de 15-delige serie The Final
Takeover wordt ingezoomd op
leven dat een kans ziet om te
groeien in een minder geschikte
omgeving. Deze voorbeelden
van oplossingen die de natuur
in miljoenen jaren heeft gevonden om te leven, te groeien en
zich te ontwikkelen, zijn betoverend mooi in hun eenvoud.
Het is verbazingwekkend dat
de natuur maar een paar honderd jaar nodig heeft om het
hoogste door mensen gemaakte gebouw te laten verkruime-

len. Die afbrokkeling wordt
gesymboliseerd in de randen
van de fotowerken. De zware
contrasten verraden de ogenschijnlijke tegenstelling tussen
mens en natuur: het statische
en schijnbaar onoverwinnelijke
van de objecten, tegenover de
zachte maar dwingende kracht
van het organische. De totaliteit
van de werken verbeeldt daarnaast een diepere laag. The Final Takeover is ook het verhaal
van geboorte, wilskracht, ambitie, tegenslagen, confrontatie
en authenticiteit. Kenmerken
van het leven die ook de mens
maar al te goed kent.
Over de kunstenaar:
Françoise Vaal is vele jaren fotoredacteur, multimedia producer en gediplomeerd counselor
geweest. In 2019 heeft ze een
langgekoesterde wens in vervulling laten gaan en is ze fulltime kunstenaar geworden. Ze
woont en werkt in Nederhorst
den Berg.

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ

VERRAS JOUW LIEFSTE PAPA ...
ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 235

SNOEISCHAAR

VANAF

€ 9,99

€ 169

ELEKTRISCHE
GRASMAAIER
RME 339 C

TAKKENZAAG
€ 329

ACCU
GRASMAAIER
RMA 448 TC

AP 200 + AL 101

AP 300 + AL 300

€ 699

€ 149 van veredeld
€ 299
carbonstaal
*

ACCU
GRASMAAIER
RMA 443 C

€ 599

*

AX 30 C

€ 43

€ 749

*

... MET STIHL
PRODUCTEN!
PARTNER
LOGO

€ 35

€ 48

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

KLOOFHAMER

*

TAKKENSCHAAR
€ 899

De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

MULTIFUNCTIONELE
ACCUSNOEIZAAG
GTA 26
VANAF

€ 119

MET ACCU EN
LADER € 159,00
(OPGELET: BEPERKT LEVERBAAR)

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153
WWW.LMBVANGINKEL.NL

OOK VOOR VERHUUR, ONDERHOUD EN REPARATIE BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

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

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

Collega gezocht
Functie
Kantoor medewerker

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef

Wij vragen:
Tel. 035 6561287

Klantvriendelijk
info@birkhoffbv.nl

Weet van aanpakken

Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Functie is per direct beschikbaar.

Fulltime

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers
en voert modificaties uit aan trucks.

Je functie bestaat o.a. de volgende taken:

Aannemen van de telefoon gesprekken.

Plannen van de kleine klusjes.

Ontvangst van goederen.

Voor onze vestiging in Groenekan zijn wij op zoek naar een:

ENGINEER B-E OPLEGGERS

Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal

Functie omschrijving:

Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl.

-

Koninginneweg 60 1241CW KORTENHOEF

IK WIL OERRR

Heb je interesse? Bel, schrijf of kom even langs.
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen
T. 088 625 96 00
pieter@veldhuizen.nl

C.V.-,
loodgieters-,
gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf
Meld
je aan
op OERRR.nl

Kon. Wilhelminaweg 259, Groenekan | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl

Collega gezocht
Functie
Elektromonteur

Wij vragen:

Klantvriendelijk

Weet van aanpakken

Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift.

Functie is per direct beschikbaar.

fulltime

GRONDWERKEN

ontwerpen en tekenen in ons 2d en 3d tekenprogramma
maken van constructie- en aslastberekeningen
ontwerpen van lichtgewicht chassis
inkoop van carrosserieën
je bent het aanspreekpunt tussen binnendienst en werkplaats
je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau
het betreft een fulltime functie

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

Je functie bestaat o.a. de volgende taken:

Aanleg installaties.

Verhelpen van storingen.

Uren en materiaal specificatie
Wij bieden een salaris volgens de cao kleinmetaal
Sollicitaties naar info@birkhoffbv.nl.

HSB voor al uw plannen en ideeën:
Koninginneweg
60 1241CW KORTENHOEF
• 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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

