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Duofietsen met 
Ton, Dick en Fred
Lekker uitwaaien in bos en hei

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De King Arthur Groep in de 
Emtinckhof beschikt over 
een fraaie elektrische duo-
fiets, van alle gemakken 
voorzien. Ton van Leuve-
ren, Dick Manten en Fred 
de Beer zijn de ‘chauffeurs’ 
van deze comfortabele 
driewielers. Met hen kunt 
u een fijn tochtje maken, 
maar het zou hun vrijwil-
ligerswerk nog prettiger 
maken als er meer fietsers 
zich aanmelden.

Het drietal kan doordeweeks 
op delen van de maandag, 
woensdag, donderdag en 
vrijdag al trappen met on-
dersteuning, maar er zitten 

nog gaten in het rooster. Dus 
wie houdt van gezonde bui-
tenlucht en ontspannen een 
uur of anderhalf uur wil fiet-
sen met een passagier wordt 
vriendelijk verzocht zich aan 
te melden. “We rijden niet al-
leen deelnemers van en naar 
de Ont-Moet-groepen in de 
Emtinckhof, maar we hebben 
ook een wachtlijst van buiten 
deze groepen”, vertelt Ton van 
Leuveren die toch zo’n 2½ 
dag per week onderweg is. 
De fiets is van alle gemakken, 
met draaistoel, veiligheidsriem 
en stevige pedalen met riem-
pjes. Met aanwijzingen als je 
pech onderweg hebt, dan is 
de Bikeshop eventueel snel 
ter plekke. Ton fietst ook op 
verzoek naar speciale plekken 
zoals de Porseleinhaven of de begraafplaatsen aan de Ra-

ding of Kolhornseweg (Hilver-
sum). Hij wil bovendien graag 
in de weekends fietstochtjes 
organiseren, maar uitbreiding 
van de chauffeurs van deze 
gratis fietstaxi’s is daarbij ge-
wenst. Het is zelfs mogelijk 
voor familieleden of kennissen 

om de duofiets te lenen.

Een uurtje buiten
Uw verslaggever mag als duo-
passagier een uurtje meetrap-
pen met Ton. De regenkleding 
hebben we niet nodig. Het 
wordt een heerlijk ritje langs 
Zonnestraal en de Hoorne-

boegse heide. Het is opvallend 
hoe wendbaar het karretje is, 
over smalle zandpaden, tus-
sen hekjes over wildroosters, 
een klimmetje tussen de opko-
mende hei langs Charlois- run-
deren, de wielen draaien met 
speels gemak. Ton maakt ritjes 
van een uur tot anderhalf uur. 
Hij is ook niet te beroerd om 
naar Hollandsche Rading of 
Tienhoven te fietsen. Een za-
lig uitje, met je kop in de wind 
dwars door de natuur en veel 
groetende voorbijgangers.

Meedoen
Wilt u de uitdaging ook aan-
gaan? U kunt zich aanmelden 
voor ritten (ook lenen). Maar 
graag ook als fiets- vrijwilliger 
op: duofietsloosdrecht@kin-
garthurgroep.nl.

Foto: Ton van Leuveren zoekt vrijwilligers en passagiers
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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  
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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

www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar 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

Wij zoeken een actieve, 
zelfstandige Nederlands 
sprekende hulp in onze 
huishouding, voor een 
aantal nader te bepalen 

uren per week. 
Nw-Loosdrecht. 06-54783373

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

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

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

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

HOME.NLdb
Nieuw!Nieuw!

Anton van Beek collectieAnton van Beek collectie

Benieuwd?Benieuwd?

Kijk op DBHOME.NLKijk op DBHOME.NL

Trots op een mooie samenwerking metTrots op een mooie samenwerking met

natuurfotograaf Anton van Beek.natuurfotograaf Anton van Beek.

Prachtige posters en muurstickers.Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting!Nu 25% korting!

Gebruik je persoonlijkeGebruik je persoonlijke

kortingscode: AvB25/zzkortingscode: AvB25/zz

(geldig t/m 31 oktober 2021)(geldig t/m 31 oktober 2021)

WWW.DBHOME.NLWWW.DBHOME.NL
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Lokaal initiatief KipEigen: meld je aan!
LOOSDRECHT
Waar komen jouw eieren 
vandaan? Wat voor leven 
hebben de kippen? En wat 
is de impact op biodiversi-
teit, milieu en klimaat? In-
gewikkeld. Misschien lijkt 
de enige oplossing om zelf 
de kippen te houden. Geen 
‘foodmiles’, een gesloten 
kringloop en het weten 
dat je kippen een goed le-
ven hebben. Maar wat als 
je tuin te klein is, je buren 
niet zitten te wachten op 
kakelende kippen, jij je tijd 
en geld wel voor wat an-
ders kan gebruiken?

