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Ruim aanbod in Overhoeks
Bent u op zoek naar een riant koop- of huurappartement in Overhoeks? Er zijn diverse appartementen
beschikbaar. Gelegen aan het IJ of het park én op slechts 10 minuten lopen van het centrum van
Amsterdam. Kom naar het open huis, iedere vrijdag om 14:00 uur. U bent van harte welkom aan de
Overhoeksparklaan 270.

De Willem Barendsz en De Zee-Arend
• Luxe appartementen in kleinschalig woongebouw
• Oplevering 2e kwartaal 2012
• Te koop vanaf €367.500,- v.o.n.
• Te huur vanaf €1.400,- permaand

De Europa
• Luxe appartementen aan het IJ
• Per direct beschikbaar
• Te koop vanaf €459.200,- v.o.n.

Kijk op: www.woneninoverhoeks.nl of www.de-europa.nl

de EUROPA
vesteda

Wonen in Overhoeks
Elke vrijdag open huis!

OPLEVERING TWEEDE
KWARTAAL 2012

PER DIRECT
BESCHIKBAAR

DeWillem Barendsz en De Zee-Arend De Europa

Verkoop De Willem Barendsz en De Zee-Arend:
Hoekstra enVan Eckmakelaars
020-636 05 80

Verhuur Vesteda:
020-524 69 99

Verkoop De Willem Barendsz, De Zee-Arend en De Europa:
Voet en van derVeldenmakelaars
020-305 88 22

(ADVERTENTIE)

baarn 

Keuring voor
rijbewijs
In Het Brandpunt aan de Oude
Utrechtseweg 4a in Baarn wordt
dinsdag een rijbewijskeuring
gehouden voor senioren van
zeventig jaar en ouder. Een
medische keuring is vanaf die
leeftijd verplicht. Ook chauf-
feurs jonger dan zeventig jaar,
die een C/D/E rijbewijs willen
aanvragen of verlengen, moeten
sinds 2005 worden gekeurd. De
kosten bedragen 35 euro voor
senioren en 52,50 euro voor de
chauffeurs. Aangeraden wordt
om via telefoonnummer 088-
2323300 of via www.regel-
zorg.nl een afspraak te maken.

baarn

Dirk Scheele in
De Speeldoos
Baarnaar Dirk Scheele speelt
vanmiddag om twee en vier uur
in De Speeldoos een thuiswed-
strijd, met de voorstelling Dik-
kie Dik en zijn vriendjes. Het is
een vrolijke theatervoorstelling
met nieuwe liedjes rondom
Dikkie Dik. Kaarten kosten
€ 13,50 (tot 13 jaar € 12,50).

amersfoort

Open huis van
Eemfilmers
Amateurfilmclub De Eemfimers
houdt vanavond van acht uur
tot half elf een open avond
waarop iedereen met interesse
in zelf filmen welkom is. Het
clubgebouw is in het pand van
de IJsvereniging, Bisschopsweg
175 achter het Sportfondsenbad.
(www.eemfilmers.nl)

De Gooi- en Eemlander (editie Eemland)

L e z e r s s e r v i c e :  0 8 8  -  8 2 4 1 1 1 1
Hoofdkantoor:
Seinstraat 14, 1223 DA Hilversum
Postbus 15, 1200 AA Hilversum
tel.: 035-6477000 (algemeen)
fax: 035-6477069. Balie open: 9-17 uur

Directie: Mr. Tim Klein, algemeen directeur
Drs. Monique Moos, directeur operations
E-mail: directie@hdcmedia.nl

Hoofdredactie: Mike Ackermans, Jan Geert Majoor, 
Hugo Schneider.

Redactiechefs: Natalie Mathot tel.: 035-6254551
en Peter Schat tel,: 035-6477104
E-mail: redactie@gooieneemlander.nl

Eemland: tel: 035-6477148.
Bij spoed buiten kantooruren tel.: 06 - 20211961
E-mail: redactiesoest@gooieneemlander.nl

Redactie specials
tel.: 035 - 6477185; fax: 035 - 6477168
E-mail: media@hdcmedia.nl

vrij@gooieneemlander.nl
kunstredactie@gooieneemlander.nl

Sport tel.: 035 - 6477146
e-mail: sportredactie@gooieneemlander.nl

Ombudsredactie tel.: 035-6477199

Gooi en Eemlander op internet 
www.gooieneemlander.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur, indien u
vóór 11.00 uur belt of via website klacht meldt. Anders
nabezorging volgende dag. Za: Nabezorging vóór 15.00
uur, indien klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabe-
zorging maandag.

