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Emotionele onthulling eerbetoon aan     
Bibian Mentel
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Op dinsdag 27 september 
jl. zou de Loosdrechtse 
heldin Bibian Karina Men-
tel 50 jaar oud zijn gewor-
den. Haar verjaardag werd 
gevierd met een bijzon-
der event. Wethouder Els 
Kruijt kwam samen met 
enkele genodigden naar 
de bekende Bibian Mentel 
Pier bij de Porseleinha-
ven in Loosdrecht om een 
speciale bloembak te ont-
hullen. Deze stalen bloem-
bak is speciaal, omdat 
het een uniek exemplaar 
betreft, die alleen voor Bi-
bian Mentel is gemaakt en 
wel door kunstenaar Joost 
Zwagerman uit Nederhorst 
den Berg.

Extra krachtig
Joost Zwagerman: “We heb-
ben de bloembak voor Bibian 
Mentel gemaakt van Cor-Ten 
staal. Dit is een bijzonder 
krachtig soort staal. Het be-
treft een metaallegering, be-
staande uit ijzer waaraan ko-
per, fosfor, silicium, nikkel en 
chroom zijn toegevoegd. Ook 
de kleur is heel mooi. We heb-
ben het design krachtig doch 
eenvoudig gehouden met aan-
dacht voor Bibian Mentel door 
middel van een plaquette met 
haar afbeelding aan de rech-
terkant van de bloembak en 
haar naam aan de linkerkant.”

Bibians moeder
Maude Meijlink
Maude Meijlink, de charman-
te moeder van Bibian Mentel, 
was aanwezig met familie en 
vrienden waaronder Bibians 

zoon Julian van de Kamp, 
haar eigen partner Rolf de Rij-
ke en Edwin Spee, de steun 
en toeverlaat van Bibian met 
wie zij in 2012 is getrouwd. 
Maude had een prachtig bos-
je rozen meegebracht om de 
verjaardag van Bibian kleur te 
geven.

Maude Meijlink: “Ik ben zo blij 
met deze prachtige bloemen-
bak voor Bibian. Ik kan hem 
heel goed zien vanaf mijn drij-
vende woning. Het is een fan-

tastisch eerbetoon aan mijn 
dochter en heel mooi gemaakt. 
De planten in de bloembak 
maken het extra fleurig. Bibian 
hield van planten en bloemen. 
Haar favoriete kleuren waren 
oud roze en paarsachtige tin-
ten. Net als de door mij mee-
gebrachte bos rozen.”
Maude vervolgt: “Het is een re-
genachtige dag. Ik had Bibian 
gevraagd om de regen te laten 
stoppen tijdens de onthulling. 
Ze heeft het gehoord, want net 
voor de onthulling werd het 

gelukkig droog. Precies na de 
onthulling ging het weer rege-
nen. Heel bijzonder!”

Koffie en gebak
Bij een verjaardag horen kof-
fie en gebak. Iedereen, die bij 
de onthulling aanwezig was, 
kreeg een kopje koffie en een 
lekker gebakje. Bibian was er 
graag bijgeweest en dan had-
den we met haar herinnerin-
gen kunnen ophalen over haar 
sportieve prestaties, zoals 6 x 
Nederlands Kampioen Snow-
board Halfpipe, 7 x Neder-
lands Kampioen Snowboard 
Cross, drievoudig Paralym-
pisch Kampioen en viervoudig 
Para-Wereldkampioen. Daar-
naast hadden we kunnen pra-
ten over haar stichting Mente-
lity (www.mentelityfoundation.
org), een stichting die kinderen 
en jongvolwassenen met een 
lichamelijke beperking aan 
het sporten wil krijgen. Helaas 
kon dit gesprek niet gehouden 
worden, maar gelukkig blijft 
Bibian Mentel voortleven in de 
harten van velen.
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

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

Informatie
KAPPELLE O.G. Loosdrecht
Tel 035 5827611VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

035-5825333
Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP

SWINGBOEI 9, LOOSDRECHT
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

KlinieK HeiHof

kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl

BoTox € 89,-
filleR € 195,-

HilversuM

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

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 vrijdag 7 oktober t/m woensdag 12 oktober.

Runder Riblappen
Limousin rundvlees
Runder Riblappen
Limousin rundvlees
Runder Riblappen

Duitse Biefstuk
Heerlijk gekruid

De echte Duitse Currieworst
Uit Thuringen

Originele Hausmacher
Leverworst
Originele Hausmacher
Leverworst
Originele Hausmacher

Biologische Beenham
De sappigste!
Biologische Beenham
De sappigste!
Biologische Beenham

Elzasser Zuurkool
Onze specialiteit!

500 gram

per stuk

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

€ 9,98

€ 2,49

€ 1,98

€ 1,98

€ 2,98

€ 1,50

Kom gezellig langs bĳ  
Landgoed de Rading. 

Koffi e, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

Koffi e, thee, gebak, 
Landgoed de Rading. 

lunch en meer,.. 
Rading 1b, Loosdrecht. 

www.landgoedderading.nl 

MEUBELSTOFFEERDERĲ 
MARTINUS

Voor het stofferen van stoelen,
Fauteuils en bootkussens

035-6230901 / 06-53449761

Bollen ICT 
Service aan huis

Voor hulp bĳ  PC, Mac, 
smartphones en tablets

www.bollenict.nl 
Bel 06 – 51 993 153

Gevraagd Oud ĳ zer
en andere metalen

06-25514689

Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer 1-1-2Alarmnummer
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
Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek  Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50Apotheek
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07
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

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

Opgave van een Sterretje
kunt u on-line doen via
www.denieuwsster.nl,

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 

10.00 uur voor verschijning. 
Het tarief is € 1,55 per

gedrukte regel
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Wethouder Stan Poels stapt op
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week woensdag 
heeft wethouder Stan 
Poels (PvdA/GroenLinks) 
na drie maanden zijn ont-
slag ingediend bij burge-
meester Crys Larson. Uit 
een open brief aan alle 
betrokkenen blijkt dat hij 
opstapt om persoonlijke 
redenen.

Poels schrijft dat hij in juni van 
dit jaar ‘vol goede moed’ aan 
het wethouderschap begon. 
Weliswaar met lichte twijfel, 
gezien de financiële en or-
ganisatorische problemen 
van de gemeente, maar toch. 
De voormalig fractievoorzit-
ter beheerde de portefeuilles 
Natuur en Duurzaamheid, 
Sociaal Domein, Volkshuis-
vesting, ICT. Daarmee was 
hij ook verantwoordelijk voor 
onderwijs, sport en kunst. Sa-
men met De Lokale Partij (2 
wethouders) en VVD ‘er Els 
Kruijt maakte Stan Poels deel 
uit van het gemeentebestuur. 
Bij de presentatie van het co-
alitieakkoord ‘Alle Hens aan 
Dek’ zei hij over z’n eerdere 
twijfels bij een zelfstandig 
voortbestaan van Wijdeme-

ren: ‘We zullen een ultieme 
poging doen, waarbij in het 
vervolg alle opties openblij-
ven’. Nu merkt hij op dat de 
afgelopen tijd de genoemde 
organisatorische en financiële 
problemen ‘nog ernstiger zijn 
dan we dachten bij de vor-
ming van de huidige coalitie’. 
Hoewel Poels verklaart dat 
hij het wethouderschap een 
mooi vak vindt, vraagt het ook 
veel van je. ‘Het vraagt meer 
dan ik bij de start van het col-
lege veronderstelde en meer 
dan ik als persoon kan bie-
den’. Juist aan het begin van 
een nieuwe bestuursperiode 
is het volgens de opgestapte 
wethouder van belang ‘er ge-
zamenlijk vol voor te gaan’. 
Dat vroeg teveel van hem, 
schrijft hij.