Dan is daar... KipEigen! Geza-
menlijk hebben we 200 kippen, 
die lekker buiten scharrelen in 
een boomgaard in Loosdrecht. 
Ze worden biologisch gevoerd, 
en krijgen restgroente van de 
naastgelegen bio tuinderij. Iets 
voor jou? Hoe werkt het ei(-
genlijk)?Jij meldt je aan voor 
een CSA eier-aandeel, waar-
mee je mede-‘eigenaar’ wordt 
van de kippen. CSA staat voor 
Community Supported Agri-
culture. Dit werkt als volgt: Je 
koopt een aandeel voor een 
jaarlijks bedrag. Dit bedrag 

dekt 1/90ste van de kosten. Jij 
als eier-aandeelhouder deelt 
vervolgens in de opbrengst: 
1/90ste van alle eieren is voor 
jou. Elke week (of eens in 
de twee weken) kun je jouw 
doosje verse eieren afhalen 
bij Landgoedwinkel de Rading 
op de grens Hilversum/Loos-
drecht. Zo kun je genieten van 
jouw eigen, duurzame eieren, 
zonder dat je er verder zelf wat 
voor hoeft te doen.

En wat is er nou zo bijzonder 
aan deze kippen, als je het 
vergelijkt met bijvoorbeeld bio-
logische eieren uit de super-
markt?

Lekker kip, kiplekker!
Bij KipEigen houden we dub-
beldoelkippen: een ras met 
een lagere productie, maar 
wel robuuster. Ze hebben dus 
alle energie om weer lekker 
kip te zijn. En de haantjes mo-
gen nog opgroeien, in plaats 
van als kuiken gedood te wor-
den.

Bodem & omgeving
Ze scharrelen altijd op vers 
gras: het nachthok staat op 
wielen en ook de rennen wor-

den steeds verplaatst. Geen 
problemen met mest dus, wat 
goed is voor de gezondheid en 
de bodem. Deze krijgt de tijd 
om te herstellen, en met deze 
regeneratieve manier van 
werken kunnen we atmosferi-
sche koolstof vastleggen in de 
bodem. Daarbij komt ook nog 
dat er geen fossiele energie 
gebruikt wordt: alles gaat met 
spierkracht, de fiets en zon-
ne-energie van eigen panelen.

Gezellig kakelen
De kippen leven in koppels 
van 50, in plaats van met dui-
zenden op een stalafdeling. 
Dat zorgt voor rust bij de kip-
pen, want een kip kan onge-
veer 80 individuele soortgeno-
ten herkennen. Ook lopen er 
hanen bij, die voor rust zorgen 
in het koppel, en de hennen 
goed beschermen. Zo kunnen 
ze in alle rust en gezelligheid 
genieten van hun buitenleven!
Vind ook jij het belangrijk dat 

de dieren een goed leven heb-
ben en jouw eieren positief 
bijdragen aan biodiversiteit, 
milieu en klimaat? Dit seizoen 
hebben we nog een tiental 
aandelen over, dus wees wel-
kom om aan te haken! Samen 
maken we dit initiatief tot een 
succes. Meld je aan via www.
kipeigen.nl en geniet volgende 
week al van een heerlijk eitje 
bij het ontbijt. 

Tot ziens bij KipEigen!

SWAENENBURGH

Op dit moment kunnen 
wij op tv een familiedrama 
volgen dat zich afspeelt 
op een imaginair land-
goed getiteld ‘Swanen-
burg’. Het echte ‘Swae-
nenburgh’ of in moderne 
spelling Swanenburg ligt 
in het noorden van ‘s-Gra-
veland en is misschien 
wel haar minst bekende 
buitenplaats wat vooral
veroorzaakt zal zijn door 
haar besloten ligging. 
Vanaf de Franse Kamp-
weg kunnen we door de 
bomen slechts wat con-
touren zien. Op de foto 
zien we de zuidzijde van de 
villa die uit het einde van de 
19e eeuw stamt. Ze is ont-
worpen door de neef van de 
bekende architect Cuypers. 
Al in de 17de eeuw waren 
hier twee kleinere buiten-

plaatsen gesitueerd waaron-
der ‘s-Gravenhoek’ en een 
die in de 18e eeuw ‘plaats 
van Swaen’ genoemd 
werd waarschijnlijk naar
ene Jan de Swaen, een 
ingeland en schepen van 
‘s-Graveland. Naast Swa-
nenburg lag ook nog 
de buitenplaats ‘Ban-
tam’ die rond 1970 is 
afgebroken. En net als 
in de tv-serie heeft ons 
Swanenburg flamboy-
ante en opmerkelijke
bewoners gekend.