De Gooi- en Eemlander verschijnt ook in gesproken
vorm (een wekelijkse selectie) voor mensen met een
leeshandicap.
Informatie: FNB, tel.: 0486 - 486486

Reservering en familieberichten: tel.: 072-5196699
www.hdcmedia.nl
E-mail: familieberichten@hdcmedia.nl
Advertentieverkoop:
Advertenties m.b.t.: Personeel (072) 5196305 Overige
detailhandel (035) 6477010
Reclamebureaus kunnen contact opnemen met:(072)
5196433. De advertentiecontracten en -opdrachten
worden afgesloten en uitgevoerd volgens de Adverten-
tievoorwaarden van HDC Media, te vinden op
www.hdcmedia.nl. 
Fotograaf: Studio Kastermans
tel.: 035 - 6234325. Nabestellen van foto's
alleen tijdens kantooruren.
Abonnementen / Lezersservice 
Zie pagina familieberichten. 

Auteursrechten: Alle auteursrechten en databankrech-
ten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave wor-
den uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berus-
ten bij HDC Media BV c.q. de betreffende auteur

© HDC Media BV, 2012
De publicatierechten van werken van beeldende
kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie
zijn geregeld met Stichting Beeldrecht te Amstelveen.
HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees, voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten van
HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media zorgvuldig
geselecteerde andere bedrijven om gerichte informa-
tie over voordeelaanbiedingen te kunnen geven.
Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kan dit
schriftelijk (HDC Media, afd. Lezersservice, Postbus 2,
1800 Alkmaar) of per e-mail (lezersservice@hdcme-
dia.nl) kenbaar worden gemaakt.

C O L O F O N

S O E S T - Een groep van 25 lo-
pers en begeleiders uit Soest doet
van 26 tot en met 28 mei mee aan
de Roparun van Parijs naar Rot-
terdam. Een estafetteloop van
530 kilometer om geld in te za-
melen voor mensen met kanker.
Een prestatie die vele maanden
voorbereiding vergt.

Wie zijn die Soesters die zich
met hart en ziel inzetten voor het
goede doel? In een wekelijkse ’es-
tafette-serie’ in deze krant stel-
len de vrijwilligers van het team
Roparun Soest Smurfit Kappa
zich voor.

Vandaag Majo Diepman en
Dorinda van de Fliert. Zij geven
het estafette stokje volgende
week door aan Wout Middelman
en Frans Davelaar.

Deelnemers Soester Team Ropraun stellen zich voor in estafette-serie

'Ik merk dat we er niet alleen voor staan'
R O P A R U N

,,’Mensen zijn het meest gedre-
ven in zaken waar zij plezier
aan beleven’. Voor mij is die kop
veelzeggend. Ik beleef veel
plezier aan netwerken en de
wetenschap werkelijk iets te
kunnen betekenen voor ande-
ren. Ik kan het maar niet laten
om mensen te verenigen, te
enthousiasmeren en te stimule-
ren bij te dragen aan een geza-
menlijk doel.

Ik ben een teamspeler en een
coach tegelijk. Dat is de rode
draad die door mijn studietijd
liep, mijn werk als directeur
voor IBM en nu mijn onderne-
ming: www.BuyYourWine.com,
behalve een ’state of the art’
webshop ook een vestiging aan
de Koningsweg 2-18 in Soest.

Vergt mijn ondernemerschap

niet direct de aandacht, dan
coach ik mijn thuisteam. ’Je
bent een winnaar als je plezier
beleeft aan wat je doet’. Bijvoor-
beeld door je in te zetten voor
een ander die daar enorme
behoefte aan heeft. De Roparun
biedt daar alle gelegenheid toe.
Daarom wil ik door inzet van
mijn netwerken zoveel mogelijk
bijdragen aan ons Roparun
Team Soest. Momenteel richt ik
mij op de organisatie van het
Genereuze Genieten Benefiet
Diner en Veiling. De bereidheid
tot samenwerking, de vastbera-
denheid en de doorzetter-men-
taliteit bij alle Soester Roparun-
ners kenmerkt de manier waar-
op het project tot nu toe ver-
loopt. Met die inzet zijn we
allemaal winnaars.’’