‘HET VRAAGT MEER 
DAN IK ALS PER-

SOON KAN BIEDEN’
 
Commentaren
Burgemeester Crys Larson: 
‘De overige collegeleden en ik 
vinden het ontzettend jammer 
dat wethouder Poels dit be-
sluit heeft genomen. Natuur-
lijk hebben we hier alle begrip 
en respect voor. We gaan een 
bevlogen en betrokken colle-

ga missen’. De besturen van 
de PvdA Wijdemeren en van 
GroenLinks Hilversum-Wij-
demeren betreuren het op-
stappen van Stan Poels, die 
ze beschouwen als een zeer 
gewaardeerd raadslid en frac-
tievoorzitter en tot voor kort 

wethouder. De partijen gaan 
nu op zoek naar een opvolger 
voor Poels. Dat zal niet de 
huidige fractievoorzitter Wil-
na Wind zijn. In de Gooi- en 
Eemlander zegt ze: ‘Ik voel 
me zeker niet geroepen. De 
tijd van zestig tot tachtig uur 

per week werken is voorbij’. 
Ze wijst erop dat het werk 
meer inspanning zal vragen 
dan vooraf ingeschat. ‘Dat be-
tekent dat iemand 110% ener-
gie ervoor nodig heeft. Stan 
heeft laten weten dat hem dat 
niet lukt, vandaar’.

   

Eerste hulp bij energielasten zoekt vrijwilligers
WIJDEMEREN
De sterk gestegen ener-
gielasten zijn voor veel 
mensen een probleem 
en wij bieden graag hulp. 
Daarvoor zijn we op zoek 
naar vrijwillige energiebe-
spaarcoaches. Handige 
vrouwen en mannen die 
willen helpen met kleine 
bespaarmaatregelen, tips 
over energiegebruik en 
vragen over verduurza-
ming. De uitdaging is om 

samen met de bewoner de 
energierekening naar be-
neden te krijgen.

Voor deze eerste hulp bij 
energielasten werkt de Ener-
giecoöperatie samen met de 
gemeente, de woningcorpora-
ties, een diversiteit aan maat-
schappelijke organisaties en 
betrokken bewoners om maar 
zoveel mogelijk mensen te 
bereiken en (gratis) te helpen. 
Dat vraagt soms creatieve op-

lossingen en veel maatwerk. 
Naast energiebespaarcoa-
ches zoeken we in elk dorp 
een vertrouwenspersoon met 
goede communicatieve vaar-
digheden en inlevingsver-
mogen. En handige handjes 
die klusjes doen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie, 
tochtstrippen, gordijnen of 
lichte isolatiewerkzaamhe-
den.

Bent u een handige vrouw of 

man en wilt u mensen helpen 
om de energierekening om 
laag te krijgen, meldt u dan 
aan bij de Energiecoöperatie. 
U krijgt een training zodat u 
goed voorbereid aan de slag 
kunt. Het leuke van dit werk 
is dat u echt het verschil kunt 
maken. Elke dag en iedere 
situatie is weer anders en 
vraagt creatieve oplossingen 
en maatwerk. We hebben een 
hecht en gezellig team waar u 
altijd op terug kunt vallen met 

vragen, tips of een gesprek.

Is dit werk iets voor u of wilt 
u op een andere manier bij-
dragen? Neem dan contact 
op met Marjolijn Bezemer 
0648545227 of marjolijn@
ecwijdemeren.nl. Voor meer 
informatie: www.ecwijdeme-
ren.nl/werken-bij-de-energie-
cooperatie/

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 12 oktober 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

8.    Verklaring van geen Bedenkingen parkeerplaatsen

       Fort Spion

9.    Weigering Verklaring van geen Bedenkingen

       Nederhorst den Berg Noord

10.  Weigering Verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg

11.  Behandelverzoek DorpsBelangen: brief COC

12.  Behandelverzoek De Lokale Partij over opkoopbescherming

Overig

13.   Vragenhalfuur

14.   Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035. 

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het

inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda Commissie Ruimte en Economie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

(foto: Marjolijn Lamme)
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Stapjes gezet op weg naar         
bouw Iconen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De vraag ‘waar blijft het 
Icoon’ houdt ook de beleid-
smakers van de Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen 
bezig. ‘Een zichtbare mar-
kering in het landschap die 
de aandacht vestigt op de 
bijzondere natuur en cul-
tuur in de Vechtplassen 
blijft belangrijk’, meldt de 
woordvoerder namens 
de 21 deelnemers aan het 
Gebiedsakkoord. In 2018 
werd een prijsvraag uitge-
schreven voor een Icoon. 
Ruim 4 jaar later liggen 
de winnende ontwerpen 
‘de Legakkertoren’ en ‘De 
Gouden Greep’ nog steeds 
ergens in een bureaula. 
Veel gepraat, maar er lijkt 
nu iets te gebeuren.

De Publieksprijs en de gedeel-
de 1e prijs van bewoners was 
voor ‘De Gouden Greep’ van 
Patricia Scherpel en Arthur 
Kortenoever. Het gaat om een 
opgespoten eiland dat ook te 
voet bereikbaar is. Een speel-
se plek waar je kunt zwem-
men, vissen, eten en drinken. 
Maar ook genieten van muziek 
en theater in het ondergrond-
se amfitheater. Bij de profes-
sionals was de Legakkertoren 
de winnaar. Legakkers onder-
strepen de cultuurhistorische 
waarden van het gebied. Het 

team zette de legakker van 14 
m. rechtop en ontwierp een to-
ren met een natuurlijke uitstra-
ling als het symbool voor de 
Oostelijke Vechtplassen.

Kosten
De werkgroep Legakkertoren 
diende een uitgebreid plan in 
met een kostenplaatje. In to-
taal zou het met transport en 
aanleg uitkomen op ongeveer 
312.000 euro. Uitgaande van 
zo’n 4800 bezoekers jaarlijks 
zou de opbrengst kunnen op-
lopen tot plusminus € 48.000. 
Ook de bedenkers van het 
eiland gaan vol goede moed 
aan de slag. Patricia Scherpel 
heeft haar oog laten vallen op 
eiland ‘de Hoek’ – het is ui-
termate geschikt en te koop. 
Ze blaast De Gouden Greep 
nieuw leven in. Goedkoper, en 
al bijna klaar: 600.000,- aan-
koopsom, een paar manuren 
groenwerk, wat palen, een 
bootje en drie schijthuisjes. 
Een cadeau voor de Loos-
drechters die weer ouderwets 
aan de waterkant willen re-
creëren. Echter, de gemeente 
is te traag en het eiland wordt 
verkocht aan een andere par-
tij. Na weer jaren uitstel kwam 
op 22 september jl. een groep 
enthousiastelingen bijeen om 
te kijken wat er nog van De 
Gouden Greep kan worden 
waargemaakt. Vanuit de Aan-
pak Oostelijke Vechtplassen 
was de gemeente Wijdeme-

ren vertegenwoordigd, even-
als het Watersportverbond en 
Natuurmonumenten. En wa-
rempel, het kan wat worden, 
binnenkort volgen er eindelijk 
concrete stappen.

Exploitatie?
De stuurgroep Aanpak Oos-
telijke Vechtplassen meldt dat 
er alleen budget beschikbaar 
was voor het uitschrijven van 
een prijsvraag, niet voor het 
realiseren van de winnende 
ontwerpen. Een belangrijke eis 
was dan ook dat de ingedien-
de plannen vergezeld zouden 
gaan van een voorstel om het 
rendabel te maken. Hoewel er 
tientallen prikkelende ontwer-
pen werden aangeleverd, vol-
deed geen van de inzendingen 
aan die eis. Vanwege ontbre-
ken van financiële middelen, 
riep toenmalig gedeputeerde 
Loggen met name onderne-
mers op actief mee te denken 
de iconen mogelijk te maken. 
Ook voor het bouwen van de 
‘Legakkertoren’ moet een lo-
catie worden gevonden. Er is 
een verkenning geweest naar 
een plek op het LegakkerFor-
tenpad – een wandelpad van 
Fort Tienhoven naar Fort Spi-
on – alsook naar de plannen 
voor de nieuwe Polderplas. 
Misschien wordt de Legakker-
toren versneld, doordat een 
Loosdrechtse ondernemer 
een bouwplan heeft ingediend 
bij Wijdemeren.

