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Gigawinst voor   
De Lokale Partij
  Laagste opkomst sinds jaren

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
“Waanzinnig, dat we zo 
ruim zouden winnen”, zei 
een ontroerde Alette Zand-
bergen, lijstaanvoerder 
van De Lokale Partij toen 
op het scherm verscheen 
dat haar partij verdubbelde 
van vier naar acht zetels. 
“Het is een enorme verant-
woordelijkheid, maar dit is 
wat onze inwoners willen.” 
De DLP behaalde 36% van 
de stemmen.

Sneller dan verwacht kwa-
men de uitslagen van de 14 
stembureaus binnen in de 
raadzaal van het gemeente-
huis. Coalitiepartijen CDA, 
Dorpsbelangen, VVD en D66 
leden een fors verlies van bij 
elkaar vijf zetels (nu 8 zetels 
van de 19). PvdA/GroenLinks 
verloor weliswaar stemmen, 
maar behield de 2 zetels. “We 
zijn de enige stabiele partij”, 
juichte Stan Poels die ook zijn 
overbuurvrouw feliciteerde. 
Esther Kaper van de Chris-
tenUnie veroverde namelijk 
met 757 stemmen een plekje 
in de gemeenteraad. “Ik ben er 
stil van”, zei de lijsttrekker die 

erop wees dat haar partij ruim 
300 stemmen meer kreeg dan 
in 2018 toen ze de kiesdeler 
niet haalde.

Esther de Haan-Luijer van het 
CDA verving de positief op co-
rona geteste Rosalie van Rijn. 
Weliswaar ging het CDA van 
vier naar 3 zetels, maar voor 
de voorzitter was dat geen 
ramp. “We zijn nog altijd de 
2e partij die echt verankerd 
is in de samenleving. Ik blijf 
vertrouwen hebben in onze 
mensen.” In mineur was Jan-
Jaap de Kloet van Dorpsbe-
langen die zijn zetelaantal zag 
halveren van vier naar twee: 
“Zonder meer teleurstellend, 
ik kan het niet anders duiden.” 
Wel steeg het totaal van de 
lokalo’s van 8 naar 10 (52%). 
“Het Bo- effect heb ik helaas 
niet gezien”, constateerde de 
jonge VVD- lijsttrekker Bo de 
Kruijff (23) die hoopte dat een 
frisse jonge voorman zijn partij 
stemmen zou bezorgen. De li-
beralen moesten ook een zetel 
inleveren van, drie naar twee. 
Geheel in zak en as was Nan-
ne Roosenschoon van D66, 
die zakte van twee naar één 
zetel. De democraten konden 
hier niet meegolven op de lan-

delijke groei van D66. Maar 
Nanne sloot positief af: “We 
hebben hier gelukkig allemaal 
partijen die het beste voor 
hebben met Wijdemeren.”

Lagere opkomst
Hoewel het opkomstpercenta-
ge lager was dan ooit (van 61 
naar 59%) was burgemeester 
Crys Larson tevreden over de 
gang van zaken. “We zitten 
nog altijd boven het landelijk 
gemiddeld. Ik had ook de in-
druk dat de verkiezingscam-
pagne prettig is verlopen.” In 
de zes dorpen kwamen 11.558 
inwoners van de 19.713 opge-
roepen kiezers naar de stem-
bus.

Samenvattend
DLP: 8; CDA: 3; DB: 2; PvdA/
GrL: 2; VVD: 2; D66: 1; CU: 1

De komende weken zal de ge-
meente een startprogramma 
opzetten voor nieuwe raads-
leden. De onderhandelingen 
voor een nieuwe coalitie zijn al 
gestart, mogelijk volgt er een 
Raadsakkoord met alle partij-
en.
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

UTRECHT 
IEDERE

ZONDAG 
GEOPEND

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

TE HUUR
St. Annepad 12 te Loosdrecht                           
40 m2 praktijkruimte  
met gezamenlijke entree

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

VERHUISKRIEBELS?
Neem vrijblijvend

contact op voor een
gratis waardebepaling en

verkoopadvies van uw woning!
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

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

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

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op 

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
Een leuk baantje om wat bij teverdienen 

in de buitenlucht.
Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op:  06-22 80 07 77

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in
huis & hoofd. Lotte van 
Aerle, opruimcoach. Vrij-

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

HOE BLIJF IK GEZOND 
Cursus 4 middagen april &
mei - www.wimvoorbij.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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
             vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 24 t/m woensdag 30 maart

Vrijdag 25 en zaterdag 26 februari
Kip Gyros pakket
400 gr. Gyros, 4 echte Griekse Pita’s 
en tsaziki

Grote Mannenburger
Puur beef!

Per pakket

Per stuk

€ 8,98

€ 2,98

Hele week
Magere Runderlappen

Vlaamse zachte Metworst

Filet Americain
De allerlekkerste!

500 gram

100 gram

100 gram

€ 7,95
€ 2,25
€ 1,75
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Burgemeester stelt onderzoek in naar datalek
 WIJDEMEREN
Zaterdagochtend bleek, na 
een publicatie in de Gooi- 
en Eemlander, dat een 
opname van een geheime 
raadsvergadering op 5 
maart 2020 via de website 
van de gemeente toegan-
kelijk is geweest.

Journalist Ronald Frisart kon 
tot en met vrijdagavond de 
geluidsopname gewoon be-
luisteren. Het ging o.a. over 
de bedragen die de gemeente 
kwijt is aan drie omwonenden 
van het bouwproject Porse-
leinhaven in Oud-Loosdrecht. 
In totaal moest Wijdemeren 
1.585.000 euro betalen, ex-

clusief de kosten voor extern 
advies. Aan de familie Van 
der Wurf ging het om 985.000 
euro en aan de buren Veer-
man en Pijnaker om respec-
tievelijk 3,5 en 2,5 ton. Nog 
afgezien van de kosten van de 
ruilovereenkomst die gemeen-
te eerder met deze bewoners 
sloot. Ook privégegevens over 

de gezondheid van Ruud van 
der Wurf kwamen tijdens de 
geheime vergadering aan de 
orde.  

N.a.v. deze blunder heeft 
burgemeester Crys Larson 
direct opdracht gegeven de 
opnames offline te halen, be-
trokkenen te informeren en 

onderzoek naar de oorzaak te 
starten. Vervolgens heeft zij de 
fractievoorzitters op de hoogte 
gebracht en de gemeenteraad 
geïnformeerd. Het datalek is 
gemeld bij de Autoriteit Per-
soonsgegevens

   

Tekort van 1,1 miljoen
WIJDEMEREN
Vorige week werden de 
hoofdlijnen van de finan-
ciële resultaten van de 
gemeente Wijdemeren be-
kend. Reden voor het col-
lege om zo snel mogelijk 
de nieuwe gemeenteraad 
te informeren. Het voorlo-

pige resultaat van de jaar-
rekening 2021 laat op dit 
moment een tekort zien 
van 1,1 miljoen euro.

Met een algemene reserve 
van 1,6 miljoen geeft dit een 
zorgwekkend beeld. Het be-
kend worden hiervan komt 

op het moment dat de eerste 
coalitiebesprekingen bezig 
zijn. Dat is dan ook de reden 
voor het college om dit voor-
lopige resultaat nu al met de 
gemeenteraad te delen. Dan 
kunnen de partijen hun plan-
nen plaatsen binnen een strak 
financieel kader.

Wethouder Jos Kea: “Het is 
voor de partijen tijdens de 
coalitievorming van belang 
om de financiële positie van 
de gemeente te kennen zo-
dat deze in de besprekingen 
meegenomen kan worden”. 
De komende weken wordt de 
jaarrekening grondig geanaly-

seerd om een gedetailleerd in-
zicht te krijgen in de oorzaken 
en de gevolgen voor de lange 
termijn.

   

Nationale Opruimweek 
WIJDEMEREN
Opruimen, ontspullen, je 
administratie aanpakken 
en overzicht krijgen zorgt 
voor minder stress en 
geeft rust en overzicht. De 
Nationale Opruimweek, die 
heel toepasselijk plaats-
vindt van 21 t/m 25 maart, 
is een mooi moment om 
nu voor eens en voor altijd 
schoon schip te maken.