Majo Diepman

Majo Diepman en Dorinda van de Fliert. FOTO PR

• Beroep: Bloembindster 
• Hobby’s: Mijn gezin, hardlo-
pen en anderen helpen
• Rol in het team: Hardlopen en
sponsorwerving

,,Sportief gezien zie ik de
Roparun als een bijzondere
persoonlijke prestatie. Na het
meelopen in de marathon van
Berlijn in 2008 heb ik erg uitge-
keken naar een dergelijk evene-
ment. Op het moment dat ik
gevraagd ben om mee te doen
met dit evenement hoefde ik
geen twee keer na te denken.
Enerzijds vanwege het sportieve
element, maar zeker ook het
goede doel gaat mij na aan het
hart, aangezien ik in 2005 mijn
vader ben verloren aan deze
vreselijke ziekte. Ik beleef ook

heel veel plezier aan de sponsor-
werving. Het haalt mij uit mijn
normale bezigheden, waardoor
ik met zaken bezig ben die ik
normaal niet zo snel zou doen.
Ik krijg een goed gevoel van het
binnenhalen van mooie prijzen
voor het goede doel en te zien
dat de sponsoren zo enorm
enthousiast en gul zijn. Ik merk
daardoor dat wij er niet alleen
voor staan en ’We are proud to
(be / re) member’.’’

Dorinda van de Fliert

B AA R N - In onze aankondiging
van een debatavond over Vol-
tooid Leven stond gisteren niet
waar de bijeenkomst wordt ge-
houden. Bij deze alsnog: de door
ouderenbond PCOB georgani-
seerde bijeenkomst is morgen-
middag van half drie tot half vijf
in gebouw Het Brandpunt aan
de Oude Utrechtseweg in Baarn. 

A B U I S

Voltooid leven

De huizenmarkt zit in een
crisis. De prijzen dalen al sinds
2008 en de banken schrijven dat
deze elk jaar zo’n drie procent
verder zullen dalen. Er staan
veel huizen te koop: een record-
aantal mensen deed onlangs
mee aan de Open Huizen dag
van de NVM. Bij een derde van
deze huizen kwam helemaal
niemand kijken; er zijn gewoon
haast geen kopers.

Aan de oostkant van Hilver-
sum is een nieuwe woonwijk
gepland: wijk Anna’s Hoeve met
zo’n 650 woningen. Deze wijk
wil de gemeente nú gaan star-
ten. Is dat een slim moment?
Wat denkt u?

Het probleem is dat er, voor-
dat deze wijk gebouwd kan
worden, heel veel kosten ge-
maakt moeten worden. Eerst
moet de vervuilde bodem gesa-
neerd worden en moeten de
rioolvoorzieningen opnieuw
aangelegd worden, om plaats te
maken voor de nieuwe wijk. Dit
kost vele miljoenen. Geld dat de
gemeente niet in kas heeft en
dus moet lenen. De grote schul-
denlast zal toenemen.

Onwaarschijnlijk
Of deze grote investeringen
terugverdiend gaan worden met
de verkoop van de grond voor
huizenbouw, is zeer onwaar-
schijnlijk. In veel gemeenten
neemt men verliezen, omdat de
grond minder waard is. Wet-
houder Rensen (PvdA) niet. Hij
gaat ervan uit dat hij in 2015
hetzelfde vangt voor de grond
als in 2010. In weerwil van de
feiten. Collegepartijen VVD,
D66 en PvdA stemden tijdens

de laatste raadsvergadering in
met het plan van de wethouder:
dit college dendert door! Over-
igens werd in dezelfde vergade-
ring zichtbaar waar een vorig
ambitieus, risicovol plan toe
geleid heeft: op de nieuwe
woonwijk op het vervuilde
Regev-terrein bij zwembad de
Lieberg besloot de raad die
avond 21 miljoen toe te leggen.
Ook hier zou de huizenbouw de
kosten van het saneren goedma-
ken. Niet dus.

Hart voor Hilversum riep de
raad op de feiten onder ogen te
zien: stel de bouw van de wijk
op Anna’s Hoeve uit. Maak nu
geen extra kosten; de huidige
rioolvoorzieningen kunnen nog
jaren mee. Stel de bouw van een
nieuwe school op Anna’s Hoeve
uit. Al met al moet er dan nog
een verlies van enkele miljoe-
nen genomen worden, voor de
nieuw aangelegde sportvelden,
die we al betaald hebben. Maar
daarmee is dit risicovolle pro-
ject veilig afgebouwd.

