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ZORGEN OM  
CORONAVIRUS

VACCINATIES IN GESPREK MET... TUSSEN DE  
ROTONDES

NIEUWBOUW IN NDB

Burgemeester Crys Larson:

“Ik doe een beroep op iedereen in Wijdemeren” 
Beste inwoners van  
Wijdemeren,

De regering heeft extra maat-
regelen genomen om de ver-
spreiding van het coronavirus 
zo veel mogelijk tegen te gaan.

Ook in Wijdemeren merken 
we dit. Scholen, horeca en 
sportclubs zijn in ieder geval 
gesloten tot en met 6 april. De 
maatregelen hebben effect op 
het openbare leven, op de si-
tuatie thuis en op het werk. U 
zult zich misschien zorgen ma-
ken om uw eigen gezondheid 
of de gezondheid van familie 
en vrienden. Dat begrijp ik erg 
goed. Toch doe ik een beroep 
op iedereen in Wijdemeren om 
de rust te bewaren en kalm 
en met verstand te handelen. 
Volg de maatregelen van de 
Rijksoverheid, blijf thuis als u 
klachten heeft en beperk uw 
bezoek aan elkaar de komen-
de tijd.

Ondertussen werken veel van 

onze inwoners in de zorg, in 
het onderwijs of bij de hulp-
diensten. Ik heb respect en 
ben dankbaar voor hun inzet in 
deze moeilijke periode. Als ge-
meente kijken we samen met 
de basisscholen en de kinder-
opvang wat er nodig is voor de 
noodzakelijk opvang voor kin-
deren van deze ouders.

Het sociale leven komt tot stil-
stand. Belangrijk is oog voor 
elkaar te hebben terwijl we 
rekening houden met de be-
perkende maatregelen. Het is 
zoeken naar balans tussen, 
veiligheid, gezondheid en ge-
meenschapszin. De kracht 
van de dorpen van Wijdeme-
ren is dat mensen omzien 
naar elkaar. Inwoners zien wat 
de ander nodig heeft, helpen 
elkaar en staan elkaar bij. La-
ten we deze eigenschap de 
komende tijd inzetten om met 
elkaar deze periode zo goed 
als mogelijk door te komen. 
Ook al zal dat nu vanwege de 
noodzakelijk maatregelen mis-
schien iets anders gaan dan 
normaal.

Denk vooral ook om ouderen 
en kwetsbare dorpsgenoten. 
Geef bijvoorbeeld een maal-
tijd af bij de deur, haal bood-
schappen en medicijnen voor 
mensen die dat nodig hebben 
en probeer telefonisch of via 
facetime contact te houden. Ik 
zie op social media al veel ini-
tiatieven hiertoe. Dat geeft mij 
als burgemeester veel vertrou-
wen. We doen het samen!

Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

MORPHEUS.NL

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

0294 746 941
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Elke za. Van 8.00-12.30 uur. Met

Markt in Ankeveen

de 1e za. van de maand extra’s
als de schoenmaker, de Boektique
en het GAD scheidingsstation

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in Nederland

Wat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen 
regelmatig

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog

Schud geen handen Gebruik papieren 
zakdoekjes

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

12 maart 2020

Vermijd grote 
groepen (meer dan 
100 personen)

Werk thuis 
als het kan

Heb je geen 
klachten? 

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan gelden de volgende extra maatregelen:

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

Vergeet niet:

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

BEZORGSERVICE

Restaurant 1244 komt naar u toe!

Ons restaurant bij u thuis

Kijk voor de gerechten op www.restaurant1244.nl

035 - 533 91 55
www.restaurant1244.nl

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef
mmmij tijd.ij tijd.ij tijd.
Geef

ij tijd.
Geef

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Serieuze zorgen om coronavirus
Tijd van grapjes maken is voorbij

Door: Saskia Luijer

REGIO
Op 15 maart, bij het schrij-
ven van dit stuk, telt Ne-
derland 1135 mensen die 
positief zijn getest op CO-
VID-19, de ziekte die ver-
oorzaakt wordt door het 
coronavirus. Aan de ziekte 
zijn landelijk 20 mensen ge-
storven. In de regio Gooi en 
Vechtstreek is het corona-
virus door de GGD elf keer 
met een test vastgesteld, 
nog geen enkele keer in 
Wijdemeren. Dat lijkt gun-
stig maar schijn bedriegt, 
ook bij ons is het virus 
waarschijnlijk al aanwezig.