Een professional organizer of 
opruimcoach kan helpen om 
net even dat zetje in de rug te 
krijgen om nu echt te begin-
nen. Vaak heeft men het idee 
dat het inschakelen van een 
opruimcoach duur is. Dat valt 
reuze mee. Bovendien zorgt 
de hulp van een professional 
organizer ervoor dat het resul-
taat blijvend en duurzaam is. 
Er raken minder dingen kwijt, 
er hoeft dus ook minder dubbel 

gekocht worden, ineens komt 
naar voren dat er nog allerlei 
abonnementen e.d. lopen die 
opgezegd kunnen worden, of 
bepaalde spullen kunnen ver-
kocht worden. Kortom: van 
opruimen word je gezond in 
lijf en leden en het levert vaak 
nog geld op ook!

3 tips om zelf te starten:
- Begin klein. Opruimen is de 
weg van de geleidelijkheid. 

Het liefst doet iedereen alles in 
1 keer, maar als je achterloopt 
met opruimen kan het beter 
zijn om klein te beginnen en in 
kleine stappen verder te gaan.

- Sorteer op categorie. Vaak 
liggen spullen van dezelfde 
categorie verspreid over ver-
schillende ruimtes. Leg die 
voortaan bij elkaar.

- Leg spullen altijd weer terug 

op hun vaste plek. Bepaal voor 
alles wat hun vaste plek wordt 
en bouw de discipline op om 
het altijd op dezelfde plek weer 
terug te leggen.

Meer informatie: www.lotte-
vanaerle.nl. Lotte van Aerle, 
professional organizer

   

Versa Welzijn zoekt vrijwilligers
Eenzaamheid bestrijden? Word vrijwilliger!

WIJDEMEREN
Het voorjaar is in aantocht, 
de samenleving is weer open, 
voor ons aanleiding om de Vrij-
willige Thuishulp in Wijdeme-
ren extra onder de aandacht te 
brengen. Lange tijd is het niet 
mogelijk geweest om intensief 
één-op-één contact te hebben. 
Gelukkig kan er steeds meer. 
De afgelopen jaren heeft vrij-

willigerswerk, onder andere in 
de zorgsector, het flink te ver-
duren gehad. De behoefte aan 
contact is daarentegen niet 
afgenomen, maar juist groter 
geworden. Het aantal mensen 
dat zich eenzaam voelt is sterk 
toegenomen de afgelopen ja-
ren. Vrijwillige Thuishulp Wij-
demeren heeft uw hulp nodig 
om dit probleem tegen te gaan 

en is op zoek naar vrijwilligers. 
Denk aan bijvoorbeeld het bie-
den van hulp in de vorm van 
vriendschappelijk contact, het 
bieden van wat gezelligheid. 
Een luisterend oor, of samen 
iets ondernemen. Je kunt al 
helpen met een uurtje per 
week.U biedt bij de Vrijwillige 
Thuishulp ondersteuning aan 
iemand met een belemmering, 

waarbij  het meer lukt om al-
les alleen te doen. Wij kijken 
goed naar uw wensen én de 
behoeften van de hulpvrager, 
zodat vraag en aanbod goed 
op elkaar aansluiten. Vrijwil-
lige Thuishulp kan flexibel in-
gezet worden zodat het goed 
in het dagelijks leven is in te 
passen. Als vrijwilliger krijgt u 
begeleiding en ondersteuning 

vanuit Versa Welzijn en kunt u 
gebruik maken van ons scho-
lingsaanbod.

Meer weten? Neem vrijblijvend 
contact op met Heleen van der 
Laan, coördinator Vrijwillige 
Thuishulp Wijdemeren;  06 – 
8229 7357 of hlaanwijdeme-
ren@versawelzijn.nl.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Ingezonden brieven

Grote verantwoordelijkheid
WIJDEMEREN
Wat een overweldigend re-
sultaat. Maar liefst 8 van 
de 19 raadszetels voor De 
Lokale Partij. Een verdub-
beling. Een heftig signaal 
naar ons idee. Maar wij be-
seffen ons ook het geluid 
achter de andere 11 zetels. 
Ook dat verdient de ko-
mende 4 jaar aandacht.

Wat ons positief stemt zijn de 
onderlinge verhoudingen. Wij 
bemerken daar een aanzien-
lijke positieve verandering in 

ten opzichte van 4 jaar gele-
den. Dat willen we graag vast-
houden. Met die insteek is De 
Lokale Partij direct ook de on-
derhandelingen ingegaan. We 
staan voor een stevige klus. 
Dat vermeldden we al in ons 
programma.

De uitslag is nog maar net be-
kend en we hebben de eerste 
2 issues al op ons bord gekre-
gen. De dag na de verkiezin-
gen belde wethouder finan-
ciën Kea met de boodschap 
dat we € 800.000 extra verlies 

in 2021 hebben. En afgelopen 
zaterdag werd bekend dat de 
geheime afspraken van dos-
sier Porseleinhaven op straat 
liggen. 

Twee beschamende en zorg-
wekkende ontwikkelingen die 
druk leggen op de opgestar-
te gesprekken. Het datalek 
(dossier Porseleinhaven) van 
zaterdag was voor ons reden 
direct een extra raadsvergade-
ring te verlangen. De gemeen-
tewet geeft ons dat recht. Bij 
het ter persé van dit blad is de 

datum ervan nog niet bekend.

Het ambtelijk overdrachtsdo-
cument waar we al weken om 
vragen en wat eerder ook door 
de burgemeester toegezegd 
is, ontbreekt nog steeds. On-
voorstelbaar dat hier niet tijdig 
op ingezet is.

Ondertussen voeren we wel 
met alle partijen het gesprek 
om af te tasten met wie we tot 
een goede samenwerking kun-
nen komen. Donderdag tijdens 
het duidingsdebat benadruk-

ten we dat we vaart willen ma-
ken. De jongste realiteit maakt 
de urgentie overduidelijk.

Dank voor uw grote steun en 
de vele felicitaties. Beide ver-
sterken ons verantwoordelijk-
heidsbesef des te meer. Wij 
zetten de schouders eronder 
en houden u graag op de 
hoogte van de voortgang.

Alette Zandbergen, De Lokale 
Partij

   

Felicitaties met een boodschap
Luisteren naar en meeden-
ken met inwoners wordt 
gewaardeerd. De verkie-
zingsuitslag maakt dat 
glashelder. Inwoners van 
de gemeente Wijdeme-
ren worden graag serieus 
betrokken bij thema’s als 
wonen, verkeer, natuur en 

leefbaarheid. Niemand is 
tegen meer woonruimte 
die passend is.

Maar een dictaat van project-
ontwikkelaars met een vrijbrief 
van B&W is onacceptabel. Het 
op deze wijze doordrukken 
van (bouw)plannen is dan ook 

door de kiezer zwaar afge-
straft.

MinderHinder.nu feliciteert 
de De Lokale Partij met de 
knappe verdubbeling van haar 
raadszetels van vier naar acht. 
De ChristenUnie wist als nieu-
we partij een plek te veroveren 

in de gemeenteraad en PvdA/ 
GroenLinks consolideert haar 
twee zetels knap. De overeen-
komst tussen deze partijen? 
Zij gingen de afgelopen pe-
riode wel serieus en met een 
open houding de dialoog met 
bewoners, en dus met hun 
kiezers aan. Dat hebben wij 

bij MinderHinder.nu enorm ge-
waardeerd.

MinderHinder.nu is en blijft po-
litiek onafhankelijk. Wij gaan, 
samen met en gesteund door 
onze achterban, actief het 
gesprek aan met alle partijen 
die openstaan voor creatieve 
en kritische input op de dos-
siers wonen, verkeer, natuur 
en leefbaarheid. Participeren 
is in onze definitie niet alleen 
vrijblijvend meepraten over 
min of meer definitieve plan-
nen, maar ook in zekere mate 
meebeslissen bij het maken 
van die plannen. Wij nodigen 
alle partijen uit om daar in de 
komende raadsperiode open 
voor te staan en mee te doen.

Zeer recent hebben we in een 
persbericht kunnen lezen dat 
het financiële resultaat over 
2021 van de gemeente onge-
veer 1,1 miljoen Euro negatief 
zal zijn. Dat is 0,8 miljoen Euro 
meer dan eerder bekend was. 
Daarmee daalt de algemene 
reserve nog verder en moet 
het nieuwe college nog meer 
dan al het geval was scherpe 
keuzes maken in wat we als 
gemeente willen en vooral ook 
kunnen realiseren. Luisteren 
naar de inwoners en de juiste 
prioriteiten aanbrengen zullen 
voor het nieuwe college dus 
een nog grotere must worden!

