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Viore, centrum 
voor mensen die 
leven met kanker
Ook hele zomer open

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Er zijn veel mensen die met 
kanker leven, met alles wat 
daarbij komt kijken. Hun le-
ven is niet meer zoals het 
was. Er is veel veranderd, 
voor de patiënt zelf, maar 
ook voor de naasten. Veel 
vragen, veel onzekerhe-
den. Viore, een centrum 
voor mensen die leven met 
kanker, kan iets voor u be-
tekenen. Bij het regionale 
inloopcentrum staan deze 
zomer de deuren open op 
alle werkdagen tussen 10 
en 14 uur. De rest van het 
jaar tussen 10 en 16 uur.

Zodra je het gebouw binnen-
komt ervaar je een sfeer van 
warmte en ongedwongen-
heid. Hier geen witte jassen 
en wachtkamers, maar vrien-
delijke vrijwilligers die je wel-
kom heten in een omgeving 
die buitengewoon smaakvol 
is ingericht. Directeur Miran-
da van den Eijnden geeft een 
rondleiding. Een woonkamer 
met een robuuste grote tafel, 
een keuken die een centrale 
rol speelt, een relaxruimte met 
uitzicht op strand en zee, een 
infotheek, een schoonheids-
salon met massagestoel, een 
atelier, een spreekkamer en 
een sportruimte, alles in mooie 

kleuren en met passende attri-
buten. “Het gaat om mensen 
in alle stadia van het behan-
delproces, dat kan zijn net na 
het bericht dat je kanker hebt 
of tijdens een chemokuur of 
na genezing. Ook de partners 
van patiënten zijn welkom” ver-
telt Miranda die een van de vijf 
deeltijders is. Daarnaast zijn er 
zo’n 70 à 80 vrijwilligers die op 
de eerste plaats luisteren en 
praten met de bezoekers. De 
gastvrouwen -en heren spelen 
een belangrijke rol in de bege-
leiding van de bezoekers.

Tijd en aandacht
“Bij Viore hebben we aandacht 

en tijd voor bezoekers”, ver-
volgt Miranda. Na een kennis-
makingsgesprek kun je aan-
sluiten bij een van de talloze 
activiteiten, een individueel 
gesprek hebben of gewoon 
meepraten en/of luisteren aan 
de groepstafel. “We zijn echt 
laagdrempelig, je kunt zomaar 
binnenlopen, zonder enige ver-
plichting.” Zo’n 175 bezoekers 
komen er wekelijks langs, een 
kleine 10.000 per jaar.

Veel programma’s
Op de website staat een com-
pleet overzicht van alle pro-
gramma’s, de keuze is ruim. 
Er zijn zeven programmalijnen: 

‘gesprek, informeren, bewe-
gen, ontspannen, verwerken, 
verzorgen en creativiteit’. Denk 
daarbij o.a. aan gespreksmid-
dagen, zingen, schrijven, wan-
delen, pilates, boetseren, schil-
deren, koken, boekbespreking, 
huidverzorging en massage. 
Miranda van den Eijnden wijst 
ook op groepen die zelfstandig 
functioneren zoals de Heren-
sociëteit op de vrijdagmiddag, 
bestaande uit patiënten, ex-pa-
tiënten en nabestaanden.

Missie
Viore heeft tot doel om een 
belangrijke schakel te vormen 
in de zorgketen voor mensen 
die leven met kanker. Je neemt 
jezelf mee naar Viore, dat is 
voldoende. En je vertrekt ook, 
zoals je gekomen bent, op een 
moment dat je het gevoel hebt 
dat je weer wilt gaan. Maar bij-
na altijd een bijzondere erva-
ring rijker.