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

uw

expert

bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

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

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING
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Vaartocht i.v.m. Wereld Alzheimer Dag
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Alzheimer is een progres-
sieve ziekte, neemt helaas 
steeds verder toe en be-
schadigt steeds meer her-
sencellen. Hierdoor kan ie-
mand met Alzheimer of een 
andere vorm van dementie 
dingen steeds moeilijker 
onthouden en begrijpen en 
is communiceren en rede-
neren een flinke opgave. 
Per persoon verschilt het 
verloop van deze ziekte. 
Om extra aandacht aan 
Alzheimer te geven, is de 
Wereld Alzheimer Dag ge-
initieerd. Hierdoor kan men 
even stil staan bij deze 
steeds vaker voorkomende 
ziekte.

Drie fases van Alzheimer
In de vroege fase van Alzhei-
mer ontstaan veranderingen in 
het gedrag van de betrokken 
persoon. Men vergeet dingen, 
het begrip wordt trager, men 
herhaalt zich, vloeiend spre-
ken wordt minder, beslissingen 

nemen wordt lastiger en de in-
teresse in andere mensen en 
activiteiten neemt af. Tijdens 
de middenfase worden de ver-
anderingen duidelijker. Hulp 
bij dagelijkse dingen, zoals 
het eten, wassen en aankle-
ding is benodigd. Daarnaast is 
men sneller boos, achterdoch-
tig, verward, loopt men weg, 
staat men ‘s nachts op doordat 
de slaap wordt verstoord en 
hebben problemen met hun 
waarneming. Gedurende de 
laatste fase van Alzheimer is 
meer hulp nodig. Volledige af-
hankelijkheid van anderen ont-
staat. Geheugenverlies wordt 
steeds groter. Herkennen van 
personen, bekende plekken of 
voorwerpen wordt moeilijker 
en moeilijker. Dit gaat gepaard 
met moeite met kauwen en 
slikken, veel afvallen ondanks 
te veel eten, incontinent ra-
ken, spraakverlies, een aantal 
woorden herhalen en regelma-
tig schreeuwen, onrustig wor-
den en dingen gaan zoeken, 
verdrietig zijn en boos worden 
tijdens persoonlijke verzorging, 
omdat de bewuste persoon 

niet begrijpt wat van hem of 
haar gevraagd wordt.

Vaartocht met personen met 
Alzheimer
Eigenaar en schipper van The 
Antonia Lounge Boat, Steven 
Voorn uit Loosdrecht, is tevens 
bestuurslid Alzheimer Neder-
land afdeling Westelijk Utrecht. 

Steven wilde graag iets doen 
voor personen met Alzheimer 
op de Alzheimer Wereld Dag 
en heeft twee kosteloze vaar-
tochten aangeboden op zijn 
schip. Per tocht konden 15 
personen met Alzheimer en 15 
persoonlijke begeleiders mee. 
Voordeel is dat the Antonia een 
eigen lift heeft voor rolstoelge-

bruikers. Het betrof een prach-
tige vaartocht van 2,5 uur over 
de Loosdrechtse Plassen. Voor 
een drankje en een hapje werd 
gezorgd door gastvrouw Mi-
randa en het weer zat gelukkig 
mee. De genodigden genoten 
met volle teugen van de vaar-
tocht en ook werden we getrak-
teerd op humorvolle teksten.

Herma Hoveling, voetbalvrouw bij de mannen
Door: Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Na het atheneum wilde 
ze eigenlijk Nederlands 
studeren. Maar het Neder-
lands voetbalelftal kwam 
op haar pad. Of beter ge-
zegd: de KNVB. Ze had 
zelf gevoetbald en hield 
(en houdt) van deze sport. 
De Kortenhoefse Herma 
Hoveling was deze zomer 
vijfenveertig jaar bij de 
voetbalbond. Ze mag nog 
twee jaar.

Handen vol
Herma begon in 1977 bij het 
secretariaat Betaald Voetbal. 
“De organisatie was toen nog 
veel kleiner en is in de loop 
van de jaren enorm gegroeid. 
Na ongeveer tien jaar werd ik 
aan het Nederlands elftal ge-
koppeld. Ik noem mijzelf een 
MVA (Manus Van Alles). Ik ben 
gastvrouw, doe secretariaats-
werk, ben vraagbaak en noem 
maar op. Ik heb zelfs ooit een 
keer een middag kaarten zit-
ten schrijven voor de fanclub 
van Ruud Krol. Het begon voor 

mij met het EK 1980 in Italië en 
eindigt straks na het EK 2024, 
als Oranje zich plaatst. Het is 
allemaal steeds groter gewor-
den, vooral qua sponsors. Ik 
was onlangs in Polen (Nati-
ons League). Daar gingen we 
met een groep 95 man/vrouw 
heen, allemaal vertegenwoor-
digers van sponsors. Ik ben 
hun aanspreekpunt en moet, 
met anderen, zorgen dat ze 
een paar leuke dagen hebben. 
Daarnaast onderhoud ik con-
tacten met UEFA en FIFA. Ook 
hun vertegenwoordigers moe-
ten worden opgevangen. Het 
netwerk rond het Nederlands 
elftal is heel groot geworden. 
Bij het Nederlands vrouwe-
nelftal ben ik ook betrokken 
geweest, maar dat ligt nu bij 
een collega. Ik heb mijn han-
den vol aan de mannen.”

15 EINDTOERNOOIEN

Op de boot
Vijftien eindtoernooien op het 
hoogste voetbalniveau maakte 
Herma mee. “Eerlijk gezegd 
was Euro 2000 – in Nederland 
en België – het minst aantrek-

kelijk. Het is leuker als je met 
de hele groep naar Brazilië 
of elders in de wereld gaat. 
Je komt er niet om de toerist 
uit te hangen, want er moet 
hard gewerkt worden. Maar 
je maakt toch kennis met heel 
veel verschillende landen en 
culturen. Het hoogtepunt was 
uiteraard het EK in 1988. We 
werden Europees kampioen. 
Ik mocht op de boot door de 
Amsterdamse grachten, dat 
was fantastisch.”

Wereldkampioen
En dan straks naar Qatar. 
“Tja, dat had nooit mogen ge-
beuren. De KNVB was tegen. 
Maar als enige niet gaan is 
ook geen optie. Het is boven-
dien de vraag of je de bevol-
king helpt met een boycot. Met 
de OneLove-armband geven 
de spelers een signaal, net als 
vele andere teams intussen. 
Maar het blijft ongemakkelijk.”

Over twee jaar neemt Herma 
afscheid. Dat wordt nog wat. 
“Natuurlijk ga ik dit bijzondere 
werk missen. Maar ja, na 47 
jaar moet het wel een keer, 

hè? Ik hou van zingen en be-
leef veel plezier aan ‘t KOOR!, 
waarvan ik ook secretaris ben. 
Ook verder blijf ik me wel ver-
maken. Eind dit jaar nog even 

wereldkampioen worden en 
dan, over twee jaar, nogmaals 
Europees Kampioen in Duits-
land. Dat lijkt me een mooi 
slot.”
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Help mama
LOOSDRECHT
Hoi, Ik ben Olivier, woon 
in Loosdrecht en ben 11 
jaar. Ik ga in de herfstva-
kantie een challenge aan 
om 100 uur in de tuin te 
overleven om geld op te 
halen voor mama. Bij haar 
is een paar maanden gele-
den borstkanker ontdekt 
en nu strijdt ze volop tegen 
deze ziekte. Het geld dat ik 
ophaal, doneer ik aan Alpe 
d’HuZes, voor onderzoek 
naar borstkanker. We ho-
pen volgend jaar mee te 
kunnen doen aan die moei-
lijke bergbeklimming als 
mama beter is.