Bestuur MinderHinder.nu

EEN GEWELDIG RESULTAATDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

STEMMERS BEDANKT!



Bekendmaking terinzagelegging  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat van 21 maart tot en met 1 mei 2022 het ontwerp Natura 2000-beheerplan 
voor de Oostelijke Vechtplassen ter inzage ligt.

Natura 2000-beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen 
In de Natura 2000-gebieden draait het om 
het beleven, gebruiken en beschermen van 
de hoogwaardige natuur. De 161 Natura 
2000-gebieden in Nederland maken deel uit van 
een samenhangend netwerk van natuurgebieden in 
de Europese Unie. 

In samenwerking met diverse partijen hebben de 
provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht 
voor de Oostelijke Vechtplassen een ontwerp 
Natura 2000-beheerplan opgesteld. Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland hebben dit beheerplan 
op 1 maart 2022 vastgesteld. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht hebben dat op 15 maart 2022 eveneens 
gedaan.

Het beheerplan geeft aan welke maatregelen 
nodig zijn om de Natura 2000-doelen die het 
Rijk voor dit gebied heeft vastgesteld te bereiken. 
Voor gebruikers van het gebied maakt het 
beheerplan duidelijk welke activiteiten zonder 
meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder 
voorwaarden zijn toegestaan en voor welke 
activiteiten een vergunning op grond van de Wet 
natuurbescherming nodig is. Het beheerplan heeft 
een looptijd van zes jaar.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het beheerplan van 21 maart tot en met  
1 mei downloaden van de website van de provincie 
Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/
Actueel/Terinzageleggingen en van de website  
van de provincie Utrecht:  
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage. 
U kunt het beheerplan in de genoemde periode ook 
inzien op de volgende locaties:
•  het provinciekantoor van Noord-Holland, 

Houtplein 33, 2012 DE, Haarlem
•  het Huis van de provincie Utrecht, 

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
•  Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173,  

3721 AB Bilthoven
•  Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1,  

3601 GR  Maarssen
•  Gemeente Wijdemeren, Rading 1,  

1231 KB Loosdrecht
•  Gemeente Hilversum, Oude Enghweg 23,  

1217 JB Hilversum
•  Gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a,  

1381 BD Weesp

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Iedereen kan binnen de gestelde termijn een 
zienswijze op het ontwerp beheerplan indienen. 
Op de begrenzing en de Natura 2000-doelen 
kan niet worden ingesproken. Deze is door de 
staatssecretaris van Economische Zaken al eerder 
vastgesteld bij de definitieve aanwijzing van het 
gebied. 

Uw zienswijze kunt u digitaal verzenden via 
een webformulier. Dit kunt u vinden op onze 
website: https://www.noord-holland.nl/Actueel/
Terinzageleggingen Indien u niet beschikt over 
internet kunt u uw zienswijze ook sturen aan 
Gedeputeerde Staten, ter attentie van mevrouw 
J. Groen, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder 
vermelding van ‘Zaaknummer 1776366 Zienswijze 
ontwerp Natura 2000–beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen’.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend 
ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin 
meer informatie over de vervolgprocedure. Mede 
op basis van de ingediende zienswijzen stellen 
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-
Holland en Utrecht het definitieve beheerplan vast. 
Als indiener van een zienswijze krijgt u hier bericht 
over.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp  
beheerplan kunt u op werkdagen bellen  
met mevrouw J. Groen, tel.nr: 023-514 4654. Meer 
informatie is ook te vinden op de internetpagina 
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/
Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000.
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Column

The Nursery

Door: Symen Brandsma
(Land & Boszicht)

Het lijkt ongepast, te schrij-
ven over zaadjes en plantjes, 
wind zon en regen. Terwijl 
er zoveel onbeschrijflijk leed 
is, zo vlak bij ons. We staan 
machteloos, schenken mas-
saal kleding en doneren geld, 
stellen woonruimte beschik-
baar. En zijn vol verbijstering 
dat zoiets nu nog, in Europa 
2022 kan plaatsvinden..

Toch maar een stukje, mis-
schien even als tegengif, ver-
wondering tegenover verbijs-
tering.

“The Nursery”, de Engelsen 
hebben er een prachtig woord 
voor. De plek waar je je plant-
jes haalt. Het geeft een beeld 
van in wit geklede mensen die 
vol zorg en liefde zaadjes la-
ten kiemen en opgroeien tot 
kleine stevige plantjes. Tuin-
centrum of Kwekerij in het 
Nederlands, maar -opkwe-
ken- klinkt toch wat harder 
dan nursing.

Dat van de witte kleding klopt 
natuurlijk niet, wel de liefde 
en zorg. We hebben zelfs dit 

jaar een soort couveuses ge-
bouwd. Met een temperatuur-
regelaar opdat we de moeilijk-
ste fase uit een plantenleven 
zo goed mogelijk kunnen be-
heersen. De aarde is op de 
gewenste temperatuur, de 
lucht blijft lekker vochtig en 
van tocht heeft het jonge grut 
ook geen last. (Dat is maar 
goed ook want het tocht nog 
flink in onze kas met nog heel 
veel ramen eruit na de storm).

Het opkweken begint met het 
zeven van de grond, in de 
biologische potgrond die we 
gebruiken, zitten nogal grove 
stukken, die moeten er eerst 
uit.
Dan worden de zaaikistjes ge-
vuld en met een platte steen 
of spatel gelijkmatig aange-
drukt.

Als zo het kistje klaar is, dan 
kan er gezaaid worden, wat 
een heel precies en geduldig 
werkje is. Alle zaadjes moe-
ten op gelijkmatige afstand 
komen, soms wel 200 in een 
zaaibakje.

Het gezaaide bakje wordt 
weer afgestrooid met een 
dun laagje aarde, met als fi-

nishing touch nog een fijn 
laagje scherp zand. Een fij-
ne waternevel zorgt voor de 
vochtigheid, en dan wacht er 
een plaatsje in de couveuse. 
Sommige zaadjes zien al na 
10 dagen het licht, bij ande-
ren duurt het wel 4 weken. 
De snack-paprika`s zijn re-
cord-houders, wat dat betreft.

Als de plantjes groot genoeg 
zijn, worden ze stuk voor stuk 
in een eigen potje gezet. Een 
werkje voor mensen met fij-
ne vingertjes. Dan blijven de 
plantjes nog een tijdje in de 
couveuse staan om stap voor 
stap te wennen aan het echte 
leven buiten.

Wij mensen kunnen wel een 
stootje hebben. Desnoods 
met een dekentje wordt er vol-
op genoten van het lente weer 
op ons terras.

Wij zorgen voor dit kleine 
stukje bodem waar geplant 
en gezaaid wordt. Help mee 
met Stichting Grondbeheer en 
zorg ervoor dat de grond altijd 
Biologisch-dynamisch wordt 
beheerd.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 23 maart van 
GooiTV:

Deze week is er ZinTV, waarin 
gesproken wordt met Heleen 
Zorgdrager van de Protes-
tantse Theologische Univer-

siteit in Amsterdam en Valeria 
Eijgenraam van de hulpactie 
Oekraïne. Lijsbeth Siegersma 
gaat In Gesprek Met de bur-
gemeester van Gooise Me-
ren, Han ter Heegde over ac-
tuele zaken. In TV Magazine 
onder andere aandacht voor: 

NL Doet, herdenking Comeni-
us en Swim to Fight Cancer. 
Voor diegenen die kijken via 
Ziggo: GooiTV is te vinden op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842.

We willen jullie hartelijk bedanken voor de
steun die we mochten ervaren na het

overlijden van onze lieve Ineke.

De kaarten, troostende berichtjes en
die arm om ons heen hebben

ons veel kracht gegeven.

Het is hartverwarmend en troostend
om te voelen hoe geliefd zij was.

Namens de familie,
Ed Dunnebier

FAMILIEBERICHTEN

Anne Floor 

Bedroefd, maar ook dankbaar dat haar verdere pijn 
bespaard is gebleven, laten wij u weten dat na een 
kortstondige ziekte is overleden onze lieve zus en 
schoonzus 

5 Loosdrecht, 5 juni 1946 
c Hilversum, 18 maart 2022 

Correspondentieadres: 
Schakel 60, 1231 SZ Loosdrecht 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. 