Tijdens de werkzaamheden 
aan de Oosterengweg kunt u 
Viore het beste bereiken via de 
Oude Amersfoortseweg. Oos-
terengweg 44; 1212 CN Hilver-
sum; tel: 035- 6853532; www.
viore.org. info@viore.org.
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              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,

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

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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
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

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

Huishoudhulp gevraagd
voor 3 uur per 14 dagen

halen en brengen mogelijk
Nw Loosdrecht 0655838000

Lunch, koffi e, thee, taart,
insectenhotels, vogelhuisjes en

andere leuke cadeautjes. 
Wees welkom bij www.landgoed
derading.nl, Rading 1B, Loosdrecht 

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tuinhulp gezocht, 1x per 
14 dgn. Snoeien, onkruid,
bosmaaien. Breukeleveen

Tel.: 0646606392

THERMOMIX demonstratie? 
bel 0655862997

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!
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HOME.NLdb
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘

25%25%
zomerkortingzomerkorting

gebruik code gebruik code 

zomer/zzzomer/zz
geldig t/mgeldig t/m

3311--0088--22002211

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

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL



Woensdag 28 juli 2021
3

Bronzen legpenning Carnegie Heldenfonds
WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson 
reikte vorige week de bron-
zen legpenning Carnegie 
Heldenfonds uit aan And-
rei Koens. Op 21 augustus 
2018 rond 18.00 uur raakte 
in Kortenhoef een auto van 
de weg en kwam onder-
steboven in de naastgele-
gen vaart terecht. De auto, 
die inmiddels dieper in de 
modder was weggezakt, 
stroomde vol met water.

Vanuit zijn woning zag de heer 
Koens het ongeval gebeuren, 
waarop hij direct de vaart in 
sprong en naar de auto zwom. 
Na een aantal pogingen om de 
auto te openen lukte het u om 
de bestuurder, te bevrijden en 
naar de kant te brengen. Bur-
gemeester Larson benoemde 
deze daad als een uiting van 
burgermoed. Andrei Koens is 

met gevaar voor eigen leven 
in de bres gesprongen voor 
een medeburger. In Nederland 
kennen we de Stichting Carne-
gie Heldenfonds. Deze stich-
ting ontleent haar naam aan 
Andrew Carnegie, die na een 
mijnramp bij Pittsburg besloot 
een fonds op te richten voor de 
mensen die met gevaar voor 
eigen leven te hulp zijn ge-
schoten tijdens deze ramp.

De stichting Carnegie Helden-
fonds heeft geconcludeerd dat 
de heer Koens op die 21e au-
gustus met gevaar voor eigen 
lijf en goed voor een ander in de 
bres is gesprongen. Hiervoor 
werd hem op 20 juli 2021 de 
bronzen legpenning en het lof-
felijk getuigschrift toegekend. 
In de Gooi- en Eemlander van 
22 juli relativeert Andrei Koens 
zijn onderscheiding. Hij zegt 
dat hij zich ‘geen held voelt’. 

Hij vervolgt: ‘Voor mij was dit 
allemaal echt niet nodig. Goed 
bedoeld natuurlijk, maar een 

beetje buiten proporties. Ik was 
gewoon toevallig thuis. Er was 
voor beiden achteraf gezien 

geen levensbedreigende situ-
atie’.

   

Naturalisatieceremonie voor 12 nieuwe 
Nederlanders
WIJDEMEREN
Op 20 juli 20121 legden 12 
inwoners van de gemeen-
te Wijdemeren de verkla-
ring van Verbondenheid af. 
Daarmee zijn ze officieel 
Nederlands staatsburger 
geworden.

De ceremonie vond plaats op 
het gemeentehuis in aanwe-
zigheid van burgemeester Crys 
Larson. Zij sprak kort met ieder-
een en reikte de Nederlandse 
vlag uit. Voor de kinderen was 

er een cadeautje. De Verkla-
ring van Verbondenheid luidt: 
‘Ik zweer (of verklaar) dat ik de 
grondwettelijke orde van het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
haar vrijheden en rechten, res-
pecteer, en zweer (of verklaar) 
de plichten die het staatsbur-
gerschap met zich meebrengt, 
getrouw te vervullen’. Deze 
nieuwe Nederlanders zijn trots 
op hun nieuwe nationaliteit. Zij 
voelen zich thuis in Nederland 
en specifiek in Wijdemeren. 
Burgemeester Larson wenste 

hen een mooie toekomst als 
Nederlands staatsburger.