Alle maatregelen die het Rijk 
neemt, zijn erop gericht om de 
uitbraak van het coronavirus 
zoveel mogelijk uit te stellen en 
uit te smeren. We houden het 
virus niet meer tegen, maar wil-
len het tempo van verspreiding 
wel beïnvloeden. Om daarmee 
te voorkomen dat ziektegeval-
len zich te snel opstapelen, 
waardoor de gezondheidszorg 
overbelast raakt en patiënten 
die zorg nodig hebben dat niet 
langer kunnen krijgen.

Blijf thuis bij verkoudheid
De belangrijkste maatregelen 
voor mensen zonder klachten 
zijn: thuiswerken als dat kan 

en grote groepen vermijden. 
Bij verkoudheidsklachten is 
het advies: blijf thuis en beperk 
sociale contacten. Dat geldt al 
voor milde verkoudheidsklach-
ten, zoals niezen, keelpijn, 
loopneus, licht hoesten of ver-
hoging. Dan kan er namelijk 
al sprake zijn van besmetting 
met het coronavirus, want de 
ziekte kan ook mild verlopen. 
Dus zorg ook met milde klach-
ten dat je anderen niet besmet. 
Ziek thuis uit en houd afstand 
tot andere mensen. Je hoeft 
de huisarts pas te bellen als 
de klachten erger worden. Als 
je koorts krijgt, gaat hoesten of 
moeilijk ademen.

Beperkt testen op corona
De huisarts bepaalt of iemand 
met klachten getest moet wor-
den op besmetting met het co-
ronavirus. Dat gebeurt volgens 
de richtlijnen van het RIVM. 
Omdat de testmogelijkheden 
beperkt zijn, wordt niet langer 
elke zieke getest die serieus 
verdacht wordt van een corona-
besmetting. De testen worden 
vooral ingezet bij ernstig zieke 
patiënten en mensen uit kwets-
bare groepen. Zoals ouderen 
boven de 70 jaar en mensen 
met een afweerstoornis. Zij zijn 
immers de groep waarbij extra 
zorg het meeste nodig zal zijn. 
Alle overige ‘verdachte’ co-
ronapatiënten de minder ziek 

zijn worden dus niet meer ge-
test, maar krijgen uiteraard wel 
het advies om thuis te blijven.

Ziekenhuizen overvol
De ernst van de situatie schuilt 
in het feit dat door toename van 
het aantal coronabesmettingen 
ziekenhuizen straks overvol 
raken en kwetsbare patiënten 
mogelijk niet meer kunnen hel-
pen. Een snelle uitbraak geeft 
een enorme belasting op de 
zorg. Het vermijden van grote 
groepen en thuisblijven als je 
een beetje snotterig bent, doe 
je dus niet zozeer voor jezelf, 
maar juist om de uitbraak af te 
remmen. Om de gezondheid 
van ouderen te beschermen en 
om de zorg voor mensen die 
het echt nodig hebben in stand 
te houden. Dus neem je verant-
woordelijkheid en doe dit voor 
elkaar. Want we gaan heftige 
weken tegemoet.

Meer informatie
Vorige week kreeg het callcen-
ter van GGD Gooi en Vecht-
streek ruim 1500 telefoontjes 
van inwoners met vragen over 
het coronavirus. Het callcenter 
is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
In het weekend zijn er aange-
paste openingstijden.

Kijk voor meer informatie op
www.ggdgv.nl/coronavirus.

   

Wijdemeren ligt stil…..
WIJDEMEREN
Het coronavirus waart ook 
door de vijf dorpen. Veel 
ligt er stil, in ieder geval tot 
6 april.

De volgende activiteiten zijn 
o.a. afgelast… 

Ankeveen: Bingo en Rad van 
Fortuin in ASV kantine, Sing 
Along Vriendschapskring -, 
halve finale Kleinkunst Festival 
-, Zondagmiddag concert All 
Directions! -, Carel Kraayen-
hof en Juan Pablo Dobal in de 
Dillewijn, jaarvergadering HK, 
opening ontmoetingsplek Wout 
Hilhorsthof, Paasknutselclub 
met All Directions!, voetbal-
wedstrijden ASV ’65.

Kortenhoef: Lentekriebels Cur-
tevenneschool, voorjaarscon-

cert harmonie BMOL, Kunst 
a/d Dijk met Anastasia Kobe-
kina en Hanna Shybayeva, 
opening van De Paddenpoel, 
Music in Color concert rond 
Ingrid Jansen, schaken Curte-
venneschool regionale finales, 
jaarvergadering HK.