Piet † en Annelies 

Leo † en Nel 

Wim en Marianne 

Bertje † 

Evert en Cisca 

Els en Ab 

Bestel nu met
25% korting!
Kortingscode WW/NS-422
(Geldig tot en met 30 april 2022)

De leukste
wall-art 
shop je bij 
db home
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Ingezonden brief 

Stemwijzer ? 
Zoekend naar de stemwijzer 
van Wijdemeren, wie weet kon 
dat mijn gedachten over de 
verkiezingen nog veranderen, 
kon ik er nergens één vinden. 

Ik kwam wel een artikel te-
gen in de Gooi en Eemlander 
waarin staat dat de gemeente 
Wijdemeren geen meerwaar-
de ziet in dat medium. Kortom, 

geloof onze beloften, maar 
vraag niet naar wat niet in 
de programma’s staat. Is dat 
een nieuwe bestuurscultuur 
of gewoon minachting van de 

bevolking tijdens het democra-
tisch proces? Daar ik dus geen 
goede keus kon maken heb ik 
mijn blanco formulier naast de 
stembus op de grond gelegd. 

Veel plezier daarmee. 

Patrick Kreuning

   

Actie bij brandweerwedstrijd in Loosdrecht
LOOSDRECHT
Een pittig scenario, een 
geheime locatie en zes 
brandweerploegen die 
strijden om de winst; zater-
dag 26 maart is Brandweer 
Loosdrecht gastheer van 
de provinciale brandweer-
wedstrijd in de Hoofdklas-
se.

Veel brandweerauto’s rijden 
zaterdag af en aan over de 
Oud-Loosdrechtsedijk. Tus-
sen 8.00 en 15.30 uur strijden 
korpsen uit onder andere Mui-
derberg, Blaricum, Bussum en 

Volendam tegen elkaar.

De Loosdrechtse brandweer is 
al weken druk met het organi-
seren van de provinciale vaar-
digheidstoets in de Hoofdklas-
se. De ‘brandweerwedstrijd’ 
zou twee jaar geleden plaats-
vinden tijdens het 95-jarig 
bestaan van het korps, maar 
deze werd vanwege corona 
geannuleerd.

Vanwege het wedstrijdkarak-
ter wordt de exacte locatie niet 
van tevoren bekend gemaakt. 
Publiek kan op 26 maart bij de 

kazerne de locatie opvragen. 
Elk jaar worden van maart tot 
oktober brandweerwedstrijden 
gehouden door het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité 
(ABWC) in diverse klassen: 
112, TS-HD (hoge druk) en 
de Hoofdklasse. Loosdrecht 
speelt al jaren mee in de 
Hoofdklasse en werd al 6 keer 
landskampioen, in 1992 voor 
het laatst.

Complex
“Vroeger heetten het brand-
weerwedstrijden, nu vaardig-
heidstoetsen. Dat geeft een 

beter beeld. Het gaat erom je 
vaardigheden als brandweer-
ploeg te toetsen in een rea-
listisch scenario. Het is een 
graadmeter wat je kwaliteit is; 
hoe je samenwerkt, hoe je an-
ticipeert in diverse situaties”, 
vertelt de Loosdrechtse brand-
weerman Wouter van Henten. 
Uiteindelijk worden de ploegen 
beoordeeld en hangt er een 
klassering aan vast. Dat geeft 
de vaardigheidstoetsen een 
wedstrijdkarakter.

Het scenario kan van alles zijn: 
brand, incident met gevaarlijke 

stoffen of technische hulpver-
lening. In de Hoofdklasse gaat 
het om incidenten die com-
plex zijn en waarbij meerdere 
eenheden ter plaatse komen. 
Brandweer Loosdrecht heeft 
het scenario bedacht. De bes-
te twee ploegen gaan door 
naar de gewestelijke ronde.

Publiek is welkom om te ko-
men kijken. Zij kunnen zich 
melden bij de kazerne aan de 
Oud Loosdrechtsedijk 4 voor 
het adres van de wedstrijdlo-
catie.

   

Lezing en jaarvergadering Historische kring
LOOSDRECHT
De jaarvergadering van de 
Historische Kring Loosdrecht, 
met voorafgaand een lezing 
van Jasper Daams over het 
smeden in Loosdrecht, vindt 
plaats op 29 maart, 21:00 uur, 
aan de Nieuw Loosdrechtse-
dijk 55 (kerk)

“DE GESCHIEDENIS 
HERHAALT ZICH ALS 
DE SLAGEN OP HET 

AAMBEELD.”

Jasper Daams, telg uit de 
Loosdrechtse smidsfamilie 
komt boeiend vertellen over 
het smeden in Loosdrecht 
van vroeger tot op heden. Met 
voorwerpen en beelden komt 
het verleden tot leven. Aanslui-
tend de jaarvergadering.

Voor iedereen gratis toegan-
kelijk.

   

Galerieconcert in  
Loosdrecht

LOOSDRECHT
Op zondagmiddag 27 maart 
speelt het Maris kwartet op 
een prachtige locatie in Loos-
drecht. Het kwartet bestaat uit 
beroepsmusici van het Radio 
Filharmonisch Orkest en het 
Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. De bezetting is 
Dana Mihailescu viool, Hedwig 
Smulders altviool, Brigitte Re-
bel viool en Frank de Gee 
cello. Gespeeld wordt Haydn 

Opus 54 nr.2 in C, Schumann 
Opus 41 nr.3 in A en Dvorak 
twee walsen voor strijkkwar-
tet. Aanvang om 15 uur, einde 
circa 16.30 uur. Entree € 20.— 
Locatie Vermeulen Art Gallery 
De Zodde 20, 1231MB Loos-
drecht. 

Reserveren is noodzakelijk 
i.v.m. beperkt aantal plaatsen 
info@vermeulenart.nl of 035-
5821730
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Musicus Rieteke Hölscher 
componeert het liefst
Door: Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Er zijn veel redenen om in 
Kortenhoef te gaan wonen. 
Bijvoorbeeld omdat je er 
geboren en getogen bent. 
Of in de buurt werkt. Ook 
kan het zijn dat de liefde 
voor een vrouw of man je 
naar Kortenhoef brengt. 
Maar dit alles speelde niet 
bij Rieteke Hölscher. Zij 
zocht simpelweg een huis 
met ruimte voor haar vleu-
gel in de huiskamer.

‘We woonden in Hilversum, 
de kinderen werden groter en 
de combinatie van ons ge-
zin met een vleugel op zolder 
ging knellen. Aan de zuidkant 
van Kortenhoef werd toen ge-
bouwd.’

Musicus
Rieteke volgde een opleiding 
Klassieke Muziek op het Hil-
versums conservatorium, voor 

docerend musicus. Em om 
zich te scholen als uitvoerend 
musicus, pianist vooral, kreeg 
ze zes jaar lang privéles van 
de (in 2011 overleden) con-
certpianist Rian de Waal.

‘Intussen heb ik op muzikaal 
gebied van alles gedaan. Ge-
werkt op een muziekschool, 
een eigen lespraktijk gestart, 
koren begeleid, kinderkoren 
opgericht en zo nog wel meer. 
Leuk, maar voor mij niet vol-
doende. Ik wilde graag com-
poneren en werd tot mijn geluk 
toegelaten tot een driejarige 
masteropleiding componeren 
in Utrecht. Die volgde ik naast 
mijn werk en mijn drukke ge-
zin. Dat was wel pittig. In 2016 
studeerde ik af en sindsdien 
heb ik mij ook op het compo-
neren gestort.’

Omdat ze zoveel verschillen-
de dingen doet, noemt Rieteke 
zichzelf: musicus.
Het grootste aandeel in haar 

werkzaamheden zijn de les-
sen. Ze heeft zo’n dertig leer-
lingen, van 6 tot 86. ‘Het is niet 
alleen klassieke muziek in de 
lessen. Ook jazz en pop. En 
aan een enkele leerling geef ik 
ook compositieles.’

Opdrachten
De muziekwereld staat niet 
bekend als een sector waar 
de opdrachten je komen aan-
waaien.

‘Dat klopt. Het was in mijn be-
gintijd al moeilijk om werk te 
vinden in de muziek, en nu 
is het nog moeilijker. Ook als 
componst is het niet gemakke-
lijk. Maar soms krijg ik wel eer-
volle opdrachten, zoals vorig 
jaar voor het Internationale Fa-
gotfestival. Het helpt ook om 
aan wedstrijden mee te doen. 
Dat vergroot je naamsbekend-
heid. Maar het aantal festivals 
en wedstrijden op het gebied 
van hedendaagse muziek is 
de laatste tijd wel afgenomen, 

mede door de pandemie.’