Menig ‘s-Gravelander zal 
zich de witte Rolls Royce 
kunnen herinneren van 
de familie Dooyes die het 
huis van 1939 tot begin ja-
ren zeventig bewoonden. 
In de jaren tachtig was 
ene Robert Doorn de ei-
genaar. Deze omstreden 
zakenman werd in ver-

band gebracht met grote 
fraudes en zelfs een po-
ging tot staatsgreep op de 
Hebriden. Hij werd door za-

kenblad Forbes de ‘groot-
ste witwasser ter wereld’ 
genoemd! Zijn escapades 
zijn beschreven in het boek

‘De man die onzichtbaar 
wilde blijven’.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Zoek je nu een sociale huurwoning 
in Wijdemeren?
Ingezonden brief

De gemeenteraad gaat jullie 
volgens de nieuwe Woonvi-
sie de komende vier jaar niet 
helpen. Ze bouwen wél soci-
ale koop, maar dan moet je 
om een hypotheek te krijgen 
zo’n 70.000€ verdienen. En in 
maart 2022 DorpsBelangen, 
D66, CDA of VVD stemmen. 
Die helpen deze rijke starters 
namelijk vooral. Word nu deel-
nemer aan Nieuwe Democratie 
Wijdemeren en we gaan je hel-
pen met je lobby. De gemiddel-

de wachttijd was 4,5 jaar, dus 
dat wordt straks 8,5 jaar. Ben 
je 10 jaar en wil je met je 18e, 
19e je ouderlijk huis verlaten, 
schrijf je dan nu meteen in op 
WoningNet. Ben je nu al een 
van de 885 die probeerden om 
een Tiny House aan de Den-
nenlaan te bemachtigen?

Kom dan in actie en meld je 
aan via: http://www.nieuwede-
mocratiewijdemeren.nl/Con-
tact/

Vrijdag 30 juli 2021 is een lob-
bygroep gestart voor 885 jonge 
woningzoekenden in de sociale 
huur en voor alle 50+ doorstro-
mers naar levensloopbestendi-
ge huur- en koopwoningen. In 
de Woonvisie Wijdemeren ver-
geten groepen.

W. van Oudheusden (namens 
Wij Willen Wonen Wijdemeren; 
onderdeel van Nieuwe Demo-
cratie Wijdemeren)

   

Geen corona-uitbraak na muziek-  
festival Wonderfeel
‘S- GRAVELAND
Wonderfeel, het jaarlijkse 
festival voor klassieke mu-
ziek in ‘s- Graveland, heeft 
niet geleid tot een coro-
na-uitbraak. Het festival 
duurde drie dagen en trok 
meer dan 5000 bezoekers. 
Twee weken na het festival 
blijkt de GGD slechts een 
melding te hebben gekre-
gen van een bezoeker die 
positief is getest.

Het festival had de nodige voor-
zorgsmaatregelen genomen: 
een verplicht coronatoegangs-
bewijs, een test bij Testen voor 
Toegang, dagelijkse zelftesten 

voor de crew, die in bubbels 
werkte, in een eigen teststraat 
en vaste zitplaatsen tijdens de 
concerten.

Festivaldirecteur Tamar Brüg-
gemann is blij dat alle extra 
moeite heeft geloond. “Dat het 
publiek zich volgens onze en-
quête veilig heeft gevoeld en 
onze coronaslanke editie posi-
tief heeft gewaardeerd, daarop 
is het hele team enorm trots. 
Dat onze voorzorgsmaatrege-
len effectief waren, geeft hope-
lijk ook positieve input voor de 
besluitvorming van het demis-
sionaire kabinet over het hou-
den van eendaagse festivals 

na 13 augustus.”

GGD Gooi en Vechtstreek be-
vestigt dat slechts 1 positieve 
test kan worden gelinkt aan 
het festival, maar plaatst wel 
de kanttekening dat het in die 
periode heel druk was door de 
piek in de besmettingen en dat 
ze niet alles hebben kunnen 
nagaan. “Wat denk ik een rol 
speelt, is dat het publiek bij 
het festival over het algemeen 
iets ouder is. Ik schat dat twee 
derde van de bezoekers was 
gevaccineerd”, laat een woord-
voerder weten.