   

Hallo beste ambtenaren,
Ingezonden brief

Inwoners beseffen het moei-
lijke tijdsgewricht waar jullie in 
zijn terechtgekomen. Protest 
na protest, ‘lelijke brieven’, 
schandalen, financiële gaten, 
in 2028 naar Gooistad. Hou 
vol, blijf je best doen voor onze 
inwoners. Maar leg je oor dan 
ook eens bij ons te luister en 
niet alleen bij nauwgezet pro-
cedures volgen. Besef dat een 
nieuw gemeentehuis van en 
voor alle inwoners is. Niet al-

leen voor een handjevol direct 
omwonenden vanwege even-
tuele schaduw in hun tuin. Laat 
ons allemaal meedenken. Be-
grijp dat jullie niet de randvoor-
waarden stellen voor wat er in 
en om de Otter gaat gebeuren. 
Ook al zegt je baas of de wet-
houder dat het wel jouw werk 
is. Dat is niet zo. Dat moet het 
hoogste orgaan, de gemeente-
raad, doen volgens Nieuwe De-
mocratie Wijdemeren. Die een 

appje hierover stuurde naar 
enkele fractievoorzitters, die 
het natuurlijk hiermee eens wa-
ren. Vraag eens aan de raad, 
of ze na twee jaar vergaderen 
over hun interne werkwijze, 
uitmondend in het beroemde 
BOB- model dat niet efficiënter 
hadden kunnen doen door een 
VNG boekje hierover te kopen 
en dat te implementeren. Dit 
kostte jullie jaren werk en ons 
veel WOZ geld. Sorry, trotse 

projectgroep- voorzitter.

Neem dan meteen ons idee 
mee om inwoners vanuit een 
positieve grondhouding voor-
af te betrekken bij elk raads-
voorstel. Dat voorkomt héél 
véél protest achteraf, tijd- en 
geldverspilling en overbodige 
zaken bij de Raad van State. 
Misschien hebben jullie dan 
ineens veel minder externe ju-
ridische adviseurs nodig? Als 

jullie toch intern achter zelfs 
voor Rading-0 gesloten deuren 
gaan praten over een of ander 
rapport van een onafhankelijke 
(?) adviesclub van enige Faem 
en Naem. Hoe luidde de op-
dracht precies? Hou je haaks, 
lach af en toe en geniet net als 
wij van de zon.

Wim van Oudheusden, Loos-
drecht ( namens Nieuwe Demo-
cratie Wijdemeren)
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Burgemeester Larson feliciteert 
100-jarige mevrouw Van Amerongen
‘Een fantastische moeder’

LOOSDRECHT
Burgemeester Crys Larson 
bezocht op maandagoch-
tend de jarige mevrouw 
Van Amerongen in Resi-
dence Eikenrode en feli-
citeerde haar persoonlijk 
met deze bijzondere leef-
tijd. Het is de eerste inwo-
ner in de gemeente die 100 
wordt sinds zij burgemees-
ter is van Wijdemeren.

Hendrica Wilhelmina (Willy) 
van Amerongen-van Cooten 
werd op 26 juli 1921 gebo-
ren in Leersum en groeide op 
als oudste kind in een gezin 
van zes. Haar vader bedreef 
samen met zijn broer een 
graanhandel. Zij had een fijne 
jeugd. Familiebanden werden 
hechter tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vanwege het ac-
tieve verzet van de familie en 
het bieden van onderdak aan 
Engelse en Joodse onderdui-
kers. Na haar huwelijk in 1950 
met Anton van Amerongen, die 
een groothandel in levensmid-
delen had, vertrokken zij naar 
Utrecht en achtereenvolgens 
naar De Meern met hun twee 

zoons en twee dochters. In 
2007 overleed meneer Van 
Amerongen. Nog tot drie jaar 
geleden woonde mevrouw 
Van Amerongen zelfstandig in 
Utrecht. Hierna verhuisde zij 
naar Residence Eikenrode in 
Loosdrecht.