Chinese belangstelling
Het werk van Rieteke wordt 
uigegeven door Donemus, 
een uitgever die gespeciali-
seerd is in Nederlandse en he-
dendaagse muziek.

‘Ja, en soms is er dan ineens 
een verrassende koper: een 
Chinees koor dat mijn werk in 
zijn repertoirev opneemt. Maar 
ook het Nederlandse Groot 
Omroepkoor heeft werk van 
mij uitgevoerd. Dat is eervol. 
Tegelijk moet ik zeggen dat 
je als componist in dit gen-
re geen hoge verwachtingen 
moet hebben. De markt is 
klein. Positief is dat er 16 juni 
a.s. voor het eerst ‘De Dag van 
de Componist’ zal zijn. Dat le-

vert promotie op. Ik ga er met 
een collega-vriendin ook met 
eigen composities optreden, in 
Splendor (Amsterdam).’

Peter en de Wolf
Rieteke is ook betrokken bij 
maatschappelijke initiatieven 
die bedoeld zijn om kinderen, 
met name via het onderwijs, 
met muziek in aanraking te 
brengen. ‘Ja, daar maak ik 
me graag sterk voor. Ik ben 
bijvoorbeeld betrokken bij een 
initiatief van het orkest van 
BMOL om Peter en de Wolf 
te gaan spelen voor kinderen. 
Het liefst in combinatie met 
lessen op scholen. Daar wil ik 
ook graag een rol in spelen. 
En voor de rest wil ik gewoon 
heel veel muziek schrijven. 
Daar zit mijn passie.’

Bezorger in beeld: Cas en Lieke Steenvoorden
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN 
Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en beloon uw be-
zorger met een cadeaubon 
van € 15,-.

Na zijn dertiende verjaardag 
popelde Cas Steenvoorden 
om met een bijbaantje te be-
ginnen. Vol enthousiasme 
startte hij begin 2021 met het 
bezorgen van Weekblad Wij-
demeren in Kortenhoef. Zo’n 
veertien maanden bezorgt 
hij daar de kranten in de wijk 
achter de Zuidsingel, tussen 
sporthal de Fuik en de Kla-
verkamp. Een flinke wijk met 
227 adressen. Geïnspireerd 
door de goede ervaringen van 
Cas, wilde tweelingzus Lieke 
ook graag een wijk lopen. Ze 
kwam op de wachtlijst terecht 
en kreeg een wijk in ‘s-Gra-
veland aangeboden ‘die bijna 

niemand wil’. Buitenwijken aan 
de randen van het dorp zijn 
immers minder populair bij de 
lopers. Lieke bezorgde er een 
keertje op proef en vond het 
juist een fijne wijk. Sindsdien 
bezorgt ze op de fiets zo’n 60 
exemplaren van het Week-
blad Wijdemeren op de Leeu-
wenlaan, Corverslaan, Oude 
Meentweg en het Ankeveen-
sepad. Een prachtige route om 
te fietsen, het is bijna een uitje. 
Met als groot pluspunt volgens 
Lieke dat je minder naar de 
brievenbussen hoeft te lopen.

School en sport
Broer en zus zitten beiden in 
de tweede klas van de middel-
bare school. Cas op het Alber-
dingk Thijm College en Lieke 
op het Roland Holst College. 
Wat ze later willen worden? 
Daarvan hebben ze nog geen 
idee. Voorlopig genieten de 
14-jarigen in hun vrije tijd van 
afspreken met vrienden en 
vriendinnen. Lieke heeft net 
een proefles tennis gevolgd 
en wil lid worden van TV Wes-
terveld. Cas voetbalt bij SV 
’s-Graveland en is middenvel-

der in JO 14-1. Naast school 
en sport heeft Cas nog energie 
over, dus sinds een maand of 
acht loopt bij een tweede wijk. 
Nou ja, volgens zijn moeder 
‘rent hij ‘m bijna’. Met zijn kar-
retje bezorgt hij ook de bladen 
op de Koninginneweg, Jonk-
heer Sixhof en Van Pellecom-
hof.

Leuke reacties
De kranten worden vaak ’s 
avonds na het eten bezorgd. 
Op woensdag en donderdag. 

Meestal met hulp van vader, 
moeder of oma. Samen is het 
veel gezelliger en schiet het 
ook meer op. Een wijk duurt 
dan 45 tot 60 minuten en in je 
eentje is het toch het dubbele. 
Tijdens het lopen krijgen Cas 
en Lieke altijd leuke reacties. 
Veel bewoners zitten op de 
krant te wachten en zijn blij 
als die in de brievenbus valt. 
Ze zwaaien, maken een pra-
tje, zijn hartelijk en enthousi-
ast. Ook rond de Kerst kreeg 
de tweeling veel waardering. 

Uiteraard in geld, maar ook 
met chocoladerepen en voor-
al met complimenten. Een 
enorm compliment krijgen Cas 
en Lieke ook van ons. Want 
in bijna een jaar tijd hebben 
ze bijna alle wijken in Korten-
hoef en ’s-Graveland al gelo-
pen. Als er iemand uitvalt door 
ziekte of vakantie zijn ze altijd 
bereid om nog een extra wijk 
erbij doen. Zulke lopers zijn 
echt top!

  

  



Woensdag 23 maart 2022
10

Het Roer Om
Door: Karin Wesselink

De één krijgt het duwtje in 
de rug door de coronapan-
demie. Bij de ander klopt 
een midlifecrisis aan de 
deur. Wat de reden ook is: 
deze geïnterviewden wa-
gen een sprong in het die-
pe en doen iets totaal an-
ders met hun leven.
Wil je ook in deze rubriek 
met je verhaal? Mail: redac-
tie@dunnebier.nl

Niels (45) uit ‘s-Graveland
Was: fulltime accountmanager 
bij een grote wasserij
Is nu: timmerman bij Van Hout 
& Nielson

“IK MISTE HET
MET MIJN HANDEN

BEZIG ZIJN”

“Dat ik nu het resultaat van een 
dag werken meteen zie, is een 
van de leukste dingen. En ik 
kom tevreden moe thuis. Toen 
we zes jaar geleden ons huis 
kochten, kon ik me helemaal 
uitleven op alle elementen van 
hout. Die creatieve uiting mis-
te ik in mijn dagelijks werk, net 
als het met mijn handen bezig 
zijn. Ik deed een basisopleiding 
houtbewerking om de belang-
rijkste technieken in de vingers 
te krijgen en in januari 2021 
schreef ik me in bij de KvK 
om er écht werk van te gaan 

maken. Via Werkspot kreeg ik 
mijn eerste klusjes en ook hier 
in de buurt. Ik had me nooit zo 
kunnen ontplooien als mijn bu-
ren me dit niet hadden gegund. 
Voor ik deze stap ging zetten, 
heb ik het overlegd met ze en 
ik probeer de geluidsoverlast te 
beperken. Ik heb nu nog mijn 
werkplaats aan huis, maar ga 
in de loop van dit jaar naar een 
grotere werkplaats. Tot nu toe 
heb ik vooral veel herstel klus-
sen gedaan, zoals een verrot-
te dakgootomlijsting van een 
oud huis in Hilversum repare-
ren. Er zat allerlei sierwerk in 
met veel freeskantjes. Dat het 
daarna weer als nieuw is, was 
geweldig om te zien. En ik heb 
voor de sportschool van onze 
dochter vijf bankjes gemaakt. 
Dat ik nu zie hoe ze gebruikt 
worden en dat mensen onge-
vraagd complimenten geven: 
dat is fantastisch. Omdat mijn 
werkgever liever niet had dat ik 
helemaal zou vertrekken, stel-
de hij een heel fijn compromis 
voor. Nu werk ik twee dagen 
nog daar en drie dagen voor 
mijn eigen bedrijf. Ik zie mezelf 
nu vooral als een allround klus-
jesman, maar ik doe een prak-
tijkopleiding ambachtelijk meu-
belmaken. En op mijn site staat 
van allerlei ander werk dat ik al 
heb gemaakt en te koop is.”
www.vanhoutennielson.nl

Foto: Karin Wesselink

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

De eerste tonnen zand voor de Dam liggen er
Rond eind augustus 1967 begon in de vroege ochtend tegenover het huis en werk-
plaats van het schildersbedrijf R.J. Baar en Zn v/h Stijvers, gevestigd op de Over-
meerseweg 8 een zandschip haar lading in de Reevaart te lossen. De aanleg van 
de Dam was begonnen. Het na een dag of wat boven het water uitstekende lichte 
zand stak, hoe meer het opdroogde, fel af tegen het zwarte water. De hele rivier de 
Vecht was vanaf Utrecht tot Muiden in die dagen een stinkend open riool. Er dreef 
van alles langs, maar dat was niet de enige vorm van vervuiling. Op de bodem lagen 
allerlei door aanwonenden in het water gekieperde afgedankte zaken, je kon het zo 
gek niet bedenken. Scheepvaart was vanaf 1953 al niet meer aan de orde geweest, 
want de brug kon sinds dat jaar niet meer open. Twee zware ijzeren balken hadden 
haar zo lang als nodig verstevigd. Zij vond haar Waterloo toen de Ballastmij de Ree-
vaart in 1970 voor driekwart ging dichtspuiten om de infrastructuur van het dorp te 
verbeteren.