( Bron: NOS )
   

KWF collecteert in Wijdemeren op 
1,5 meter
Tijdens de nationale collecte-
week van KWF Kankerbestrij-
ding (6 september tot en met 
11 september) wordt ook in Wij-
demeren weer huis-aan-huis 
gecollecteerd. Vanwege het 
coronavirus gebeurt dat in aan-
gepaste vorm, op anderhalve 
meter afstand van de voordeur.

Door maatregelen als voldoen-
de afstand houden kan de na-
tionale collecteweek van KWF 
ook in coronatijd op een veilige 
manier plaatsvinden. Dat is 
goed nieuws, want nog steeds 
krijgt 1 op de 3 mensen in Ne-

derland kanker. Bovendien 
zijn tientallen miljoenen euro’s 
minder beschikbaar voor kan-
keronderzoek, doordat evene-
menten als Alpe d’HuZes en de 
Elfstedenzwemtocht zijn afge-
last. Geld voor levensreddend 
onderzoek is daarom hard no-
dig.

Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met con-
tant geld kun je ook contactloos 
via een QR-code doneren. De 
gever kan deze code scannen 
met zijn mobiele telefoon en zo 
een gift overmaken.

Doneren via de donatiekaart
Op de donatiekaart, die de 
collectanten huis-aan-huis in 
de brievenbus doen, staat een 
QR-code afgebeeld. De gever 
kan deze code scannen met 
zijn mobiele telefoon en zo con-
tactloos een gift overmaken.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel 
mogelijk geld op te halen, aan 
de deur of via je mobiel? Wij 
zijn nog op zoek naar collec-
tanten. Meld je aan via Joyce 
Hemink: 06-10 277 273

Aantal misdrijven ook 
in Wijdemeren gedaald
740 in 2020

WIJDEMEREN
Recent zijn de crimina-
liteitscijfers over 2020 
verstrekt door het CBS 
en de politie. Beursgids.
com heeft een onderzoek 
opgesteld. In Wijdemeren 
waren er 740 misdrijven in 
2020, dat is 30% per 1000 
inwoners, in 2010 was dat 
nog 47,5 %. In buurge-
meente Hilversum bedroeg 
het aantal 4570 (50% per 
1000), Gooise Meren 2835 
(49%), Weesp: 740 (37,5%) 
en in Laren 465 (41% per 
1000). De top-5: 1. diefstal/ 
inbraak- 2. vernieling- 3. 
valsheid- 4. mishandeling 
en 5. verlaten plaats delict.

Opvallend in Nederland
De gemeenten met de groot-
ste procentuele daling van het 
aantal misdrijven komen voor-
namelijk uit Friesland.

In de top 10 gemeenten met 
het laagste aantal misdrijven 
per 1.000 inwoners zijn er 8 
gemeenten uit Overijssel ver-
tegenwoordigd.

Het aantal geregistreerde mis-
drijven is sinds 2010 gedaald 
van 1.200.825 naar 808.030 
in 2020. Dat is een daling van 
32,7%.

De meest voorkomende crimi-
naliteit in Nederland is diefstal 
en inbraak. Dit is sinds 2010 
gedaald met 50,7%.

Computervredebreuk is het 
meest gestegen misdrijf. Dit 
is sinds 2010 gestegen met 
939%. Opmerkelijk is dat het 
in 2019 circa 5.000 keer be-
droeg en in 2020 ruim 11.000 
keer is geregistreerd.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Appel-
flappen
€ 1,25 per stuk
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Woningnood
Nederland kampt met woning-
nood. Het zal je niet ontgaan 
zijn dat de huizenprijzen blijven 
stijgen, de woningbouw achter 
blijft en steeds meer mensen 
wanhopig op zoek zijn naar 
woonruimte. Minder bekend: 
dieren in ons land worstelen 
met exact dezelfde problemen. 
Er heerst ook woningnood on-
der dieren. Alleen in natuurge-
bieden hebben ze nog de ruim-
te. En dat is niet genoeg, want 
slechts 15% van Nederland is 
nog natuur. Buiten de natuur-
gebieden wordt het steeds 
moeilijker voor vogels, zoog-
dieren en insecten om voedsel, 
een schuilplaats of broedplek 
te vinden.