Tijdens de challenge (14 t/m 
18 oktober) ben ik 100 uur in 
de tuin, daar doe ik opdrach-
ten van mensen die me spon-
soren. Ik heb tot nu toe al meer 
dan 3500 euro opgehaald en 
ik zou het superleuk vinden als 
ik met mijn actie in de Nieuws-
ster kom. Dan komt er meer 

aandacht voor borstkanker en 
doneren nog meer mensen 
aan mijn actie. In deze link kun 
je mijn actie zien:

https://www.doneeractie.
n l / c h a l l e n g e - v o o r - m a -
ma-39-s-borstkanker/-67228
 
Of scan de QR code voor de 
link naar de doneerpagina!

   

Gratis Fitheidstest voor 50-plussers
WIJDEMEREN
Wilt u meer inzicht in uw 
eigen gezondheid? Bent 
u weinig lichamelijk actief 
of wilt u meer bewegen? 
Wilt u zich vitaler en fitter 
voelen? De gemeente Wij-
demeren en Team Sport-
service ’t Gooi bieden 
inwoners de unieke moge-
lijkheid om kosteloos deel 
te nemen aan een Fitheids-
test in oktober en novem-
ber op verschillende loca-
ties in de dorpen.

Fitheidstesten
Uit onderzoek blijkt dat met 
het ouder worden het op peil 
houden van fitheid en gezond-
heid steeds belangrijker wordt. 
Het helpt bij het voorkomen 
van hart- en vaatziekten en ter 
preventie van vallen. Ook kan 
sport en bewegen psychische 
klachten verlichten, heeft het 

een positief effect op demen-
tie en kan het eenzaamheid 
tegengaan.

Tijdens de Fitheidstest wor-
den diverse oefeningen uit-
gevoerd, waaronder oefenin-
gen voor balans, lenigheid 
en snelheid. Ook wordt de 
bloeddruk gemeten. Het doel 
van de test is om inwoners 
inzicht te bieden in hun fitheid 
en de beweegmogelijkheden 
in de wijk. De Fitheidstesten 
worden georganiseerd door 
de buurtsportcoaches van 
Team Sportservice ‘t Gooi in 
opdracht en is ontwikkeld voor 
inwoners tussen de 50 en 84 
jaar die gemiddeld minder dan 
150 minuten per week actief 
bewegen of sporten. Ook in-
woners met een chronische 
aandoening en/of lichamelijke 
beperking kunnen meedoen.

Data en locaties
De Fitheidstesten vinden 
plaats op de volgende loca-
ties en momenten: zaterdag 
8 oktober – Sporthal de Fuik 
(13-17 uur), Kortenhoef; za-
terdag 8 oktober – Sporthal 
Eikenrode, Loosdrecht (13-17 
uur); zaterdag 15 oktober – De 
Bergplaats, Nederhorst den 
Berg (9-13 uur).

Aanmelden
Deelname is kosteloos en de 
Fitheidstest duurt maximaal 
1,5 uur. Aanmelden vooraf is 
verplicht.

Aanmelden Wijdemeren: 
jouw.teamsportservice.nl/
gooi/fittesten-wijdemeren/

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 5 oktober: Het po-
litiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma In Derde 
Termijn interviewt deze week 
burgemeester Han ter Heeg-
de van de gemeente Gooise 
Meren over actuele zaken. 
In TV- Magazine is er onder 
andere aandacht voor dieren-

dag. Verder hebben de jonge 
stagiaires van GooiTV een in-
drukwekkende video gemaakt 
met straatinterviews. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’.

Informatiemarkt 11 oktober 2022 

Binnen de Aanpak Oostelijke  
Vechtplassen werken 21 partners  
samen om de natuur, de water- 
kwaliteit en de recreatiesector  
in dit unieke beschermde  
natuurgebied te verbeteren.  
De ruim 25 projecten vormen  
een samenhangend pakket aan 
maatregelen dat zich richt op  
een complete kwaliteits- 
verbetering van het hele gebied.

www.vechtplassen.nl

Inloop tussen 17.30 - 20.30 uur

Presentaties van alle 
projecten die momenteel 
in voorbereiding of  
uitvoering zijn.  
De projectleiders geven 
tekst en uitleg en gaan 
graag het gesprek met 
u aan. U kunt tussen 
17.30 en 20.30 uur 
binnenlopen, wanneer  
het u het beste schikt. 
 
U bent van harte 
welkom!

Lichtbaken | Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht

Kom op de fiets

Meer

weten over de 

Aanpak Oostelijke  

Vechtplassen? 

Dit is uw 
kans!

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

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

Nootweg 20, Loosdrecht
Tel: 06 - 305 708 57

Openingstijden woe t/m zat van 
10.30 - 16.30 uur

  

  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Recept
van Dave
Dave van Hout (43) is,
als geboren en getogen
Brabander, een echte
Bourgondiër die van lekker
eten houdt. Sinds 2012 
woont hij in Nederhorst den 
Berg, waar hij bewoners blij 
maakt met zijn (h)eerlijke 
verse en gezonde afhaal-
maaltijden. Op deze pagina 
deelt Dave een gezond en 
lekker recept.

Deze week: crazy zuur-
koolschotel pulled chicken 
(voor vier personen)

Wat heb je nodig?
2 pakjes zuurkool naturel,2 pakjes zuurkool naturel,
500 gram kruimige aardappelen, 
500 gram pulled chicken (kant 
en klaar te verkrijgen bij de 
slager of in de supermarkt),
1 theelepel sambal, 250 ml 
brown sugar barbecuesaus,
2 jonagold appels, 150 gram 
rozijnen, 1 eetlepel suiker, 
paneermeel, 80 gram roomboter, 
100 ml melk, een snufje zout. 

Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op
180 graden. Kook de aardap-
pelen in ruim kokend water 
gaar en giet ze af. Maak met 
de warme melk en 20 gram 
boter een smeuïge puree. Stoof 
de zuurkool 20 minuten in een 
laag water en giet het af. Voeg 
de zuurkool bij de puree en roer 
goed door. Schil de appels en 
doe deze in een pan met de
suiker en de rozijnen. Bak dit
2 minuten licht aan totdat de 
appel wat zachter wordt. 
Meng de pulled chicken met de 
sambal en de barbecuesaus.
Bedek de bodem van een 
ingevette ovenschaal met het 
kipmengsel. Voeg vervolgens 
het appelmengsel toe. Dek het 
geheel af met de zuurkool-aard-
appelpuree. Druk alles goed 
aan. Bestrooi met paneermeel. 
Verdeel hierover klontjes boter. 
Zet de ovenschaal 30 minuten in 
de oven. 

Eet
smakelijk!

Huisarts Monique Stam is 
ervan overtuigd dat gezonde 
voeding en -leefstijl de basis 
zijn van gezond blijven.
Met het project ‘Gezond
Wijdemeren’ wil ze die
gezonde leefstijl promoten. 

Monique werkt al 26 jaar als 
huisarts in Kortenhoef.
“De gezondheidszorg loopt
achter de feiten aan met het
behandelen van heel veel
ziektes”, legt Monique uit.
“Er zijn steeds meer mensen met “Er zijn steeds meer mensen met “Er zijn steeds meer mensen met 
chronische aandoeningen zoals chronische aandoeningen zoals 
overgewicht, suikerziekte, hart- overgewicht, suikerziekte, hart- 
en vaatziekten en artrose. Als je en vaatziekten en artrose. Als je 
van jongs af aan je leefstijl iets van jongs af aan je leefstijl iets 
zou verbeteren en gezondere zou verbeteren en gezondere 
keuzes kan maken, dan hoef je keuzes kan maken, dan hoef je 
die aandoeningen in veeldie aandoeningen in veel
gevallen ook niet te krijgen.”gevallen ook niet te krijgen.”