De foto stond in de Gooi- en Eemlander van 1 september 1967.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Oude
meesters
aan de
muur!

Bestel nu met 25% korting!
Kortingscode WW/NS-422 (Geldig tot en met 30 april 2022)
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Foto van de week

Foto: Helga Jansen
   

Dorpsbewoners aan het woord
Reacties bij een stembus

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
We hebben vorige week 
gestemd voor onze lokale 
volksvertegenwoordigers. 
Tenminste de helft deed 
dat. Sommigen van dege-
nen die hiervoor naar de 
stembus bij Voetbalvereni-
ging Nederhorst kwamen, 
troffen buiten een reporter 
aan. Hier hun voorkeuren 
en beweegredenen.

Petra (63): 
De lokale Partij, Dingeman 
Goossen. Hij heeft goeie idee-
en, echt voor het dorp. Mijn 
man heeft trouwens hetzelfde 
gestemd. 

Alexander (54): 
“Goetheer. De naam zegt het 
al, het is een goeie man en hij 
komt altijd helder uit z’n woor-
den. Hij komt daarom verstan-
dig op mij over en het geeft me 
dus een prettig gevoel om mijn 

stem via hem aan De Lokale 
Partij te geven.

Carla & André (61 & 61):
Carla: CDA. Eigenlijk maakt 
het niet zoveel uit waarop je 
stemt, want alle partijen doen 
hun stinkende best. Maar ik 
hoop dat ze goed samen gaan 
werken. Het is wel belangrijk 
op wie je stemt maar ze noe-
men allemaal dezelfde belang-
rijke onderwerpen, zoals wo-
ningbouw. Ik heb op het CDA 
gestemd, op die mevrouw met 
die groene laarzen. André: Ja, 
die deden het. Rosalie van 
Rijn, da’s wel een goeie en 
een grotere partij heeft wat 
meer slagkracht.

“OP DIE MEVROUW 
MET DIE GROENE 

LAARZEN”

Kylie (26):
Dorpsbelangen, Rob Duiker-
sloot hier uit het dorp. Hij zet 
zich in voor woningen en dan 

ook voor de jeugd. Dat is best 
een groot probleem hier. Ik 
ben hier geboren en getogen 
en wil hier graag blijven wonen 
maar dat is bijna onmogelijk. 
Ik ben ook leerkracht op een 
basisschool dus ook via mijn 
werk verbonden. Verder vind 
ik Dorpsbelangen goed voor 
ons dorp.

Annemieke (48):
Wilma Snel van De Lokale 
Partij. Die doet heel veel voor 
Nederhorst en ik vind haar een 
heel leuk initiatiefrijk persoon.

Niels (39):
Ik heb op mijn vrouw gestemd, 
D66. Mariken Betsema heet 
ze. Het is de eerste keer dat ze 
op de lijst staat, dus als ‘man 
van’ wil ik haar wel steunen, 
anders wordt het thuis ook een 
beetje lastig. Gelukkig liggen 
we inhoudelijk wel op dezelfde 
lijn.

Marjan (62):
D66, de tweede op de lijst, dat 
was een vrouw. Ze maken zich 
sterk voor milieu en woning-
bouw. Ja, wel aan de randen 
van Wijdemeren. Ook bestuur-
lijk willen ze betere samen-
werkingen zodat de provincie 
uiteindelijk weg kan.

Rob (61):
Eigenlijk wilde ik op een vrouw 
van Groen Links uit het dorp 
stemmen, maar die was er 
niet. De gecombineerde lijst 
werd het dus. Ik stem altijd op 
een vrouw want er mogen wel 
meer vrouwen aan de macht 
komen.

Marian (55):
Kees Bosdijk van de PvdA. 
Dat is een vriend van mijn 
ouders. Ik ben lid van Groen 
Links maar omdat ik hem ken, 
weet ik dat hij goed is. Dochter 
Noa (22): D66, ene Rob uit het 
dorp (Koedijker, red.). Stukje 
onderwijs, ik ben zelf juf. Dat 

daar meer geld beschikbaar 
voor komt. Volgende keer ko-
men bewoners uit een van de 
andere dorpen aan het woord

Foto: stembus met stembiljet
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Mijn Plek

Paddenpoel in  
Kortenhoef
Door: Karin Wesselink

Wessel (11) uit ‘s-Graveland
 
“Naast mijn school is de Pad-
denpoel gekomen, ik weet niet 
meer precies wanneer. Er was 
al water, een soort riviertje. 
Daar hebben ze een steiger 
gebouwd, er zijn sporttoestel-
len neergezet, een klimwand, 
een pannaveld en een jeu de 
boules baan. Ik denk dat het 
bedoeld is om mensen meer 
naar buiten te halen om wat 
leuks te gaan doen. Vooral tij-
dens corona zat ik de hele tijd 
binnen. Je kon niks, niet naar 
de bioscoop ofzo. En bij vrien-
den thuis afspreken was vaak 
gedoe. Dan had er weer ie-
mand corona, ofzo. Nu konden 
we tenminste altijd bij De Pad-
denpoel afspreken. Het leukste 
was dat een keer iemand een 
spel van hout had meegeno-
men, met stokken en houten 
paaltjes die je moest proberen 

om te gooien. Dat gingen we 
met z’n twaalven doen. Dat 
was lekker actief en spannend, 
want je wil natuurlijk wel win-
nen.

“DE PADDENPOEL 
MAAKTE ALLES MIN-
DER INGEWIKKELD”

Normaal zitten we gewoon, 
een beetje op onze telefoon en 
af en toe gaan we naar de win-
kels. Er komen veel mensen, 
van alle leeftijden. Ouderen 
later er ook hun hond uit. Dat 
mag alleen niet, maar geluk-
kig ruimen ze wel de poep op. 
Je mag er ook niet zwemmen, 
maar dat heb ik vorig jaar wel 
gedaan. En je mag er niet vis-
sen. Maar dat heb ik nog nooit 
iemand zien doen. Ik zie er al-
tijd dezelfde mensen, maar dat 
is leuk. Ook al ga ik er alleen 
naartoe, ik kom altijd wel be-
kenden tegen. Maar ik heb er 
nog geen kikker of pad gezien.”
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Boekpresentatie Marco Kroon
LOOSDRECHT
Zaterdag ontving gast-
heer en conservator Jan 
Stuivenberg in het  WW2 
museum Stichting Mili-
tair-Mobiel-Depot 40-45 
te Oud Loosdrecht een 
grote groep streng gese-
lecteerde hooggeplaatste 
Nederlandse militairen, 
inclusief de generale top 
van Defensie. Zij wilden 
uit respect voor Marco 
Kroon getuige zijn van de 
boekpresentatie van zijn 
lang verwachte boek met 
de titel Nassau TwoZero, 
‘’Gewonnen  slag, verloren 
oorlog’’ . Met Nassau Two 
Zero rekent hij eindelijk af 
met jaren lange frustratie 
van het zwijgen.
 
Marco Kroon is de eerste Ne-
derlandse militair die na 54 
jaar de allerhoogste militaire 
onderscheiding van Neder-

land ontving.  Hij werd voor 
het oog van heel Nederland 
door de toenmalige koningin 
Beatrix  tot Ridder der Militaire 
Willemsorde geslagen.