Hoe schrijnend woningnood 
kan zijn, zien we bij insecten. 
Onder insecten voltrekt zich 
een stille ramp. In nog geen 30 
jaar tijd is het aantal insecten 
in Nederland afgenomen met 
75%. Als het slecht gaat met 
insecten, gaat het ook slecht 
met dieren die insecten eten. 
Want wat moet een grutto zijn 
jongen voeren als er geen in-
secten meer te vinden zijn? En 
hoe moet een egel zijn maaltje 
van kevers en rupsen bij elkaar 
scharrelen? Insecten spelen 
een hele belangrijke rol bij het 
afbreken van plantenresten 
en dood hout door deze om 
te zetten in waardevolle voe-
dingsstoffen voor de bodem. 
En laten we niet vergeten dat 
we insecten ook hard nodig 
hebben voor het bestuiven van 
bloemen, bomen en gewas-
sen.

Hoe heeft dit zover kunnen 
komen? Doordat de landbouw 
steeds intensiever is gewor-
den, is er geen ruimte meer 
voor bloemrijke akkerranden 
of rommelhoekjes, waar wilde 
planten kunnen groeien. Ook 
het gebruik van bestrijdings-
middelen is desastreus voor 
insecten. Door bermen en an-
der groen te vroeg of te vaak 
te maaien verliezen veel dieren 
hun leefgebiedje. Ook betegel-
de achtertuinen, die je steeds 
vaker ziet, dragen niets bij aan 
het oplossen van de woning-
nood onder insecten. Het goe-

de nieuws is dat we het tij kun-
nen keren! Iedereen kan op zijn 
of haar manier meer leefgebied 
voor insecten creëren. Insec-
ten helpen hoeft niet moeilijk 
te zijn. Heb je een betegelde 
tuin? Haal er dan wat tegels uit 
en zaai volgend jaar biologisch 
zaad van inheemse bloemen 
en kruiden. Met exotische plan-
ten kunnen insecten vaak niet 
zoveel. Heb je een tuin? Laat 
een hoekje of méér een beetje 
verwaarlozen. Er mogen best 
wat brandnetels blijven staan: 
dat zijn belangrijke planten 
voor verschillende soorten vlin-
ders en hun rupsen. Ook een 
rommelige wintertuin is voor 
veel insecten een zegen. Som-
migen overwinteren tussen de 
gevallen bladeren of in sten-
gels van uitgebloeide planten. 
Boeren en andere terreinei-
genaren kunnen zich inzetten 
voor bloemrijke percelen, (ak-
ker)randen of bermen. Naast 
het bloem- en kruidenrijker ma-
ken van onze gebieden, laten 
onze boswachters dood hout 
liggen en maaien ze op een 
slimme manier. Niet te vroeg, 
niet te laat en niet alles tege-
lijk, zodat bloemen zaad kun-
nen achterlaten voor volgend 
jaar en insecten altijd nectar en 
stuifmeel kunnen vinden.

Ook gemeenten kunnen hun 
groenbeheer insectvriendelij-
ker maken. Wat minder maaien 
en meer inzaaien kan een we-
reld van verschil maken voor 
insecten én geeft de gemeente 
kleur. Wil je politieke partijen in 
jouw gemeente aansporen om 
te kiezen voor natuur, teken 
dan nu de petitie van Natuur-
monumenten: www.natuurmo-
numenten.nl/petitie.

Foto: Hommel op speerdistel

De twee JJ’s
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Courgettes is vooral veel. Veel 
en groot blad met veel akelige 
stekeltjes aan de onderzijde, 
veel ruimte, als je niet oplet 
veel ondergroeiend onkruid, 
bij nat weer veel schimmels en 
heel veel courgettes. Gelukkig 
hebben wij de twee JJ`s. Joost 
en Jan. Zij temmen de onstui-
mige groei van de courgette-
planten en leiden ze iedere 
dinsdag omhoog aan stokken. 
Zo       lijken       die       een       
beetje
op boompjes. De courgettes 
zijn makkelijker te vinden, de 
onderste bladeren kunnen af-
gesneden worden waardoor er 
makkelijker geschoffeld of ge-
wied kan worden, er gaat meer 
wind doorheen waardoor er 
minder schimmels zijn en daar-
door gaat de plant langer mee. 
Bovendien oogsten we meer 
kleine courgettes, die zijn veel 
lekkerder dan die grote gigan-

tische courgette-bommen die 
we in andere jaren wel eens 
vonden. Ooit gezien bij Villa 
Augustus in Dordrecht en naar 
hier meegenomen; een goed 
idee moet je gelijk kopiëren. 
Collegatuinen bezoeken schiet 
er meestal bij in in de drukke 
zomerweken maar zijn belang-
rijk om ideeën op te blijven 

doen. Maandag ben ik na het 
plantjes ophalen bij Jongerius, 
bij de Kraaybekerhof geweest, 
landgoed, zelfoogsttuin en 
kenniscentrum in Driebergen. 
Ik ging kijken naar een nieuw 
type schoffel maar kwam met 
veel meer thuis. Alvast voor 
volgend jaar. Maar nu vooral 
dank aan Joost en Jan!