Apothekersassistente
Mevrouw Van Amerongen 
haalde haar Mulo-diploma en 
volgde een opleiding tot apo-
thekersassistente in Doorn. In 
1940 slaagde zij voor het ‘Apo-
thekers- Assistentsexamen’. 
Vooral zetpillen draaien met 
de hand en poeders ‘op het 
oog’ verdelen en dan vouwen 
vond zij leuk. Hierna was zij 
apothekersassistente in Drie-
bergen – haar moeder zette op 
zondag een pannetje met eten 
op de tram, die zij dan oppikte 
– en assistente van een apo-
theekhoudend huisarts in Den 
Burg op Texel waar zij de ge-
neesmiddelexpert was. Zoals 
destijds gebruikelijk stopte zij 
na haar huwelijk met werken. 
Zij bleef actief als vrijwilliger 
voor de Hervormde Gemeente 
en de vrouwenvereniging.

Eeuweling
Een hoge leeftijd is niet bijzon-
der in haar familie, haar over-
grootmoeder werd zelfs 103. 
De kwieke mevrouw Van Ame-
rongen verbaast zich dus niet 
over haar 100 jaar. “Het gaat 
vanzelf, de tijd vliegt voorbij. Ik 
heb er niets voor hoeven laten, 
het is voor mij geen bijzondere 
prestatie.” Wel wandelt ze elke 
dag door het park van Eiken-
rode, want bewegen vindt ze 
belangrijk. Na haar 60e leerde 
ze samen met haar man nog 
langlaufen. Met lezen en kruis-
woordpuzzels weet ze de dag 
goed te vullen. Elke zondag 
wordt ze beurtelings door een 
van haar vier kinderen opge-
haald. Haar dochter Margriet: 
‘We hebben echt een fantas-
tische moeder’. Aanstaande 
zaterdag is het groot feest in 
Brabant, waar niet alleen kin-
deren, vijf kleinkinderen en 
achterkleinzoon Jens present 
zullen zijn, ook enkele genera-
tiegenoten van de eeuweling 
zullen haar feliciteren.

Gooi en Omstreken 
zoekt ‘de beste buur 
van 2021’

REGIO
Huurders van Woningcor-
poratie Het Gooi en Om-
streken kunnen dit jaar 
weer hun favoriete buur-
man of buurvrouw nomi-
neren voor de Beste Buur 
van het Jaar Award. Heeft 
u een buur die veel voor u 
doet of altijd voor anderen 
klaarstaat? Nomineer hem 
of haar dan voor 31 augus-
tus via www.gooienom.nl/
buurvanhetjaar en maak 
kans op een dinerbon t.w.v. 
100 euro voor uzelf én uw 
genomineerde buur.

Mooi gebaar in coronatijd
Woonconsulent Remco van 
Het Gooi en Omstreken ver-
wacht dit jaar weer bijzondere 
inzendingen. “We zitten nog 
steeds in coronatijd: een tijd 
waarin veel mensen hun buren 
beter hebben leren kennen en 
in sommige gevallen hard no-
dig hebben, of hebben gehad. 

Hoe mooi is het om buren die 
nu meer dan ooit klaarstaan te 
nomineren voor deze bijzon-
dere prijs. Deze Buur van het 
Jaar-verkiezing is dan ook een 
mooi moment om je buurman 
of buurvrouw in het zonnetje te 
zetten en te bedanken voor zijn 
of haar hulp de afgelopen tijd.”

Wie volgt winnaar Meindert 
op?
Vorig jaar nam Meindert uit Hil-
versum de award in ontvangst 
vanwege zijn inzet voor zijn 
wooncomplex. Tijdens de aan-
komende Burendag op zater-
dag 25 september weten we 
wie zijn opvolger wordt. Dan 
wordt de winnaar van 2021 
bekendgemaakt en worden de 
award en prijs overhandigd. 
Huurders van Het Gooi en 
Omstreken hebben tot en met 
dinsdag 31 augustus de tijd om 
hun nominatie door te geven 
via www.gooienom.nl/buurvan-
hetjaar.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Yoghurt-
aardbeien 

cake
€ 3,95 per stuk
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Eigen &Wijzer actie: 
‘Van een kind, voor een kind’
LOOSDRECHT
Zondag 18 juli 2021 stuurt 
pedagogisch medewerker 
Annemarie van Boven een 
indringende e-mail naar 
haar regiomanager Esther 
Gooij: ‘Kunnen wij als kin-
deropvangorganisatie in 
actie komen voor ouders 
en kinderen in het zuiden 
van Nederland?’. 