Een meerderheid van de
raadsleden negeerde ons plei-
dooi en stemde voor het door-
gaan met de woonwijk op An-
na’s Hoeve. Men stak de kop in
het zand. Die avond besloten ze
krap 600.000 euro in de strop-

penpot te stoppen voor de eer-
ste tegenvallers bij dit plan.

Hart voor Hilversum gaat
ervan uit dat er meer verliezen
volgen, omdat de aannamen
voor deze woonwijk gebakken
lucht zullen blijken te zijn. Dat
is dan de lucht die uit de hui-
zenmarkt loopt!

Monnikenberg
Overigens is er voor Hart voor
Hilversum nog een reden om de
woonwijk op Anna’s Hoeve te
laten rusten. Wij willen dat
eerst zorgpark Monnikenberg
tot ontwikkeling komt. De
Hilversummers willen niet dat
dit plan in de wielen gereden
wordt, door snel eerst honder-
den nieuwbouwwoningen op
Anna’s Hoeve op de markt te
brengen. Als de Hilversummers
íets graag willen, dan is het wel
het behoud van ons ziekenhuis!

En dan, als ons nieuwe zie-
kenhuis en de woonwijk Mon-
nikenberg gerealiseerd zijn, dan
bouwen we als laatste de wijk
Anna’s Hoeve zoals we het wil-
den: ons mooie, ruime, duurza-
me pareltje in Oost!

K A R I N  WA LT E R S ,  R A A D S L I D
H A R T  V O O R  H I LV E R S U M

O P I N I E

Nieuwe woonwijk in Hilversum uitstellen

Raad steekt kop in het
zand op Anna’s Hoeve

Karin Walters, raadslid voor
Hart voor Hilversum en oud-
wethouder, is tegen het door-
zetten van de bouw van een
nieuwe woonwijk aan de
oostkant van Hilversum. Een
meerderheid van de raad
negeert volgens haar de grote
risico’s.

Impressie van de nieuwe woonwijk.

Anderhalf jaar is gewerkt aan het
plan. Dat omvatte sloop van de
Schutse, het voormalige pannen-
koekenrestaurant, om plaats te
maken voor twaalf appartemen-
ten voor jongeren met een ver-
standelijke beperking. Deze jon-
geren zouden werkervaring op-
doen in het koetshuis van het
kasteel, dat zou worden omge-
bouwd tot restaurant. Na twee,

drie jaar werk- en woonervaring
zouden de jongeren verhuizen
en een baan in een ’gewoon’ res-
taurant kunnen zoeken.

De initatiefnemers van Schut-
se bv zijn afgehaakt vanwege
twee tegenvallers, meldt voorzit-
ter Frans Kastelein van de Van
Sypesteyn Stichting. ,,Na het te-
kenen van de intentieverklaring
is de AWBZ verlaagd. Vervolgens

vielen de kosten voor de bouw en
voor het restaurant hoger uit. En
het was al een project dat rond de
kostendekkendheid zat.’’

Nu de Schutse is afgehaakt
praat Sypesteyn-bestuurslid Lia
Moote volgende week verder met
de stichting Amerpoort, die de
jongeren zou ’leveren’. Ook cor-
poratie Wonen Wijdemeren
schuift aan. Doel is een ’door-
start’. ,,De wil is er van alle partij-
en’’, benadrukt Kastelein. Het
kasteel-museum heeft een plan
B: de bouw van ’gewone’ woon-
eenheden op het Schutse-terrein
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. 

Amerpoort praat over doorstart woonzorgproject

Sypesteyn-plan 
is van de baan
door eddie de paepe

L O O S D R E C H T - Het plan voor een woonzorgproject bij kas-
teel-museum Sypesteyn is (voorlopig) van de baan. Finan-
ciële tegenvallers hebben de Schutse bv doen afhaken.

H I LVERSUM - Leerlingen van het Comenius College in Hilversum startten
de examenweken op een bijzondere manier: met een hindernisbaan vol
modder in het Corversbos. Na een peptalk van de leraren in de vorm van
een liedje, mogen twee mavoklassen als eerste het modderparcours op.
Hoewel de wolken zich even niet laten zien, is het bos zeiknat. De exa-

menleerlingen lijken er geen last van te hebben en de modder vliegt in
het rond. ,,Ze jutten elkaar toch op. De een wil niet onderdoen voor de
ander’’, vertelt conrector Cors Westerdijk. ,,Dit is de eerste keer dat we
zo’n programma organiseren. Het helpt toch weer om het doorzettings-
vermogen te vergroten.’’ FOTO STUDIO KASTERMANS

Examenstart Modderparcours als opwarmertje
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