   

Ontdek de historie van Frans Blaauw en Loui-
se Six op Gooilust
‘S- GRAVELAND
Ga op zondag 15 augus-
tus van 10.30 uur tot 12.30 
uur en van 14.00 uur tot 
16.00 uur mee met de bos-
wachter door het Bos van 
Blaauw en ontdek de his-
torie van Frans Blaauw en 
Louise Six op buitenplaats 
Gooilust aan het Zuider-
eind te ‘s-Graveland. Deze 
twee uur durende wande-
ling, inclusief een bezoek 
aan de uit 1823 daterende 
Siertuin, is voor volwasse-
nen.

De aanduiding ‘Bos van 
Blaauw’ doet vermoeden dat 
Frans Blaauw eigenaar was 
van buitenplaats Gooilust. 
Hoewel hij zeker zijn stempel 
heeft gedrukt op deze prachti-
ge buitenplaats, was Frans niet 
de rechtmatige eigenaar van 
Gooilust. Dat was zijn echtge-
note Louise Six. Zij erft in 1895 
buitenplaats Gooilust van haar 
tante Margaretha Cover. Zo 
kreeg Frans Blaauw buiten-
plaats Gooilust in zijn schoot 
geworpen.

180 jaar oude Ginkgo’s
Frans Blaauw verzamelde die-

ren, planten en bomen. Die 
haalde hij uit verre en nabije 
streken. De sporen hiervan zijn 
nog steeds zichtbaar. Bewon-
der de Aha, waarmee de gnoes 
op afstand werden gehouden. 
Tijdens deze excursie breng 
je ook een bezoek aan de om-
muurde Siertuin. Het is niet 
alleen een Arboretum, maar 
tevens een tuin met fraaie wa-
terpartijen en bijzondere flora. 
Je kunt er o.a. 180 jaar oude 
Ginkgo’s bekijken. Het huwe-
lijk tussen Frans Blaauw en 
Louise Six was geen gelukkig 
huwelijk. Frans probeert meer-
dere malen zijn vrouw met een 
krankzinnigverklaring onder 
curatele te stellen. Zo hoopte 
hij de erfenis veilig te stellen 
en uiteindelijk toch rechtmatig 
eigenaar te worden van bui-

tenplaats Gooilust. Daar stak 
Louise een stokje voor. Hoe 
dit afloopt en welke rol Natuur-
monumenten gespeeld heeft in 
deze kwestie, ontdek je tijdens 
de excursie.

Handig om te weten
Deze excursie start bij de witte 
slagboom Gooilust, oprijlaan 
Gooilust; Verkoop van tickets 
uitsluitend online; Honden kun-
nen niet mee;

Zorg dat je een kwartier van te-
voren aanwezig bent.

Kosten: niet- leden: € 10.00; 
leden: € 7.00; www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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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!

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Actie verlengd t/m 18 augustus!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit A160

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

Kom naar de ruime showroom
en pro� teer van onze actie!

Easysit DS703

Easysit D62 Easysit D71

Easysit D64

Easysit D72

Easysit A160
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Een unieke zomeravond  
met jou
KORTENHOEF
Vier de zomer en geniet van de 
eerste editie van Live at Haven 
Lake op 26/27/28/29 augustus 
2021. Een intieme show vol 
muziek en entertainment op 
een bijzondere plek aan het 
water. Alle ingrediënten voor 
een romantische zomeravond 
zijn aanwezig!

Reserveer je eigen tafel of 
boot via www.havenlakevil-
lage.nl/live (2, 3, 4, 6, 8 of 12 
personen) en geniet van een 
prachtige show, onder het 
genot van heerlijke hapjes en 
drankjes verzorgd door Res-
taurant Docks Fish & Grill. Vier 
dagen lang een avondvullend 

programma van 18:00 uur tot 
23:00 uur met artiesten van ei-
gen bodem: Tino Martin, Qui-
do van de Graaf, Joel Borelli, 
Ruth Jacott, Henk Dissel, Yves 
Berendse, Thomas Berge en 
Wesly Bronkhorst. Elke avond 
wordt spetterend afgesloten 
met de heerlijke beats van DJ 
Charles, Mc Choral en Costar 
on Sax.
De aanvang van het event 
Live at Haven Lake is dage-
lijks tussen 17:30 uur en 18:00 
uur; Locatie: Jachthaven 
Kortenhoef, Moleneind 2A in 
Kortenhoef; Instagram @ha-
venlakevillage en @jachtha-
ven_kortenhoef