Loosdrecht: diploma- uitreiking 
Jeugd Schaatsen, herdenking 
oorlogsmonument met Ben 
Verduijn, inloop Gebiedsak-
koord, bezoek aan kasteel-mu-
seum Sypesteyn en de tuinen, 
Bevrijdingsconcert Fun4All 
in MCO, jaarvergadering HK, 
kerkdiensten r.k. KAN- paro-
chies en Pauluskapel, voetbal-
wedstrijden SV Loosdrecht.

Nederhorst den Berg: Concert 
Op de Berg, Spiegelplasloop, 
jaarvergadering HK, kerkdien-

sten Prot. Gemeente, voetbal-
wedstrijden VV Nederhorst.

’s-Graveland: Geert Mak-le-
zing, lezing over de Mattheus 
Passion in de Stalpaertkerk, 
jaarvergadering HK, kerkdien-
sten De Graankorrel, voetbal-
wedstrijden SV ’s-Graveland

Scholen, kinderopvangcentra, 
restaurants, cafés, koffiezaken 
en sportzalen dicht.

Aangepaste kerkdiensten NH 
kerk te ’s-Graveland (tot 75 
pers.)

Digitale en aangepaste kerk-
diensten Sijpekerk te Loos-
drecht.

Enzovoort………….

Aanvullende 
maatregelen
onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart 2020 heeft 
het kabinet aanvullende 
maatregelen genomen in de 
aanpak van het coronavi-
rus. Scholen en kinderdag-
verblijven in heel Nederland 
sluiten in ieder geval tot en 
met maandag 6 april 2020. 
Datzelfde geldt voor eet- en 
drinkgelegenheden en sport- 
en fitnessclubs.

De maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblij-
ven gaan dicht van maandag 
16 maart tot en met maandag 
6 april. Het gaat hierbij om 
scholen in het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, mbo en 
speciaal onderwijs.

• Voor kinderen van ouders 
die bijvoorbeeld werken in de 
zorg, bij de politie, openbaar 
vervoer en brandweer is er 
wel opvang in de school en 
het kinderdagverblijf. Zo kun-
nen deze ouders blijven wer-
ken. Deze opvang is zonder 
extra kosten.

• Docenten gaan onderwijs 
op afstand organiseren voor 
kinderen die thuis zitten, met 
prioriteit voor eindexamen-
leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en het mbo.

• Alle eet- en drinkgelegenhe-
den gaan dicht vanaf zondag 
15 maart 18.00 uur tot en met 
maandag 6 april. Ook sport- 
en fitnessclubs, sauna’s, 
seksclubs en coffeeshops 
sluiten vanaf zondag 15 maart 
18.00 uur tot en met maandag 
6 april.

• Het kabinet vraagt iedereen 
in Nederland om waar moge-
lijk 1,5 meter afstand van el-
kaar te bewaren. Ook bijvoor-
beeld bij het boodschappen 
doen. Het kabinet benadrukt 
nogmaals dat het niet nodig is 
om boodschappen te hamste-
ren. De supermarkten blijven 
nieuwe voorraden krijgen.

• Alle eerder genomen maat-
regelen worden verlengd tot 
en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschil-

lende maatregelen om onder-
nemers te helpen die in de 
problemen dreigen te komen. 
Zo is er de regeling werktijd-
verkorting, kan de Belasting-
dienst uitstel van betaling 
verlenen en verruimt het mi-
nisterie van Economische Za-
ken de borgstelling midden- 
en kleinbedrijf.

Ondernemers in bijvoorbeeld 
de horeca of de reisbranche 
kunnen daardoor makkelijker 
geld lenen als klanten weg-
blijven of als hun zaak tijdelijk 
dicht moet. Meer informatie 
over de mogelijkheden kun-
nen ondernemers opvragen 
bij het adviesteam van de Ka-
mer van Koophandel.

Vragen?
Als u na het lezen van deze 
informatie nog vragen heeft 
over deze nieuwe maatrege-
len dan kunt u terecht op:

• Website RIVM www.rivm.nl/
coronavirus/covid-19 website 
Rijksoverheid www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/corona-
virus-covid-19.

• U kunt ook bellen met het 
landelijke informatienummer 
0800-1351.