Als huisarts ziet Monique alle Als huisarts ziet Monique alle 
ontwikkelingen en veranderin-ontwikkelingen en veranderin-
gen in de zorg voorbijkomen. gen in de zorg voorbijkomen. 
“Huisartsen zijn nu heel erg “Huisartsen zijn nu heel erg 
bezig met ‘pleisters plakken’ bezig met ‘pleisters plakken’ 
en pillen voorschrijven voor en pillen voorschrijven voor 
aandoeningen die voorkomen aandoeningen die voorkomen 
kunnen worden. In de spreek-kunnen worden. In de spreek-
kamer kun je iemand in een kamer kun je iemand in een 
kwartier wel informeren, maar kwartier wel informeren, maar 
vervolgens gaan ze naar buiten vervolgens gaan ze naar buiten 
en komen ze weer allemaalen komen ze weer allemaal
verleidingen tegen die ongezondverleidingen tegen die ongezond
zijn.”

Preventie
De actieve huisarts wil zich meer De actieve huisarts wil zich meer 
richten op preventie. “Mijnrichten op preventie. “Mijn
inspiratie was een artikel over inspiratie was een artikel over 
het dorp Leende ‘Van gezond het dorp Leende ‘Van gezond 
dorp naar gezond land’.dorp naar gezond land’.

Daar zijn een huisarts 
en een sportarts een en een sportarts een 
beweging gestart door beweging gestart door 
mensen mee te nemen mensen mee te nemen 
in een gezonde leefstijl.in een gezonde leefstijl.
Dat wilde ik ook inDat wilde ik ook in
Wijdemeren.Wijdemeren.
We hebben dit met We hebben dit met 
de hele huisartsen-de hele huisartsen-
groep besproken en zo 
ontstond het project 
‘Gezond Wijdemeren’. 

Naast de huisartsen willen we 
alle partijen in het dorp die iets 
doen op het gebied van leefstijl 
in het project meenemen. Zoals 
de fysiotherapeuten, diëtisten 
en sportaanbieders, maar ook 
de supermarkten en de bakker 
of groenteboer.” 

Gezond Wijdemeren
Bij het project krijgt het dorp Bij het project krijgt het dorp 
hulp van de landelijke organi-hulp van de landelijke organi-
satie 2diabeat. “Zij willen er, satie 2diabeat. “Zij willen er, satie 2diabeat. “Zij willen er, 
vanuit de overheid en de diabe-vanuit de overheid en de diabe-vanuit de overheid en de diabe-
tesvereniging, voor zorgen dat tesvereniging, voor zorgen dat tesvereniging, voor zorgen dat 
er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes 
komen en hebben hetzelfde 
doel: die gezonde leefstijl pro-
moten. Op het gebied van de 
vier pijlers: voeding, beweging, 
slaap en ontspanning, willen we 
bewoners informeren. Zo willen 
we evenementen organiseren 
als een gezondheidsmarkt en 
lezingen over de verschillende 
onderwerpen. Daarnaast komt 
er een online platform waarop 
veel informatie over gezond
leven te vinden is. We willen 
kleine projectjes op gang
brengen zoals samen bewegen, 
sporten of moestuintjes. Er is al 
best veel aanbod in het dorp, 
maar dat is niet bij iedereen
bekend. Mensendieck therapeut
Susanne Renkema neemt de 
centrale rol in het project op 
zich en brengt partijen met 
elkaar in verbinding.”

Mindset veranderen
Het is, volgens Monique, best 
moeilijk voor iedereen in het 
dorp en de rest van Nederland 
om jezelf gezond te houden. 

“We leven in een ongezonde 
omgeving. Op elke hoek van de 
straat kun je ongezonde dingen
kopen, we eten heel veel
bewerkt voedsel en we zitten 
veel in de auto.” Gezond
Wijdemeren wil gezond leven 
in de samenleving inbrengen en in de samenleving inbrengen en 
ervoor zorgen dat de mindset ervoor zorgen dat de mindset ervoor zorgen dat de mindset 
bij bewoners verandert.bij bewoners verandert.
“Bewoners moeten meer“Bewoners moeten meer
informatie krijgen over gezonde informatie krijgen over gezonde 
voeding. Bij de bakker is dan voeding. Bij de bakker is dan 
bijvoorbeeld koolhydraatarm bijvoorbeeld koolhydraatarm 
brood in de aanbieding en bij brood in de aanbieding en bij 
de supermarkt staan de appel-de supermarkt staan de appel-
tjes vooraan. Als je de fysio-tjes vooraan. Als je de fysio-
therapeut bezoekt krijg je ook 
weer gezonde adviezen.
Die herhaling is heel belangrijk.”
Monique hoopt te bereiken dat 
bewoners zich fi tter voelen en
beter in hun vel zitten.
“Het hoofddoel is voor mij dat 
preventie een grotere rol in preventie een grotere rol in 
gaat nemen en dat inwoners de gaat nemen en dat inwoners de gaat nemen en dat inwoners de 
weg naar een gezonde leefstijl weg naar een gezonde leefstijl weg naar een gezonde leefstijl 
kunnen vinden.”

Gezondheidsmarkt
Op zaterdag 8 oktober organi-
seert Gezond Wijdemeren een 
gezondheidsmarkt op twee 
locaties. In Sporthal de Fuik aan 
de Zuidsingel 54 in Kortenhoef 
is de gezondheidsmarkt van
13.00 tot 17.00 uur. In Sporthal 
Eikenrode aan de Laan van 
Eikenrode 49 in Loosdrecht van 
14.00 tot 17.00 uur. Op beide 
locaties wordt heel veel
informatie gegeven over een 
gezonde leefstijl. Zo is er een
diëtiste aanwezig, zijn er
gezonde hapjes en recepten en 
worden er fi ttesten afgenomen 
door sportcoaches.

Vrijwilligers, sponsoren
en partijen die zich bij het 
project willen aansluiten 
kunnen contact opnemen 
met Monique Stam via: 
mhm.stam@gmail.com.

Gezond Wijdemeren
wil gezonde leefstijl 
promoten
Huisarts Monique Stam: “Ik wil meer
aandacht voor preventie in onze gemeente”
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Ingezonden brief

Joodse begraafplaats
Een reactie over de Joodse 
begraafplaats. Het is gemak-
kelijk om te zeggen dat de be-
graafplaats toegankelijk moet 
worden. De begraafplaats is 
van 1863. In het begin behoor-
de een groot deel van de grond 
waarop de begraafplaats ligt 
aan Hijman de Leeuw. De 
Joodse gemeenschap kon 
dus over eigen grond hun 
dodenakker bereiken. Begin 
jaren ’50 is de begraafplaats 
overgeschreven ten name van 
de Nederlands Israëlitische 
gemeente Hilversum.

De toegang tot de begraaf-
plaats was zuidelijk van de op-
stal nr.73b aan de Koninginne-
weg. Het pad liep in een rechte 

lijn naar de begraafplaats. Bij 
mijn weten heeft dit nooit tot 
een probleem geleid. Het pro-
bleem van de toegankelijkheid 
is meer gaan spelen nadat 
in de jaren vijftig de huizen 
nrs. 70-73 zijn gebouwd. Bij 
de bouw van die huizen zou 
er een clausule opgenomen 
moeten zijn van het bestaande 
recht van overpad. De bewo-
ner van huisnr. 69 en eigenaar 
van de tuingrond zouden daar 
meer over kunnen zeggen. 
De vraag is of er toen goed 
is vastgelegd hoe naar de be-
graafplaats te komen.

Het artikel geeft onjuiste infor-
matie betreffende een nieuwe 
eigenaar van het pad naar 

de begraafplaats. Er is geen 
nieuw pad! De grondeigenaar 
noordelijk van de opstal aan 
de weg moet hier duidelijk uit 
beeld blijven. Dat een toe-
gang is gecreëerd van een 
dam door de sloot en de afra-
stering aan de zijkant van de 
begraafplaats te vernielen is 
verre van netjes. Zo moet niet 
omgegaan worden met een 
gemeentelijk monument! Het 
is aan de wethouder om niet 
voor de gemakkelijkste weg te 
kiezen maar het gesprek aan 
te gaan met de bewoner van 
huisnr. 69 om tot een bevredi-
gende oplossing te komen.