   

Start leesclub biografieën in 
’s- Graveland
‘S – GRAVELAND
Leest u met plezier mooie boe-
ken en wilt u uw leeservaringen 
delen met anderen? Word dan 
lid van een Senia leesgroep. In 
’s- Graveland start binnenkort 
een leesclub biografieën. In 
Café Restaurant Brambergen 
is op maandagmiddag 23 au-
gustus een bijeenkomst voor 
mensen die het leuk vinden 
biografieën te lezen en daar-
door in contact willen komen 
met andere geïnteresseerden. 

De informatiebijeenkomst is 
een initiatief van de landelijke 
organisatie Senia. Meer infor-
matie over de werkwijze is te 
vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom 
op 23 augustus om 14:00 uur 
in Café Restaurant Bramber-
gen, Noordereinde 54 d in 
’s- Graveland. Aanmelden is 
niet nodig. U bent van harte 
welkom.

Loosdrechters helpen postbezorger
LOOSDRECHT
Onder het motto ‘Samen 
staan we Sterk’ zijn honder-
den Loosdrechters solidair 
met postbezorger Levent. Hij 
is een bekende postbezorger 
in Loosdrecht wiens inzet en 
nauwkeurigheid zeer gewaar-
deerd wordt. Hij kent zijn klan-
ten en zorgt voor een goede 
service. Helaas is zijn bus ge-
stolen voor zijn deur. Nu heeft 
hij een bus te leen, maar hij 
moet elke dag eerst naar La-
ren om de bus op te halen en 
‘s avonds hetzelfde verhaal. 
Is er niks dat wij Loosdrech-
ters kunnen doen? was de 
vraag op de Facebookpagina 
‘Inwoners van Loosdrecht’. 
Welnu dat leverde honder-

den reacties op. En er is een 
fundraising gestart om Levent 
tegemoet te komen: U kunt do-
neren op: https://getfunded.nl/

campagne/17063-help-levent. 
De eerste berichten zijn goed, 
na 1 dag stond er al meer dan 
1000 euro op de teller.

   

UPDB 65+ damtoernooi in LDV 
speellocatie
LOENEN
Ook deze zomer wordt er in 
een vijfdaags damtoernooi bij 
damclub LDV in Loenen weer 
gestreden om de titel ‘Beste 
Dammer van 65 jaar of ouder 
van de provincie Utrecht’. Dit 
damtoernooi is gericht op de 
wat oudere dammers die tijd 
willen steken om het dam-
men beter te leren beheersen. 
Dammen is een interessante 
denksport en leent zich uitste-
kend om de oudere hersens 
lenig te houden. Er nemen di-
verse provinciale damgroothe-
den deel om deze titel en be-
ker weer een jaar binnen te 
halen. Zoals o.a. eerdere win-
naars de Hilversummer Bert 
Roest, en Zeistenaar Harry 
de Waard. Die gaan probe-
ren om de winnaar van vorig 
jaar de 79 -jarige Herman van 
Westerloo van prolongatie van 
de titel af te houden. Herman 
van Westerloo die in de jaren 
‘60 met o.a. Ton Sijbrands en 
Harm Wiersma om het Neder-
lands kampioenschap heeft 
gestreden is ook nog voor 

menig jongere dammer een 
niet te nemen vesting. Maar 
ook anderen zijn niet kansloos 
zoals Jaap Langerak, Paul de 
Heus en Leo van der Laan. Er 
zal ook dit jaar op alle niveaus 
zeker hard gestreden worden 
om de begeerde titel 65+ kam-
pioen van de UPDB.

WWWW
Wat: UPDB 65+ damkampi-
oenschap; Wie: iedereen die 

dit jaar 65 jaar of ouder wordt/
is, kosten toernooi deelname 
€ 35,-; Waar: ’t WEB cultureel 
centrum Spinnerie 15 3632 ET 
Loenen a/d Vecht; Wanneer: 
Maandag 23 t/m vrijdag 27 au-
gustus 2021 aanvang 10 uur

Aanmelden: voor 20 augustus: 
Verder Info B.v.d.Linden; slot-
som@ziggo.nl of: 0655341707

   

GooiTV
De programmering van-
af woensdag 11 augustus: 
GooiTV besteedt aandacht 
aan De Stelling van Amster-
dam. Deze staat met zowel 

de oude als de nieuwe Hol-
landse Waterlinie op de we-
relderfgoedlijst van Unesco. 
De Stelling van Amsterdam als 
onderdeel van de Hollandse 

Waterlinie was een oorspron-
kelijk militaire verdedigingsli-
nie in de vorige eeuwen. Deze 
week is er vanwege het zo-
merreces geen TV Magazine.