Callcenter GGD
Het algemene nummer van 
GGD Gooi en Vechtstreek is 
beschikbaar voor specifie-
ke medische vragen waarop 
u via bovenstaande routes 
geen antwoord krijgt: 035-
6926400. Dit nummer is be-
reikbaar op werkdagen van 
08.30 tot 17.00 uur. De GGD 
bepaalt per weekend op wel-
ke tijdstippen het nummer 
bereikbaar is op zaterdag en 
zondag. Deze informatie is te 
vinden via www.ggdgv.nl.

Bovenstaande informatie is 
de informatie die op maan-
dagmorgen 16 maart 2020 
bekend was. 

Kijk voor de meest recente in-
formatie op www.wijdemeren.
nl en www.ggdgv.nl.
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     TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE    
Twingo Collection 5drs Geel 06-2019 2000 km 13500,-

Twingo Diesel 3drs Zwartmet. 05-2011 265000 km   2950,-

Captur Dynamique tce-90 Ivoire 04-2016 56000 km 12750,-

Captur Ed.One  tce-120 Brons/Zwart 04-2018 15000 km 19750,-

Megane Coupe 1.6 Zilvermet. 02-2001 115000 km   2500,-

Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007 190000 km   3750,-

Kadjar Intens Automatic tce-140  Zilvermet. 04-2019 4500 km 29750,-

Peugeot 5008 Premiere Antracietmet. 11-2009 165000 km   6500,-          
2 cabrio’s voor het zonnige voorjaar

Opel Tigra 1.4 Twin-Top Sport   Blauwmet. 07-2007 61000 km  4600,-

Renault Megane 1.6-CC Dynamique  Beigemet. 01-2005 190000 km  3500,-
Weekblad Wijdemeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
Kortenhoef / ‘s-Graveland ons 
weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

bezorger
gezocht!! !

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie

035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen. 

Anneke de Kwant / Ankeveen 
06-51997751

CURA PEDICURE & MANICURE 
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957 
www.curapedicuremanicure.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Helmut Smits voor al uw 
tuin-aanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. Tel: 06 33590799

SWART BELASTINGADVIES
Voor aangifte, advies en
(salaris) administratie.
Deskundig, persoonlijk, 

maatwerk. Bel 035-7724879

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. tel: 06-30235649

PEDICURE JANET
Lid provoet 

Ik kom ook bij u thuis
06-29060003
www.leotus.nl

INTERIEURONTWERP OP MAAT
Marije Fokker/06-29506714

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Geplande groepsvaccinaties voor  
 9- t/m 14-jarigen uitgesteld

REGIO
De door Jeugd en Gezin ge-
plande groepsvaccinaties 
in de week van 30 maart 
t/m 3 april gaan niet door. 
Vanwege de onvoorspel-
baarheid van de versprei-
ding van het coronavirus 
heeft het RIVM besloten dat 
in heel Nederland, dus ook 
in de regio Gooi en Vecht-
streek, de groepsvaccina-
ties voor 9- t/m 14-jarigen 
worden uitgesteld.

Ruim 5400 jeugdigen uit de 

regio Gooi en Vechtstreek heb-
ben van het RIVM een oproep 
gekregen om zich te laten vac-
cineren in sporthal De Zandzee 
in Bussum. Jeugd en Gezin or-
ganiseert daar de groepsvacci-
naties in de week van 30 maart 
tot en met 3 april. Al deze vac-
cinaties voor 9- t/m 14- jarigen 
worden nu uitgesteld.

Nieuwe planning
De vaccinaties voor 9-jari-
ge jongens en meisjes (DTP/
BMR) worden uitgesteld tot na 
de zomervakantie. Voor deze 

prikken waren alleen kinderen 
uit Huizen en Wijdemeren op-
geroepen. Ook de vaccinaties 
aan 13-jarige meisjes (HPV) 
worden uitgesteld tot na de 
zomer. Met het uitstellen van 
een half jaar komt de bescher-
ming tegen deze ziekten niet 
in gevaar. De vaccinaties voor 
14-jarige jongeren (menin-
gokokken ACWY) worden ver-
zet naar juni. Hiervoor ontvan-
gen zij een nieuwe uitnodiging.

Afspraken gaan door
Alle afspraken (en eventuele 
vaccinaties) bij Jeugd en Gezin 
gaan gewoon door. Zowel op 
de consultatiebureaus, op het 
inhaal-vaccinatiespreekuur, als 
op de scholen. Ook de 22-we-
kenprik voor zwangeren wordt 
gewoon gegeven.