Wim Fecken

Workshop ‘Schrijven helpt’ 
bij Viore
REGIO
Op donderdag 3 novem-
ber start bij Viore weer de 
workshop ‘Schrijven helpt’. 
Veel mensen ervaren na 
de diagnose kanker dat er 
allerlei levensvragen op 
hen af komen. Vragen over 
jezelf, over de betekenis 
van je leven en de invulling 
van je toekomst. In deze 
situatie kan het helpen om 
het eigen leven in kaart te 
brengen en op een gerichte 
manier naar antwoorden te 
zoeken op deze vragen.

Tijdens de workshop ‘Schrijven 
helpt’ word je begeleid in het 
schrijven van je levensverhaal 
en het duidelijk maken van je 

kijk op het leven. De acht bij-
eenkomsten duren een dag-
deel en vinden eens in de twee 
weken plaats. Aan het einde 
van de serie heb je je eigen ge-
schreven levensverhaal in han-
den. Dit is dan een weergave 
van wat je waardevol vindt, en 
het vormt je persoonlijke lei-
draad bij toekomstige vragen 
en keuzes in het leven. Heb je 
belangstelling voor deze work-
shop, laat ons dat dan weten 
via aanmelden@viore.org. Bel-
len kan ook: 035 6834620. De 
workshop wordt voorafgegaan 
door een intakegesprek. Deel-
name aan deze workshop kost 
€40,- voor de 8 bijeenkomsten. 
Meer info: www.viore.org; 
Oosterengweg 44,  Hilversum.

Je zat nog midden in je eigen verhaal, 
maar je hebt ‘m niet af kunnen schrijven.

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel 

onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn lieve zoon, broertje, zwager en oom

Antonius Hendrik Meewis

Tonnie
Loosdrecht, Utrecht,
22 augustus 1984 26 september 2022

Ineke

Sacha en Robert 
Lotte, Max

De afscheidsplechtigheid is op woensdag 5 oktober om 
11.00 uur in de aula van Crematorium Hilversum, 
Kolhornseweg 13 in Hilversum. Aansluitend is er 

gelegenheid om te condoleren.

Correspondentieadres: 
Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. Familie Meewis
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

FAMILIEBERICHTEN

De eerste auto van ‘s-Graveland?

Charles Henri Labouchère (1863 Zeist) 
zien we hier achter het stuur van zijn rode 
FIAT ‘Double Pheaton’ 25/40 PK met ‘Roi 
des Belges’ carrosserie rond 1910 voor 
zijn landgoed ‘Bantam’ aan de Fransche 
Kampweg. In 1899 had hij dit grote land-
huis gekocht dat helaas in 1970 is afge-
broken. Misschien was het de eerste auto 
van ’s-Graveland, omdat in deze tijd een 
automobiel nog voorbehouden was aan 
zeer bemiddelde mensen gezien de hoge 
aanschafprijzen die wel 8000 gulden kon-
den bedragen voor een model als deze. 
Bovendien moest men beschikken over 
een garage en een chauffeur. Iedereen 
van 18 jaar en ouder kon tot aan de Eerste 
Wereld Oorlog een rijbewijs krijgen. Een 
rijexamen werd niet nodig geacht omdat 
dit mensen toch maar overmoedig zou 
maken en zou aanzetten tot roekeloos 

gedrag! Omdat het kentekenbewijs met 
nummer G 150 (G stond voor N-Holland) 
van deze vroege FIAT bewaard is geble-
ven, kennen we ook de naam van de in 
het wit geklede chauffeur op de foto die 
ook als berijder op het kenteken/rijbewijs 
stond ingeschreven. Dat was de heer 
Andries Knevel (1875 Putten). De eerste 
auto in Nederland was van de Haagse 
fotograaf Zimmerman in 1896. Al in de ja-
ren na 1900 zou de automobiel ondanks 
de kosten een snelle opmars maken. In 
onze dorpen waren ook de wasserijen 
‘early adapters’ in het gebruik van auto’s. 
Veel wasserijen beschikten al snel over 
vrachtauto’s en na de Eerste Wereld Oor-
log raakte de ‘automobiel’ meer en meer 
ingeburgerd en was ze niet meer weg te 
denken uit het straatbeeld. Maar pas in de 
jaren zestig zou de auto echt gedemocra-
tiseerd worden en zou ook ‘s-Graveland 
voorgoed veranderen.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
op de 3 vrouwen 

stopdementie.nu
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Kidz Support al 15 jaar succesvolle kinderbegeleiding
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Wie Wimmy Hoogland 
een beetje kent, snapt wel 
waarom kinderen tussen 
6 en 16 jaar in de rij staan 
voor Kidz Support. Al 15 
jaar begeleidt ze op haar 
geheel eigen wijze ‘zorg’- 
kinderen, spontaan, crea-
tief, levendig en niet te ver-
geten deskundig. Daarbij 
terzijde gestaan door hond 
Famke die een perfecte in-
termediair is tussen kind 
en Wimmy.

Toen ze door ziekte van haar 
eigen kinderen niet meer kon 
werken op de basisschool had 
de geboren en getogen Friezin 
een lange nacht slecht gesla-
pen. Ze wilde zich weer inzet-
ten voor een groep kinderen 
die extra aandacht nodig heb-
ben. “Het draait allemaal om 
je veilig voelen, dat een ander 
je ziet. Dat is de basis. Resul-
taten zijn leuk, maar je wilt je 
happy voelen.” Volgens Wim-
my voelen kinderen heel goed 
aan, wanneer ze als ‘dom’ wor-

den gezien, een onbewuste 
blik kan al veel betekenen. Ze 
weet als geen ander dat door 
een persoonlijke benadering 
kinderen vaak tot veel meer in 
staat zijn dan zij of hun omge-
ving dachten. Voorbeelden te 
over! “Scholen doen over het 
algemeen hun stinkende best, 
maar ze woekeren met een 
personeelstekort en hebben 
coronatijden gekend. Dan is 
het niet eenvoudig om alle kin-
deren op een adequate manier 
te helpen.”

OOK
REMEDIAL
TEACHING

 
Variatie
Bij Kidz Support kun je terecht 
voor huiswerkbegeleiding, 
kinder- en pubercoaching, 
individuele begeleiding, trai-
ningen Ik leer leren/mindset, 
intelligentieonderzoek, enz. 
Het scala aan begeleiding 
is heel breed, één op één in 
het onderwijscentrum aan de 
Schakel, maar Wimmy en de 
begeleiders komen ook thuis 
langs. Of bezoeken diverse 

scholen in deze regio. “Ja, er 
is een grote behoefte. Ik heb 
ook een wachtlijst, maar ik wil 
niet te groot worden. Ik wil na-
melijk alle kinderen kennen, 
die persoonlijke band is voor 
mij essentieel.” Zo’n 100 kin-
deren worden door Kidz Sup-
port (± 8 docenten) geholpen, 
met dyslexie, autisme, ADHD, 
en ga zo maar door. “Ik weet 

wie wie is en dat wil ik zo hou-
den”, zegt Wimmy. Die de hele 
dag met appjes, mailtjes, te-
lefoontjes en uiteraard in ge-
sprekken contacten heeft met 
haar cliëntenschare.

Nog 10 jaar
Ze werkt algauw zo’n 60/ 70 
uur per week. “Ik vind het 
heerlijk, het is zulk gevarieerd 

werk. Ik moet per dag zoveel 
ballen in de lucht houden, altijd 
aanspreekbaar zijn en tegelij-
kertijd ook zaken op enige af-
stand beoordelen. Maar ik heb 
nog genoeg energie om nog 
10 jaar door te gaan!” Deze 
week is er een klein feestje 
met Fryske Oranjekoek! Meer 
info: www.kidzsupport.nl

Rondje Nederland met Frans Lemmens en       
Marjolijn van Steeden
Door: Ben Groenendijk

’S- GRAVELAND
Het is een boek, maar 
ook een reis. Het zijn fo-
to’s, maar je zit ook op de 
voorste rij bij de mooiste 
plekjes van Nederland. Je 
kunt met dit kloeke boek 
op tafel bovendien elke 
dag van het jaar weer er-
gens anders zijn, want de 
’s-Gravelandse fotografen 
Frans Lemmens en Marjo-
lijn van Steden nemen je 
met hun foto’s in 365 dagen 
mee door ons land, van de 
nieuwjaarduik in Scheve-
ningen tot en met het vuur-
werk bij de Erasmusbrug in 
Rotterdam. NL365 A Year in 
The Netherlands, heet het 
boek. Want buitenlanders 
mogen van Frans en Marjo-
lijn ook meegenieten.