Foto: De opening in 2017 (archief)
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Watervilla’s Jachthaven Kortenhoef ‘prachtige plek’
Eervolle vermelding in vakantieboek

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De vier watervilla’s aan 
het Moleneind die samen 
Haven Lake Village vor-
men, worden als beste 
plek om te logeren ver-
meld in het vakantieboek 
Nederland Heeft Alles dat 
is samengesteld door Ni-
colette van Dam, Bas Smit 
en hun kids Lola en Kiki.

Bas & Nicolette zijn niet de 
minsten. Op Instagram heb-
ben ze meer dan 1 miljoen 
volgers. Die gaven tips aan 
het echtpaar dat op ontdek-
kingsreis ging door de twaalf 
provincies en algauw ont-
dekten dat ‘Nederland alles 
heeft’. Per provincie maakten 
ze wandel- en fietstochten, 
proefden bij talloze eetgele-
genheden, bezochten win-
kelstraten, natuurgebieden 
en bezienswaardigheden. En 
sliepen op gevarieerde plek-
ken door heel Nederland. 
Voor Noord-Holland kwa-

men dus de watervilla’s van 
Hans en Arjan van der Laan 
de Vries het beste uit de bus. 
Er staat niet alleen dat ‘Villa 
Lilly een prachtige plek is, 
maar dat deze luxe watervilla 
ligt aan de Wijde Blik (naast 
Jachthaven Kortenhoef- red.). 
Het heeft een heerlijk bad op 
het terras en de plas is recht 
voor de deur, zodat Bas me-
teen in het (ijskoude) water 
kan plonzen. Te gek lunchen 
of dineren doe je bij Docks 
Fish & Grill, daar kun je ook 
met de boot aanleggen’.

Het boek van 183 pagina’s is 
geen reisgids in een klassie-
ke trend, maar een persoon-
lijke rondgang door het land. 
Met korte teksten, gelardeerd 
met tientallen kiekjes die pas-
sen in een social media-stijl. 
Tussendoor veel verwijzingen 
naar recreatieplekken die ty-
perend zijn voor Nederland.

Op de kaart gezet
Het spreekt voor zich dat de 
gebroeders Van der Laan trots 

zijn op deze vermelding. “Het 
zet deze verblijfplaats op de 
kaart. Het is een mooie ver-
lenging van het seizoen naast 
de jachthaven”, zegt Hans. De 
villa’s met twee slaapkamers, 
badkamer, living, keuken en 
ruim terras (met badkuip) 
aan het water zijn een succes 
tot nu toe. Arjan voegt eraan 
toe dat er tot half november 
boekingen zijn. Online heeft 
Haven Lake Village op Insta-
gram het grootste bereik met 
33.000 bezoekers.

Ze komen vooral uit Mid-
den-Nederland, voornamelijk 
gezinnen uit de driehoek Am-
sterdam-Utrecht- Amersfoort. 
Maar ook via Booking.com 
komen er reserveringen uit 
het buitenland. De combinatie 
met restaurant Docks is een 
ook pre, omdat die volledige 
diners in de vakantieverblij-
ven kunnen verzorgen.

Super bijzonder
Recreatie-wethouder Jan-
Jaap de Kloet was aanwezig 

om de lokale presentatie van 
‘Nederland heeft Alles’ luis-
ter bij te zetten. Hij vond de 
vermelding ‘super bijzonder’. 
“In een moeilijke tijd voor 
deze sector hebben jullie toch 
durf en uithoudingsvermogen 
getoond. Investeren in een 
kostbare ontwikkeling in een 
gebied waar je altijd de gren-
zen moet zoeken tussen re-
creëren en natuur.” Hij wees 
erop dat meer dan 80% van 

Wijdemeren ligt in beschermd 
Natura-2000- gebied. De wa-
tersportondernemers en de 
wethouder waren het met 
elkaar eens dat er een toe-
nemende behoefte is aan 
verblijfsaccommodaties aan 
het water. Voor Hans van der 
Laan kwam een droom uit: 
“Het is boven verwachting ge-
lopen, alles op z’n plek. Dit is 
precies wat wij wilden.”

Foto: Hans van der Laan overhandigt het boek aan Jan-Jaap de 
Kloet (rechts)

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 
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