Coronavirus
De redenen voor deze tijdelijke 
aanpassingen van het Rijks-
vaccinatieprogramma zijn de 
bestrijding van het coronavirus 
en de daardoor ook ontstane 
hogere werkdruk bij de jeugd-
gezondheidszorg.

   

Actiecomité wil geen sluiting   
Grand Café
Geen kernactiviteit Inovum

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Inovum wil eind dit jaar 
stoppen met het Grand 
Café in de Emtinckhof, dat 
volgens de bezoekers al 
jaren in een behoefte voor-
ziet. Er is geen geld meer 
voor. Tot boosheid van ve-
len. Een actiecomité o.l.v. 
Thea van Leeuwen heeft 
een boze open brief ge-
schreven.

“Het maakte altijd al geen on-
derdeel uit van onze kernacti-
viteiten”, verklaart Inovum-be-
stuurder Mariët de Zwaan in 
diverse media. “Eind dit jaar 
loopt ons contract met eige-
naar Woonzorg af en we moes-
ten kijken hoeveel ruimte we 
vervolgens willen blijven huren. 
Zaken als dat Grand Café kun-

nen we niet meer betalen”, legt 
De Zwaan uit. Ze benadrukt 
dat de thuiszorg in de Emtinck-
hof wel blijft, evenals de dag-
besteding. Sinds de gemeente 
activiteiten met de WMO subsi-
dieert is het budget geslonken.

‘U MOET ZICH
SCHAMEN’

‘U moet zich schamen’, schrijft 
het actiecomité namens 204 
bewoners. De brief is niet al-
leen gericht tegen Inovum, 
maar ook bestemd voor eige-
naar Woonzorg en de Wijde-
meerse wethouder sociale za-
ken Van Rijn. ‘Allemaal hebben 
ze hun mond vol over ouderen-
zorg, mensen die na de oorlog 
ons land hebben opgebouwd, 
laten ze nu in de kou staan. 
Met het sluiten van het Grand 
Café in de Emtinckhof worden 

ze in de steek gelaten en ko-
men in een isolement te zitten 
op hun appartement’. Zonder 
Grand Café geen buurtmaal-
tijden, koffieochtenden, spel-
letjesmiddagen, breiclubje, 
bingo- en bridgeavonden. Vol-
gens het actiecomité stellen de 
bestuurders financiële zaken 
boven de sociale zorg voor ou-
deren. ’Wij doen een beroep op 
uw maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Handtekening-
acties hebben niets uitgehaald 
bij het sluiten van de Brasserie 
in Veenstaete. Daarom nu op 
deze weg.’ Tot slot doen me-
vrouw Van Leeuwen c.s. een 
klemmend beroep op de be-
stuurders om te zoeken naar 
andere oplossingen. ‘Waarom 
maakt u geen joint venture met 
de lokale Buurtzorg, de Kring-
loopwinkel en de lokale onder-
nemers?’

Crisisteam huis-
artsen Gooi en 
Vechtstreek
REGIO
In de afgelopen dagen 
heeft de Corona epidemie 
zich in Nederland verder 
ontwikkeld. De overheid 
heeft een beleid aangewe-
zen dat erop gericht is de 
verspreiding van de ziekte 
te vertragen en zo de druk 
op zorg te spreiden.

Dit beleid begint bij de men-
sen zelf, blijf thuis als je hoest; 
houdt rekening met kwetsba-
re mensen in je omgeving en 
werk zoveel mogelijk thuis. 
Denk ook goed na over het 
bezoeken van feestjes, ver-
jaardagen en andere sociale 
activiteiten.

De taak van de huisarts is om 
de reguliere zorg zoveel mo-
gelijk te bewaken en in stand 
te houden in deze moeilijke 
tijden en de mensen die be-
smet zijn zo goed mogelijk te 
begeleiden volgens de gel-
dende richtlijnen van het RIVM 
en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap. Wij merken 
hierbij een toenemende druk 
op de huisartsenzorg door een 
stijging van het aantal telefo-
nische vragen met 30% in de 
praktijken en op de Huisart-
sen/Spoedpost. Door de inzet 
van alle medewerkers is dit al-
lemaal nog te behappen.

Het Crisis Team in de regio 
Gooi en Vechtstreek is de 
afgelopen week druk bezig 
geweest met het invullen van 
deze taak en de stappen die 
daarbij nodig zullen zijn voor 
te bereiden. Alle huisartsen 
zijn hierover inmiddels geïn-
formeerd.