Veelzijdig
Als ik binnenkom in hun woning 
aan het Noordereinde moet 
Frans nog even een mail afron-

den. ANWB’s Kampioen heeft 
belangstelling voor het boek. 
Frans: ‘Ja, dat is wel een mooie 
kans. We hebben trouwens ook 
al een bedankbriefje van de ko-
ning. Hij heeft het boek ook in 
huis, net als Wopke Hoekstra.’ 
Marjolijn: ‘We zijn niet letterlijk 
op pad gegaan om al die 365 
foto’s achtereenvolgens te 
gaan maken. We hebben veel 
gebruik gemaakt van wat we in 
de loop der jaren hebben ver-
zameld.’ Frans: ‘Kijk, iedereen 
kan tegenwoordig foto’s maken 
ook goeie foto’s. Dat betekent 
voor ons dat we ons moeten 
onderscheiden. We moeten 
multidisciplinair zijn – reizen, 
natuur, evenementen, archi-
tectuur, luchtfotografie, onder 
water, innovatieve landbouw 
etc. – en we moeten ons op al 
die vlakken kunnen manifeste-
ren. Daarin zit ons onderschei-
dend vermogen en dankzij dat 
vermogen konden we dit boek 
maken, waarin al deze discipli-
nes vertegenwoordigd zijn. Het 
is bovendien belangrijk dat we 

vaak met zijn tweeën op pad 
zijn. Sommige foto’s moeten 
precies op het juiste moment 
worden gemaakt. Dan kun je 
dus maar beter samen zijn.

Bever
Marjolijn: ’Een foto van een 
overstekende bever heeft ons 
twee weken gekost. Het was 
bij een getijdenrivier in de buurt 
van Rhoon. Zo’n bever bouwt 
een burcht en komt er pas uit 
als die burcht onder water 
komt te staan. En dat hangt 
dan weer mede af van de wind-
richting. Pas als hij nattigheid 
voelt klimt meneer de wal op. 
Aan de sleepsporen konden wij 
zien waar hij zou oversteken. 
Na twee weken heen en weer 
rijden, wachten en nog eens 
wachten was het zover.’ En zo 
kwam het dus dat pagina 80 en 
81 van NL365 het resultaat zijn 
van twee weken professioneel 
geduld.

De buitenplaatsen
Frans is Limburger van ge-

boorte en heeft, voordat hij 
naar ‘s-Graveland kwam om 
met Marjolijn te gaan samen-
wonen, veel van de wereld 
gezien, als ontwikkelingswer-
ker in Afrika en als reisleider in 
de Sahara en landen als Peru 
en Maleisië. Nog altijd reizen 
ze met zijn tweeën veel, bin-
nenkort naar India, het Gan-
gesgebied. Of daar weer een 
boek van komt, weten ze nog 
niet. Frans: ‘Het is vooral be-
langrijk regelmatig in een com-
pleet andere omgeving te zijn. 
Dat is verrijkend.’ Een van hun 
volgende projecten zoeken ze 

heel dichtbij huis. Ze zijn er bei-
den enthousiast over: ‘Ter ge-
legenheid van vierhonderd jaar 
‘s-Graveland in 2025 denken 
we eraan om samen met uitge-
ver Martin Fontijn een fotoboek 
te maken van de buitenplaat-
sen, in goede afstemming met 
de Historische Kring. Dichter bij 
huis kan haast niet, we kijken 
er letterlijk op uit. Ook weer erg 
leuk om te doen.’

NL 365 – A Year in The Nether-
lands, uitgeverij Terra;
Voor meer informatie:
franslemmens.com
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Herfst, tijd van aanpassen
Door: Tamara Overbeek

Kleurende bladeren, vallen-
de kastanjes en opschietende 
paddenstoelen. De herfst is 
weer begonnen! Elk jaar kijk ik 
weer uit naar een herfstwande-
ling door een heerlijk geurend 
bos met knisperende bladeren. 
De herfst is een jaargetijde 
waarin de verandering van het 
weer grote invloed heeft op de 
natuur. Door minder zonuren 
en een lagere temperatuur 
neemt bijvoorbeeld de produc-
tie van bladgroenkorrels af, 
waardoor bladeren verkleuren. 
Hierdoor weet de plant of boom 
dat het tijd is om zich voor te 
bereiden op de winter. Maar 
ook dieren passen zich aan.

Vogelsoorten als spreeuwen 
verzamelen zich in hele grote 
groepen met soms wel meer 
dan 10.000 spreeuwen. Ieder-
een kent wel de fascinerende 
spreeuwenwolken in de lucht 
aan het eind van de dag. In 
zo’n wolk zijn ze veilig. Voor 
roofvogels, zoals sperwers, is 
het niet te doen om hieruit een 
spreeuw te vangen. ‘s Nachts 
kruipen ze tegen elkaar aan 
om te slapen en zo houden ze 
elkaar warm. Ook kieviten vlie-
gen in grote zwermen door de 
lucht om hun tocht naar het zui-
den te oefenen. Daarentegen 
komen er ook vogels vanuit het 
noorden naar ons land om hier 
te overwinteren zoals smienten 
en kolganzen. Veel dieren, zo-
als de egel, gaan een plaatsje 
opzoeken voor hun winter-
slaap. Tijdens de winterslaap 

verlagen ze hun ademhaling, 
daalt hun hartslag tot een paar 
slagen per minuut, zakt hun li-
chaamstemperatuur (tot 2 tot 5 
graden) en stopt hun stofwisse-
ling bijna helemaal. Elke 7 à 11 
dagen worden ze wakker. Maar 
meestal blijven ze dan gewoon 
in hun nest om lekker verder te 
tukken. De vachten van dieren 
veranderen ook. De dunne zo-
mervacht verandert langzaam 
in een lekkere dikke bontjas. 
Sommige dieren krijgen zelfs 
een hele andere vachtkleur, 
aangepast aan de winterkleu-
ren zoals de hermelijn. Bij het 
korter worden van de dagen 
komt gedrag van mens en dier 
soms onaangenaam met el-
kaar in aanraking. Na het ver-
zetten van de klok valt de eten-
stijd van reeën bijvoorbeeld 
samen met onze spits. Tegen 
zonsondergang en na zonsop-
gang komen reeën namelijk uit 
de beschutting van de begroei-
ing om te grazen in de graslan-
den. Regelmatig moeten zij 
hiervoor wegen oversteken wat 
zij helaas niet altijd overleven. 
In 2021 zijn er maar liefst 8603 
aanrijdingen van wild geteld in 
het verkeer. In de Vechtplassen 
zijn marterachtigen zoals de 
boommarter en hermelijn ook 
regelmatig slachtoffer. Maar 
ook een otter is in het verleden 
aangereden op de N201. Wees 
deze herfst daarom alert als 
je in het donker rijdt en houd 
je aan de maximumsnelheid. 
Maar vergeet vooral niet te 
genieten van de mooie herfst, 
want voor je het weet staat de 
winter alweer voor de deur.

Herman Stuijver, 250 keer
Steun en toeverlaat van de re-
dactie van de Nieuwsster en 
Weekblad Wijdemeren, voor-
malig hoofdredacteur en mo-
menteel redacteur, Herman 
Stuijver, beschikt over onver-
moede gaves.

Wekelijks zet hij zich in voor 
SV ‘s-Graveland als scheids-
rechter voor de Jeugd. Afgelo-
pen zaterdag floot hij zijn 250e 
wedstrijd. Het bestuur van SV 
’s-Graveland kon dat niet zo-
maar voorbij laten gaan.