Annemarie heeft het tragische 
nieuws over de overstromin-
gen op de voet gevolgd. Het 
grijpt haar aan dat veel men-

sen noodgedwongen hun huis 
moeten verlaten, zonder dat zij 
weten of zij hun persoonlijke 
eigendommen nog terug zien. 
Het noodlot treft ook ouders 
met jonge kinderen, die zelfs 
geen materialen meer tot hun 
beschikking hebben voor het 
verschonen van een luier of 
het maken van een melkfles. 
Regiomanager Esther Gooij is 
direct welwillend om in actie 
te komen. Binnen no time is 
het idee van Annemarie uitge-
groeid tot een landelijke actie 
van Eigen &Wijzer: ‘Van een 

kind, voor een kind’.

Snelle actie
Esther: ‘Wij hebben onze ou-
ders benaderd om samen met 
hun kind(eren) een versierde 
schoenendoos in te leveren. 
Op advies van het Rode Kruis 
hebben wij gevraagd de dozen 
te vullen met nuttige materialen 
waar een tekort aan is, zoals 
melkpoeder, hydrofiele doe-
ken, spenen, luiers en billen-
doekjes. Het is fantastisch om 
te zien hoe ouders ook weer 
andere vrienden en kennissen 

benaderen en zich hard maken 
voor het lot van de getroffen 
ouders en kinderen’. De do-
zen worden verzameld bij onze 
kinderopvanglocaties in de 
regio’s Friesland, Harderwijk, 
Zwolle, Loosdrecht, Maarssen 
en Amsterdam. Met behulp 
van vele vrijwilligers kregen 
alle schoenendozen een plek 
in de vervoersbus van Eigen 
&Wijzer, die op zaterdag 24 juli 
samen met Annemarie vanuit 
Loosdrecht naar het zuiden is 
vertrokken. Wij hopen dat de 
vrolijke schoenendozen een 

beetje steun bieden en dat de 
inhoud het ongemak voor een 
deel verzacht. Via deze weg 
bedanken wij alle medewer-
kers, ouders, kinderen en vrij-
willigers voor het snelle scha-
kelen en het inzamelen van de 
spullen. Samen kunnen wij iets 
voor de getroffen mensen be-
tekenen en leren wij onze kin-
deren dat het belangrijk is om 
voor elkaar klaar te staan!

   

Wijngaard onderhoud met vrijwilligers
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
‘Uit een diepe slaap ge-
wekt’, zo omschrijft Sijmen 
Brandsma van Land- en 
Boschzigt het verhaal van 
de ommuurde tuin op land-
goed Hilverbeek waar sinds 
2008 maar liefst 2000 drui-
venstokken zijn geplant. De 
wijngaard maakt deel van 
’s lands oudste biologisch- 
dynamische tuinderij aan 
de Leeuwenlaan. Elke week 
komen vrijwilligers bijeen 
om te snoeien, te schoffe-
len en ander onderhoud te 
plegen.

Waar in de gouden eeuw perzi-
ken en ananassen werden ge-
teeld en tegen de slangenmuur 
uit 1635 peren en abrikozen 
groeiden voor de burgemees-
ters van Amsterdam wordt nu 
volop gewerkt, gelachen en ge-
oogst. De laatste 50 jaar was 
de prachtige tuin niet meer in 
gebruik en overwoekerd door 
berenklauwen, bramen en 
struikgewas. Dat ging de tuin-
ders van Land en Boschzigt 
aan het hart, zij hebben de tuin 
weer tot leven gewekt en om-
getoverd tot een wijngaard.