Ongewild in de spotlights
Meermaals kwam hij daarna 
in opspraak. Velen kennen 
deze onbegrepen held alleen 
uit de verhalen van de media. 
Zijn vele missies en daden van 
Moed,  Beleid en Trouw voor 
zijn Vaderland opzij gezet.
 
Nederlandse Commando’s
in Afghanistan
Nassau Two Zero is het waar-
gebeurde, maar onderbelichte 
verhaal van een groep Com-
mando’s in Afghanistan. Hun 
missie, politiek weggezet als 
opbouwmissie, blijkt al snel 
een schimmige guerrilla-oor-
log te zijn waarin normen en 
waarden vervagen en mensen 
verworden tot objecten.

Dagelijks stelden de com-
mando’s hun leven in de 
waagschaal en stonden hierbij 
continu onder extreme fysieke 
en mentale druk. Naast het 
oplossen van onderlinge uit-
dagingen binnen het peloton 
zag commandant Kroon  zich 
keer op keer geconfronteerd 
met zware ethische dilemma’s 
keuzes op leven en dood. 
Strijd met de vijand, contraste-
rende belangen, maar vooral 
met zich zelf.
 
Nassau Two Zero gaat ver-
der waar alle andere verhalen 
over Uruzgan stoppen. Kwets-
baar, eerlijk, ruw en ongekuist, 
opent hij zijn gedachten en 
reflecteert hij uiterst kritisch 
op eigen leiderschap .Zonder 
censuur of vrees voor even-
tuele gevolgen  van toetsing 
beschrijft hij nu zaken die eer-
der nog verborgen moesten 

blijven. Schrijven als medicijn 
tegen PTSS
 
Marco Kroon heeft inmiddels 
drie bestsellers op zijn  naam 
staan;
“Leiderschap onder Vuur” 
(2012) 
“Danger Close” (2013)  en
“Kroongetuige” (2018)

Het eerste exemplaar werd, in 

bijzijn van diverse gasten, uit 
veiligheidsoverwegingen aan-
geboden aan een persoon die 
anoniem moest blijven. Wel-
licht hierover later meer.

Foto: Jan Stuivenberg (l) en 
Marco Kroon

   

Basisscholen zingen voor Oekraïne
Door: Kim Tomeï

LOOSDRECHT
Op het schoolplein van basis-
school de Linde, kleurde het 
afgelopen woensdag 16 maart 
blauw en geel. Niet geheel 
toevallig in de kleuren van de 
Oekraïense vlag. Samen met 
basisschool de Sterrenwach-
ter, deden zij mij aan een 
landelijke actie. Precies om 
5 voor 12 brachten alle leer-
lingen het lied ‘Wij staan hier 
sterk’, op melodie van ‘We 

are the world’ ten gehore.Het 
weer was gunstig, de zon ver-
warmde het schoolplein. De 
kinderen zongen betoverend 
mooi. Je voelde de lading van 
het lied, vooral bij het couplet: 
“waar jullie ook zijn, we delen 
mee in jullie pijn. Er komt een 
dag, dan is dit weer voorbij. En 
wij uiten ons protest, tegen de 
oorlog en de rest. Samen 1, zo 
zijn we nooit alleen”. 

Toeschouwers waren zicht-
baar ontroerd en velen pink-

ten een traantje weg. De Oe-
kraïense vlag werd door twee 
leerlingen hoog gehouden. Dit 
lied is het startsein geweest 
voor de actie om statiegeld-
flessen in te zamelen voor 
Giro 555. 

Heeft u thuis nog lege fles-
sen? Lever ze tot 1 april in op 
basisschool de Linde aan de 
Lindelaan in Loosdrecht. De 
opbrengst wordt overgemaakt 
op Giro 555

   

“Opdat het verleden nooit meer toe kan slaan”
Door: Natascha Rienks

LOOSDRECHT
Afgelopen vrijdag zijn bij 
het Fussilademomunent 
de 10 verzetsstrijders her-
dacht die daar op 20 maart 
1945 zijn omgebracht door 
de Duitsers. Onder de 
aanwezigen waren burge-
meester Larson, Ben Ver-
duijn, de zoon van een van 
de omgekomen verzetshel-
den, een delegatie uit Epe, 
leerlingen van OBS De Lin-
de, Stichting SLOEP, Histo-
rische kring Loosdrecht en 
andere belangstellenden.

Oekraïne
Elk jaar voor de herdenking 
gaat Ben Verduijn naar OBS 
De Linde om de kinderen zijn 
verhaal van de oorlog te ver-
tellen. Helaas kon dat dit jaar 
niet plaatvinden i.v.m. zijn 
gezondheid. Hij vond dit erg 
jammer en benoemde het in 
zijn speech. Verduijn vindt het 
erg belangrijk dat wij wat er 
gebeurd is in de oorlog blijven 
herdenken zodat het verleden 
nooit meer toe kan slaan. Hij 
vergelijkt de huidige situatie in 
Oekraïne dezelfde als die er in 
de Tweede Wereldoorlog was 
hier in Nederland.

Ook burgemeester Larson be-
noemde de Oekraïne in haar 
speech. Zij roemde alle inwo-
ners van Wijdemeren om het 
medeleven wat zij tonen met 
alle mensen die daar op dit 
moment in oorlog leven of zijn 
gevlucht uit deze situatie.

Na de speeches was er het 
gedicht ‘Wij zullen hen nooit 
vergeten’ voorgedragen door 
Quinn. Dit werd gevolgd 
door een minuut stilte en een 
bloemlegging. Er zijn bloemen 
neergelegd door Ben Verduijn, 
OBS De Linde, Stichting Sloep 
en een delegatie uit Ede.
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Orkest SDG Tienhoven 100 jaar !
LOOSDRECHT
Orkest SDG Tienhoven 
viert haar 100-Jarig Jubile-
um!!. Een 100-jarig Jubile-
um is niet zomaar iets waar 
je aan voorbij gaat. Het past 
bij Orkest SDG Tienhoven 
om de volle aandacht te 
geven aan dit bijzondere 
jubileum.

Het eerste optreden van Or-
kest SDG was op 12 sep-
tember 1923. De toen jonge 
Tienhovense fanfare gaf haar 
eerste openbare uitvoering 
hoog boven de daken van de 
woningen vanaf de kerktoren. 
Het aantal belangstellenden 
voor het kerkplein steeg met 
de minuut. Men was bewon-
deringsvol over de prestatie 
van deze jeugdige muziekver-
eniging. Er werd koraalmuziek 
gespeeld en het fanfarecorps 
trok veel aandacht uit de omlig-
gende dorpen.

Dat was het begin en in de 100 
jaar daar opvolgend is er heel 

veel gebeurd op muzikaal ge-
bied.

Denk hierbij aan de zeer suc-
cesvolle PROMS-concerten in
uitverkochte zalen, de Nieuw-
jaarsconcerten, de Muzikale 
activiteiten rond Koningsdag, 
4-5 mei en Kerst met de muzi-
kale rondgang in De Kerstnacht 
door Tienhoven, Muyeveld, De 
Boomhoek en Breukelenveen. 

De eerstvolgende activiteit 
voor Orkest SDG Tienhoven in 
haar jubileumjaar is op zater-
dag 26 maart 2022. Dan wordt 
in Museum Vredegoed te Tien-
hoven/Oud-Maarsseveen de 
Tentoonstelling 100 jaar Orkest 
SDG geopend. Het is een bij-
zondere tentoonstelling waarin 
alle facetten en wetenswaar-
digheden over het Orkest naar 
voren wordt gebracht. De fees-
telijke opening zal uiteraard 
omlijst worden door de muziek 
van Orkest SDG.

Na deze formele opening van 

het seizoen staan een aantal 
concerten gepland. Als eerste 
op 5 mei het concert in De Ark 
te Maarsenbroek. Met dank 
aan de Stichting 4-5 mei geeft 
Orkest SDG een Bevrijding-
concert.

Het daarop volgend concert 
zal zijn op zondag 26 juni 2022 
in de reeks van 10 zondagen 

van de Stichting Parkpodium 
Boom& Bosch te Breukelen.

Ook zal SDG op 24 septem-
ber 2022 de Dag “Tienhoven 
Toont” afsluiten met een con-
cert bij Museum Vredegoed.

En als klap op de vuurpijl ver-
zorgt Orkest SDG op zater-
dag 26 november 2022 een 

Feestelijk PROMS concert met 
artiesten in de Stinzenhal te 
Breukelen.