Dit kan in de komende dagen 
wel degelijk gevolgen hebben 
voor de reguliere huisartsen-
zorg. Het is belangrijk dat we 
onnodige praktijk bezoeken 
overdag zoveel mogelijk voor-
komen om verdere versprei-
ding van het virus te beper-
ken. Het kan dus zijn dat de 
huisarts een controle voor een 
chronische aandoening uitstelt 
of vervangt door een telefo-
nisch consult.

Ook vragen wij met klem aan 
de patiënten om NIET zonder 
afspraak naar de praktijk te ko-
men (ook niet voor bv een her-
haal recept) en als u een af-
spraak maakt eerlijk antwoord 
te geven op de vraag of u last 
heeft van luchtwegklachten of 
koorts.

De doktersassistente zal aan 
de telefoon hiernaar vragen. 
Ook zal zij vaker een zelf-
zorg advies geven of u door 
de huisarts terug laten bellen. 
Vragen die veilig uitgesteld 
kunnen worden zullen uitge-
steld worden.

Het spreekt vanzelf dat we 
natuurlijk de gezondheidspro-
blemen die wel beoordeeld 
moeten worden blijven behan-
delen.

Mensen die hoesten en geen 
koorts hebben en ook niet be-
nauwd zijn hoeven de huisarts 
ook niet te bellen. Een beoor-
deling voegt in dit geval niet 
veel toe. Er is immers helaas 
geen geneesmiddel voor Co-
rona.

Patiënten die kwetsbaar zijn 
doordat zij een andere aan-
doening hebben (dat zijn bij-
voorbeeld alle mensen boven 
de 70 en alle mensen jonger 
dan 70 met een chronische 
aandoening zoals bijvoorbeeld 
diabetes, astma, copd, ern-
stige hart of nierproblemen, 
stoornissen van het afweer-
systeem) wordt aangeraden 
om wel te bellen voor overleg. 
De huisarts zal dan samen 
met de patiënt beslissen wat 
verstandig is.

Voor algemene vragen over 
Corona wordt gevraagd NIET 
de huisarts of de huisartsen-
post te bellen maar te kijken 
op de website van het RIVM 
of te bellen met het landelijk 
informatie nummer van het 
RIVM 0800 1351

Rene Batenburg
huisarts, voorzitter GHO GO
Wouter Blokhuis,
huisarts, medisch manager 
Huisartsenpost
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Lammetjesdag

De kinderen van de Spotjes 
bezochten zaterdag jl. de lam-

metjes bij de familie Galesloot 
in Nederhorst den Berg

(foto: Else van Luxzenburg)

   

In Gesprek Met burgemeester   
Crys Larson
WIJDEMEREN
Vanaf donderdag 19 maart 
kunt u kijken naar een 
nieuwe aflevering van In 
Gesprek Met op GooiTV.

Redacteur Herman Stuijver is 
in gesprek met burgemeester 
Crys Larson van Wijdemeren. 
Het gesprek zal geheel gaan 
over het coronavirus, over 
de maatregelen en adviezen. 
Ook over de sociale gevolgen, 
de rol van de gemeente en de 
verantwoordelijkheid van de 
burgemeester in deze.

GooiTV is te zien via Ziggo 
(kanaal 41) en KPN (kanaal 
1432). Meer info over kanalen: 
zie gooitv.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor uw dagelijks 
brood en banket.
Ma t/m zaterdag vanaf 

7.30 uur geopend

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Beste Gasten,

Wegens het besluit van de regering omtrent het virus
Covid-19 hebben we ons afhaal en restaurant gedeelte
tot en met 6 april gesloten.

Plaats via onze site en betaal met een online betaal-
methode Onze bezorgers zullen uw bestelling voor de 
deur plaatsen en aanbellen. We zullen op een gepaste 
afstand wachten en zodra u uw bestelling in ontvangst 
hebt genomen gaan we weg.

Met vriendelijke groet,
Team Dynasty

We hebben daarom besloten om tot en met
6 april te gaan bezorgen, u kunt dit doen door uw 
bestelling telefonisch 035-6561156 of via onze site

www.dynastyonline.nl/winkel door te geven.