Vrijwilligers
Didi uit Kortenhoef behoort tot 
de eerste groep vrijwilligers: 
“Ik wist niet veel van een wijn-
gaard, maar intussen heb ik 
in al die jaren veel geleerd. Ik 
vind het ook heerlijk om lekker 
buiten aan de slag te gaan, in 

weer en wind.” Dat geldt ook 
voor Jos en Dick die zichzelf nu 
ervaringsdeskundigen kunnen 
noemen. “Liefde voor de na-
tuur komt op de eerste plaats, 
plus dat alles mag, althans je 
kunt lekker vrij werken”, ver-
telt Jos. “En we vormen sa-
men een hele gezellige groep” 
voegt Dick eraan toe. Wekelijks 
sluiten er zo’n 10 wijngaardlief-
hebbers aan.

Veel onderhoud
En er moet veel gebeuren, legt 
Sijmen Brandsma uit. “Ik hou 
me bezig met het wieden van 
de grond onder de stokken, het 

moet er wel netjes uitzien. Ook 
de wind moet er vrij onderdoor 
kunnen blazen. Lucht en ruim-
te zijn belangrijk. Maar wat de 
anderen doen is veel belang-
rijker.” Hij wijst op de grote zij-
scheuten die razendsnel groei-
en. Het is een handigheid om 
precies te weten welke takken 
je moet knippen. Je hebt een 
‘legger’ die noodzakelijk blijft 
en een reservetak die verticaal 
moet kunnen groeien. Er zijn 
diverse methodes, deze noemt 
Sijmen de ‘Italiaanse’. Echt 
werk voor de ervaren helpers 
is het toppen van de stokken. 
“Dat kun je de zonnecollecto-

ren noemen”, vervolgt Sijmen 
“de bovenkant, de loofwand, 
moet de zon doorlaten. Heel 
belangrijk, die moet perfect 
worden onderhouden.”

Wens
De eerste wijn werd gebotteld 
in 2011. “Momenteel hebben 
we twee soorten druiven: de 
Solaris en de Souvignier Gris”, 
vertelt Sijmen met enige trots. 
“Volgend jaar bestaat de tuin-
derij 75 jaar en daarom hebben 
we verleden jaar ook een wijn 
‘methode champenoise’ laten 
maken. Die rijpt nu op de fles 
en is volgend jaar klaar.” In de 

landgoedwinkel van Land- en 
Boschzigt en in diverse wijn-
handels zijn deze soepele witte 
wijnen te koop. De grote wens 
van Sijmen c.s. is dat het his-
torische stookhuis kan worden 
verbouwd tot een plek waar 
je o.a. wijnproeverijen kunt 
houden. Het is wachten op 
toestemming van eigenaar Na-
tuurmonumenten. Op vrijdag-
ochtenden staat de poort open. 
U kunt dan altijd binnenlopen, 
elke hulp is welkom! Meer we-
ten? Zie: info@landenbosch-
zigt.nl
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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 Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

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!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
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

8,8

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

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

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

LEEFTIJDS
KORTING!

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

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
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

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

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Een Easysit sta-opstoel 
op maat, al 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!

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-53420733   Showroom Hilversum

Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

Easysit A170

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Actie geldig t/m 4 augustus!

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Easysit D72

Easysit D65 Easysit D62 Easysit DS703

Easysit D64

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit D64

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!
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Schattig schapen-
scheerdersfeest op 
Dierenweide
Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Afgelopen zaterdag was 
het druk op de Dierenwei-
de achter woonzorgcen-
trum De Zonnehoeve, in 
het Loosdrechtsebos, een 
plek waar veel Loosdrech-
ters langskomen. Ook nu 
waren er veel kinderen die 
genoten van de dieren en 
bovendien mee mochten 
doen aan een spelletjes-
circuit. Maar schapen-
scheerster Linda vormde 
de hoofdattractie van deze 
Open Dag.