Alle concerten en activiteiten 
worden tijdig gecommuniceerd 
zodat u op de hoogte blijft en 
niets hoeft te missen van het 
100-jarig Jubileum van Orkest 
SDG Tienhoven. Zie www.sd-
gtienhoven.nl

Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, Houdt u ook zo van een goede kop koffie? Om de dag op te starten, 
om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink om even pauze te houden of om gezellig samen te drinken? Bij Vink 
Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw Witgoed worden we hier in elk geval blij van. We serveren u bij uw 
bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de bezoek graag een kopje koffie. Vanzelfsprekend verkopen we de 
apparaten die deze heerlijke koffie maken ook in onze winkel.

(Koffie)tijd
In onze winkel nemen we graag de tijd om u te 
helpen. We zoeken in overleg de producten die bij 
uw wensen passen en proberen in oplossingen 
te denken. Misschien komt u voor advies over 
keukenapparatuur of wasmachines naar Vink 
Witgoed. Of wellicht heeft u de fietstocht naar onze 
winkel gemaakt voor huishoudelijke apparatuur – wij 
schenken daar altijd graag een kopje koffie of thee 
bij. Dat praat wel zo prettig.

Koffiezetters 
Elke koffiedrinker heeft zo zijn specifieke wensen. De een gaat voor 
filterkoffie, de ander heeft zijn zinnen gezet op een bonenapparaat 
of espressomachine. Wat u ook wenst – van één bakkie tot een grote 
pot: bij Vink Witgoed hebben we voor elke koffieleut een geschikt 
apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 
zetten onze koffie met apparatuur die wij zelf ook verkopen.

Wanneer komt u bij ons op de koffie?

Komt u bij ons op de koffie? 

NU BIJ NIVONA 
KOFFIEMACHINES

7, 8 & 9 SERIE
EEN CLEAN3BOX 

REINIGINGSPAKKET 
CADEAU*

apparaat. Wilt u de kwaliteit vast voorproeven? Dat kan, want wij 

*actie loopt t/m 2 april 2022

Vink Witgoed @vinkwitgoed
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Gezellige ouderenmiddag
WIJDEMEREN
Uitnodiging voor een ge-
zellige middag voor oude-
ren georganiseerd door de 
Lokaal Samenwerkende 
Bonden van Ouderen Wij-
demeren op 5 april in De 
Bergplaats Kerkstraat Ne-
derhorst den Berg. De zaal 
gaat open om half 2.

De middag wordt verzorgd 
door de historische kringen 
van Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef, de muzikale om-
lijsting is in handen van Martin 
Wewer.

Verder is er uiteraard koffie, 
thee, iets lekkers erbij en een 
hapje en drankje om na te pra-
ten.

Wilt u komen? Meldt u aan 
bij Lida Pouw (0294-253893); 

geef aan met hoeveel perso-
nen u komt.

Er rijdt tegenwoordig weer een 
bus van Kortenhoef naar Ne-
derhorst en u kunt ook gebruik 
maken van Automaatje. Hier-
voor belt u minimaal 2 dagen 
van tevoren met 035 694 74 
55 (telefonisch bereikbaar op 
werkdagen van 10 – 12 uur) 
De vrijwilliger komt op het af-
gesproken tijdstip voorrijden. 
De deelnemer rekent na af-
loop contant af met de vrijwil-
liger op basis van de gereden 
kilometers. Hiervoor wordt 30 
cent per kilometer gerekend.

Het aantal plaatsen in de 
Bergplaats is beperkt, wie het 
eerst komt, eerst maalt.

De feestcommissie en het be-
stuur

   

Het rampjaar 1672 en  
Sypesteyn
LOOSDRECHT
In 2022 herdenkt ons land dat 
de welvarende Nederlandse 
Republiek driehonderdvijftig 
jaar geleden van alle kan-
ten werd aangevallen.In een 
speciale tentoonstelling toont 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
hoe het geweld en de cha-
os de familie van Sypesteyn 
persoonlijk troffen en hoe 
de latere generaties van Sy-
pesteyn hiermee omgingen.
De tentoonstelling heeft twee 
kernen:In de Torenkamer staat 

het oproer in Haarlem en het 
geweld in Loosdrecht centraal.
Een volgende ruimte belicht 
de familie relatie met De Witt 
en de wijze waarop de latere 
jonkheren van Sypesteyn deze 
voor het voetlicht brachten.
Bijzondere objecten die wor-
den getoond zijn 17de-eeuw-
se portretten en schilderijen 
van de gewelddadigheden, 
authentieke nieuwsprenten, 
handgeschreven brieven, do-
cumenten en andere herinne-
ringsstukken.

The LSB Experience topbeleving 
tijdloze muziek
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In tijden waarin heel Ne-
derland meeleeft met de 
Oekraïners die worden be-
stookt door de Russische 
agressor is een avond luis-
teren naar The LSB Expe-
rience een heerlijke vlucht 
uit de harde oorlogswerke-
lijkheid op een paar hon-
derd kilometer van hier.

Na twee jaar uitstel was the-
aterkerk De Dillewijn in An-
keveen vorige week vrijdag-
avond helemaal gevuld met 
liefhebbers van deze close 
harmony band met tijdloze 
nummers. Marcel Luntungan, 
Hans Sligter en Sjoerd van den 
Broek richtten in 2010 de LSB 
Experience op, drie zangers/
gitaristen aangevuld met slag-
werker Peter Deiman en bas-
sist Rob Hendriks. Vanaf de 
eerste noot doen ze zeker niet 
onder voor de bands, van wie 
ze de muziek spelen. Het eer-
ste nummer klinkt al direct be-
kend in de oren, met de type-
rende sound van The Eagles, 
gevolgd door Crowded House 
met `Weather with You´. Het 
werd een duik in het verleden, 
naar de seventies, die twee 
uur duurde en die voorbij zijn 

voordat je het weet. Het drie-
tal aan het front zingt zuiver 
en harmonieus, hun stemmen 
sluiten bijna perfect op elkaar 
aan. Op de achtergrond be-
dient drummer Peter Deiman 
diverse slaginstrumenten met 
z´n (ongetwijfeld eeltige) han-
den op subtiele wijze, terwijl 
basgitarist Rob Hendriks het 
ritme bewaakt, hetgeen een 
mooie balans geeft. Hans Slig-
ter speelt de sologitaar bij tijd 
en wijle virtuoos, maar Marcel 
en Sjoerd kunnen er ook wat 
van. Die combinatie van goed 
gitaarspel en de vocale kwa-
liteiten zorgen ervoor dat het 
soms beter lijkt dan het ori-
gineel. Neem nou ‘Blackbird’ 
van de Beatles, een poëtische 
song die stijlvol ingehouden 
ten gehore wordt gebracht of 
het emotionele ‘Shower the 

People’ van James Taylor, een 
hartenbreker. Op het repertoi-
re van LSB staan veel num-
mers van Crosby, Stills, Nash 
& Young met o.a. Southern 
Cross en The Marrakesh Ex-
press, meezingers die de hele 
zaal kende. Hun stemmen 
passen naadloos in die van 
Neil Young c.s. Het was een 
nostalgische tour naar muziek 
uit de vorige eeuw, die tijdloos 
lijkt. “Alleen de haarkleur is 
veranderd”, zei Marcel Luntun-
gan. Al met al een avond met 
fantastische muziek van vijf 
vrienden die hun passie voor 
muziek uitstraalden. Een the-
aterconcert waar je na afloop 
in ieder geval een stuk vrolijker 
mee thuis komt.

Foto: Lady M. Artistique
   

Nieuw informatiepunt VVV
LOOSDRECHT
Bezoekers en bewoners van 
Loosdrecht kunnen vanaf nu 
terecht bij Tabac & Gifts, ge-
vestigd op een steenworp af-
stand van de Porseleinhaven, 

voor onder meer brochures, 
routetips en recreatiekaar-
ten. Op vrijdag 11 maart is de 
nieuwe locatie in Loosdrecht 
geopend in aanwezigheid van 
wethouder Jan-Jaap de Kloet. 

Na enkele jaren afwezigheid 
heeft watersportwalhalla Loos-
drecht nu weer een eigen VVV, 
mooi op tijd voor het komende 
vaarseizoen.



GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

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

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

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

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

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

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

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

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

Wij verkopen onder andere:

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

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur

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