Herman werd verrast met een 
bos bloemen en een geperso-

naliseerd aandenken. Dat het 
ook nog eens week van de 

grensrechter is maakt het ver-
haal compleet.

SOCIAL MEDIA / SECRETARIEEL MEDEWERKER
De Koninklijke Watersport-Vereeniging “Loosdrecht” (KWVL) met ruim 2400 leden 
de grootste watersportvereniging van Nederland, zoekt een social media/secretarieel 
medewerker. De KWVL kent een rijke historie en is gelegen op een eigen terrein aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht

Kandidaat
U bent een integere en discrete collega. Affiniteit met social media; ervaring met Word, Excel, PowerPoint, 
MS365; en bereidheid om het werken met sportvereniging specifieke programmatuur (E-captain) eigen te 
maken. Het aantal uren voor deze functie is in eerste instantie 12 uur per week, verdeeld over 3 ochtenden, 
met in ieder geval 4 uur op woensdagochtend.

Arbeidsvoorwaarden
De honorering van de functie is marktconform. 
De KWVL heeft voor haar werknemers een premievrij pensioen afgesloten.

Solliciteren
Voor 23 oktober 2022 per mail naar secretaris@kwvl.nl of per brief aan Bestuur KWVL, Oud-Loosdrechtsedijk 
151, 1231 LT Loosdrecht. Informatie over de KWVL vindt u op de website www.KWVL.nl

Kerntaken
• Beheer website, social mediakanalen en verdere      
   webmaster taken
• Opzetten van activiteiten binnen website op 
   aangeven van de diverse portefeuillehouders  
   (Jeugdzeilen, WOC)
• Samen met de communicatiecommissie de strategie   
   voor social media opzetten en uitbouwen

• Verzorgen van mailingen en maandelijkse digitale 
    nieuwbrief aan de leden
• Verzorgen bestellingen Webshop en het daarbij Verzorgen bestellingen Webshop en het daarbij V
    behorende voorraadbeheer
• Overige administratieve en secretariële 
   werkzaamheden.

Functie-eisen
• Opleiding minimaal hbo-niveau
• Enkele jaren werkervaring bij voorkeur in een 
   secretariële omgeving
• Ervaring met MS365, Word, Excel en Powerpoint
• Ervaring met social media

• Organisatorische en communicatieve 
   vaardigheden
• Flexibele instelling
•  Wonend binnen 30 km van de KWVL
•  Integer en discreet

Ben jij een monteur en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil jij ook werken in een dynamische omgeving in de watersportbranche?
Dan is Jachtservice Breukelen op zoek naar jou!

Ben je geïnteresseerd in de functie?
Bel voor meer informatie naar 035-5779508 of Whatsapp naar 06-27073823
E-mail: hdegroot@jachtservicebreukelen.nl

Technisch Medewerker (s) 
(Monteur) Watersport
Junior / Senior

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Foto: @Natuurmonumenten, Ruud Koopmans

De jubilaris, links voorzitter Marc Degekamp



Woensdag 5 oktober 2022
11

Jazz-kwintet Blue Skies in   
De Blinker
KORTENHOEF
Op zondagmiddag 9 ok-
tober is er van 15.00 tot 
18.00 uur een optreden 
van kwintet Blue Skies in 
De Blinker, Parklaan 5 te 
Kortenhoef.

Blue Skies is een jazz com-
bo dat heerlijk toegankelijke 
jazzklassiekers ten gehore 
brengt, aangevuld met de 
klassiekers van nu. Jazz die 
moeiteloos de tijd doorstaat. 
Jazz die je raakt door zijn 
eenvoud en kracht. Heerlijk in 
het      gehoor,      verrassend

gebracht.

Entreeprijs: € 10; zaal open 
14.30 uur; pinnen niet moge-
lijk. Reserveren: email: blues-
kiesjazz@mail.com, onder 
vermelding matinee 9-10.

   

Kinderboekenweek in de 
bieb
LOOSDRECHT
Van 5 t/m 16 oktober is het 
weer Kinderboekenweek. 
Het grootste boekenfeest 
voor kinderen en hun (groot)
ouders. Met het thema Gi-
ga-groen! gaan we lekker 
naar buiten toe én lezen. Op 
de eerste dag van de Kin-
derboekenweek, woensdag 
5 oktober, hebben we veel 
leuke activiteiten. In de bieb 

aan de Tjalk 41 is er tussen 
14.30 en 16.00 uur: Black out 
Poetry. Lekker strepen in een 
oud boek? Black out poetry 
(of stiftgedicht) is een creatie-
ve manier van gedichten ma-
ken. Streep op een bladzijde 
uit een oud boek alle woorden 
weg met potlood of stift, tot-
dat er een paar woorden over 
zijn. Die woorden vormen een 
gedicht.

Vanuit het hart

Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Zaaien vanuit het hart wordt 
het genoemd, en dat is best 
lastig! Er komen steeds meer 
stukken land leeg te liggen 
waarop geen vervolgteelt 
meer komt. Die stukken zaai-
en we in met een groenbemes-
ter. Als de grond braak blijft 
liggen in de winter spoelen 
alle voedingsstoffen weg en 
worden zo onbereikbaar voor 
de plantenwortels. Met een 
groenbemester sla je die voe-
dingsstoffen op in een gewas 
en bij het onderwerken daar-

van in het voorjaar, komen ze 
weer beschikbaar. Je kunt op 
twee manieren zaaien, netjes 
in rijtjes met een zaaimachine 
zodat je nog lang kan schoffe-
len en wieden of breedwerpig. 
Dan verspreid je het zaad zo 
regelmatig mogelijk over de 
bodem en harkt of egt het la-
ter in. Je kiest een ras dat al 
snel de bodem bedekt zodat 
wieden overbodig is. Japanse 
haver en bladrammanas zijn 
daarvoor geschikt. Maar dan 
moeten de zaadjes wel regel-
matig verspreid worden, dat is 
de kunst. We hebben een hele 
oude niervormige zaaibak die 

je voor de buik hangt. Daarin 
het afgewogen zaad per op-
pervlakte. Nu moet de zaaier 
met een regelmatige snelheid 
lopen, in een constant ritme 
met de linker en rechterarm 
zaaien en daarbij tijdens de 
zwaai de vingers langzaam 
spreiden. Drie bewegingen in-
een. Terwijl je zo loopt kijk je 
naar de horizon in het vertrou-
wen dat het zaad regelmatig 
valt. Een beweging die begint 
vanuit de hartstreek. Inmiddels 
zijn de eerste velden al groen 
gekleurd, klaar voor de winter.

   

Bijzondere excursie bij de Loender-
veense Plas
LOOSDRECHT
Begin oktober organiseert Wa-
ternet een bijzondere excursie 
bij de Loenderveense Plas: ga 
mee varen op de fluisterboot, 
hef het glas tijdens een ‘high 
wine’ of ga meditatief onthaas-
ten bij de molen en geniet ge-
heel ontspannen van de boot-
tocht. De Loenderveense Plas 
is een prachtig oer-Hollands 
natuurgebied vlakbij Loenen 
aan de Vecht. Een deel van 
de plas, de Waterleidingplas, 
gebruikt Waternet om drink-
water van te maken. Dit drink-
waternatuurgebied is normaal 
niet toegankelijk voor publiek, 
maar onder begeleiding van 
de boswachter kan dat wel. De 
excursie is op zondag 9 okto-
ber (14:00 uur).

Aanmelden voor deze ex-
cursies kan via: https://www.
waternet.nl/service-en-con-

tact/drinkwater/waar-komt-
ons-dr inkwater -vandaan/
loenderveense-plas/, scan de 
QR-code of neem voor meer 
informatie contact op met het 

bezoekerscentrum van Water-
net: via 020 608 7595 (bereik-
baar op dinsdag t/m zondag 
van 10:00-16:30 uur).

Foto: Jan Dirk Bol
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Foto van de Week 

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

De Martinuskerk in Ankeveen in rust en nevel. Komend weekend met de kermis ernaast (foto: Wijdemeren van Boven)