Linda schoor de tien Oues-
santschapen met de hand-
schaar, een unieke handig-
heid. Dit soort is een van de 
kleinste rassen ter wereld 
(max. 45 cm./ 20 kg.). Maar 
Linda is in staat om alle ooien 
en rammen in alle soorten en 
maten handmatig te scheren. 
“Dat doe ik toch wel zo’n 300 
keer per jaar. Ook voor het 
Goois Natuurreservaat”, ver-
telt ze. Terwijl ze bezig is, legt 
ze uit dat het preciezer gaat 
dan het machinale, waardoor 
er ook minder verwondingen 
ontstaan. Dat een schaap de 
natuurlijke gewoonte heeft om 
zich ‘dood’ te houden bij een 
aanval is mooi meegenomen. 
Kinderen mogen zo nu en dan 
zelfs even helpen.

Ze hoefden zich overigens niet 
te vervelen. Voor 5 euro kon 
je een serie Oud- Hollandse 
spelletjes doen: ringwerpen, 
koek happen, spijker poepen, 
enz. Maar natuurlijk zijn de 
dieren het allerbelangrijkst in 
de Dierenweide. Naast de pas 
verworven ezels Dirkje en Kuif-
je heb je Miss Piggy, het wroe-
tende varken, de pony, geiten, 
bokken, schapen en konijnen. 
Voorzitter Jan Schriefer van 
Stichting De Dierenweide ver-
telt dat zijn club draait op vrij-
willigers en afhankelijk is van 
donaties. “Het is ook een soci-
aal gebeuren waar jong en oud 
samenkomt. Kijk maar eens 
om je heen. Laagdrempelig, 
alles heel basaal.” Jan opent 
elke ochtend het hek van de 
dierentuin, ook bewoners van 
de Zonnehoeve beschouwen 
een bezoekje als een dagelijks 
uitje. De ongeveer 20 vrijwil-
ligers hebben allemaal hun 
taken. Liesbeth coördineert 
de verzorging van de dieren. 
“Dat gebeurt uiteraard elke 
dag, zelf ben ik er zo’n drie 
keer per week.” Ook medisch 
weet ze vaak een oplossing 
indien nodig. Een enkele keer 
worden er dieren over het hek 
gegooid. Ze hadden al eens 
ongewenst bezoek van gan-
zen, een lammetje en een kip. 
“Gelukkig valt de schade tot nu 
toe erg mee.” De Dierenweide, 
een fijne plek in het bos om 
even te relaxen.

IJLP en IJsclub 5e Plas meten de 
temperatuur

LOOSDRECHT
Iedereen was het er over 
eens, de vrijwilligers van 
de IJLP hebben in de korte 
ijsperiode in februari 2021 
een reuze job geklaard, 
vele schaatsers gelukkig 
gemaakt en voor de veilig-
heid van heel veel mensen 
zorg gedragen.

Door alle coronamaatrege-
len was het clubje vrijwilligers 
klein waardoor er een nog 
grotere inzet van de IJLP-ers 
nodig was en zij een enorme 
prestatie hebben geleverd. 

Normaal is er aan het einde 
van een winter met ijs voor 
alle vrijwilligers het traditione-
le stamppot buffet bij Heineke, 
maar ook dat kon dit jaar door 
corona niet doorgaan. Het is 
daarom hartverwarmend dat 
deze vrijwilligers op 10 juli 
door Sloepuitjeloosdrecht en 
Bavaria letterlijk en figuurlijk 
in het zonnetje zijn gezet op 
het nieuwe ponton van Dennis 
Kock met een heerlijke barbe-
cue en een fris glas bier als 
dank voor al het werk dat zij 
verzet hebben tijdens de ijs-
periode. Deze dag was tevens 

een unicum in de geschie-
denis van de ijsclubs op de 
Loosdrechtse Plassen, want 
niet alleen IJLP- vrijwilligers 
waren uitgenodigd door Sloe-
puitjeloosdrecht maar ook de 
vrijwilligers van IJsclub de 5de 
Plas. De vrijwilligers hebben 
gezamenlijk genoten van een 
fantastische en gezellige af-
sluiting van de schaatsperiode 
2021.

Bedankt Dennis Kock en Bert 
Jan de Rooij, namens het be-
stuur en vrijwilligers van IJs-
club de Loosdrechtse Plassen.

   

Beste doppenspaarders,
LOOSDRECHT
Evenals in voorgaande ja-
ren leek het mij weer een 
goed idee om u via de 
Nieuwsster een update te 
geven van hoeveel u heeft 
bijgedragen aan het inza-
melen van de doppen tgv 
het KNGF. Tot 1 juli heb ik 
370 kg. kunnen wegbren-
gen naar mijn grotere inza-
melpunt.

In het jaarverslag van het 
KNGF over het jaar 2020 
stond vermeld, dat de inzame-
ling van doppen landelijk een 
bedrag van € 51.017,03 heeft 
opgebracht. Ik heb nogmaals 
een dringend verzoek: ik tref 
toch nog regelmatig artike-
len aan als metalen doppen, 
kroonkurken van bierflesjes 
en doppen van wijnflessen en 
makkelijk te buigen deksels 

van o.a. yoghurtbekers aan 
in de zakken. Deze dingen 
zijn absoluut niet bruikbaar! 
Een vuistregel: als een deksel 
makkelijk samengevouwen 
kan worden, is die niet ge-
schikt voor de inzameling.

Hartelijk dank, Gonny Reman 
(Flits 14, Loosdrecht)

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van woens-
dag 28 juli: GooiTV besteedt 
aandacht aan het evenement 
Wonderfeel in ‘s-Graveland. 
Een driedaags muziekfestival 

op het landgoed Schaep en 
Burgh. Vorig jaar ging het niet 
door vanwege de coronacri-
sis. Dit jaar wel, maar er wa-
ren strenge maatregelen zoals 
het innemen van een verplich-

te zitplaats. Daarnaast is er 
TV Magazine met een aantal 
onderwerpen, waaronder de 
nieuwe bussen van Transdev 
die in deze regio rondrijden.



Woensdag 28 juli 2021
8

Visprinses nu in Loosdrecht
LOOSDRECHT
Eindelijk is het dan zover: 
na lang zoeken heeft de 
Visprinses Renate Loos-
drecht ontdekt, en als lo-
catie gekozen in overleg 
met de gemeente. Elke 
vrijdag staat ze op het 
Vuntusplein, naast AH van 
11.00 tot 17.00 uur

Renate de Visprinses uit Spa-
kenburg is een legende in 
haar vak. De Visprinses heeft 
meer dan 20 jaar ervaring in 
het vissersvak en heeft op 
toonaangevende markten in 
Nederland gestaan. Zij ver-
koopt alle verse vis o.a. lek-
kerbekken, kibbeling, nieuwe 
Hollandse haring, zalm en 
paling. Vis is een vers pro-
duct. Mocht er een week iets 
niet zijn wat u zoekt, dan kunt 
u bij Renate alles bestellen 
wat u wilt, en neemt zij uw 
bestelling een week later voor 
u mee. Ze heeft diverse vis-
wagens, groot en klein. Voor 
Loosdrecht is gekozen voor 

de middelmaatwagen om 
eerst goed af te tasten waar in 
Loosdrecht nu echt de voor-
keur naar uit gaat. De reeds 
gekomen klanten zijn erg blij 
dat Renate er staat en zijn als 
vaste klanten na een week al-
weer terug gekomen. Er zijn 

wat voorgangers geweest die 
het in Loosdrecht niet hebben 
gehaald door de lage omzet. 
Renate hoopt gezien de ge-
weldige ontwikkeling van het 
dorp met de prachtige nieuwe 
woonwijken dat de bewoners 
het visaanbod gaan waarde-

ren, en op vrijdag de vis ko-
men kopen. Dit is voor Renate 
de enige manier om hier in 
Loosdrecht te blijven staan, 
dus dit is een oproep aan alle 
visliefhebbers. Ook buiten de 
zomermaanden wil ze gewoon 
blijven in Loosdrecht maar dat 

zal afhangen of de inwoners 
haar vis komen kopen.

Gratis!
De actie die zij wil doorvoeren 
de aankomende tijd is dat u 
tussen 11.00 en 14.00 uur een 
gratis haring krijgt!

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