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 20:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156
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Laatste fase “Tussen de rotondes”
Totale auto-afsluiting 3 t/m 5 april

Door: Anja Lodder

LOOSDRECHT  
Aan een klein gezelschap 
van bewoners en onder-
nemers gaven wethouder 
Joost Boermans en om-
gevings-/communicatie-
manager Isra van Velzen 
van KWS een uitgebreide 
toelichting op de stand 
van zaken rond de werk-
zaamheden herinrichting 
Oud-Loosdrechtsedijk.

De werkzaamheden liggen op 
schema en gaan nu de laatste 
fase in. De avond was tevens 
bedoeld om te zien of er zaken 
moeten worden aangepast en 
of er op huis/bedrijfsadres ni-
veau nog maatwerk moet wor-
den verricht. Op de noordzijde 
wordt het tempo verhoogd 
door het inzetten van 2 ploe-
gen.

Ook aan de zuidzijde is men 
volop bezig met bandenlijnen 
aanbrengen, de goot, groen-

stroken en inritten. Om zo-
veel mogelijk werk te kunnen 
verzetten voor met name het 
asfalteren, het boren van put-
ten en het aanbrengen van de 
hagen in de groenstrook zal de 
dijk tussen donderdag 3 april 
10.00 uur en zondag 5 april 
17.00 uur voor autoverkeer 
worden afgesloten. Voetgan-
gers en fietsers kunnen wel 
hun erf bereiken.

Om de overlast voor bewoners 
zoveel mogelijk te beperken 
zullen 2 elektrische golfkarre-
tjes als pendeldienst tussen de 
rotondes worden ingezet om 
mensen te vervoeren vanaf 
de voorziene parkeerplekken 
(bij ’t Bruggetje/het haventje 
en achter het oude politiebu-
reau/bij de brandweer). Ook 
zullen verkeersregelaars aan-
wezig zijn. Alle informatie is te 
vinden op de KWS app (gra-
tis te downloaden, toevoegen 
aan favorieten en op project 
Oud-Loosdrechtsedijk klik-
ken). Ook zal via social media 

en een nieuwsbrief de laatste 
informatie worden gecommu-
niceerd.

Wethouder Boermans meent 

dat “Met de uitvoering van dit 
project Wijdemeren trots kan 
zijn op dit visitekaartje. Er zijn 
innovatieve technieken toe-
gepast en er is veel aandacht 

aan veiligheid gegeven. De 
planning en communicatie is 
vanaf dag 1 goed verlopen.” 
Eind april zal het gehele traject 
moeten zijn afgerond.

Klachten worden ‘zeer slecht’ afgehandeld
College erg geschrokken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een rapport over de 
afhandeling van klach-
ten blijkt dat Wijdemeren 
hierop vaak ‘zeer slecht’ 
scoort. Weliswaar krijgen 
klagers op tijd antwoord, 
maar de manier van com-
municeren is een serieus 
probleem. B&W schrokken 
van de uitslag en nemen 
de kritiek ter harte.

DAT BETEKENT DAT 
JE DE UITSLAG MOET 

RELATIVEREN

Het gaat om 36 klachten in 
ruim anderhalf jaar (tussen 1 
jan. 2018 en 31 aug. 2019). 
Er is een enquête opgesteld 
die slechts door 20 klagers is 
ingevuld. Dat betekent dat je 
de uitslag moet relativeren. Als 
iemand ontevreden is over de 
afhandeling van een klacht zal 
diegene eerder geneigd zijn 
een enquête in te vullen. Plus 

dat een aantal klagers wel is 
gevraagd om nazorg, maar die 
hebben nooit gereageerd.

Uitslagen
De helft van de respondenten 
vindt dat ze niet goed gehoord 
zijn over de afhandeling. Op 
een schaal van 5 sterren vin-
den 10 personen het ‘zeer 
slecht’. Dat geldt ook voor ef-
ficiëntie, maar liefst 11 klagers 
kiezen voor ‘zeer inefficiënt’. 
Inhoudelijk was de afhandeling 
nog slechter, hier 12 keer ‘zeer 
slecht’. Het contact met de 
klachtencoördinator werd als 
iets minder slecht beoordeeld, 
nu slechts 8 keer ‘zeer slecht’. 
Maar over de teammanagers 
was men weer minder tevre-
den, 11 van de 20 vonden die 
contacten ‘zeer slecht’. Bij de 
open vragen kwamen opmer-
kingen als ‘klachten serieus 
nemen, beter luisteren, betere 
communicatie, de waarheid 
niet verbergen omwille van 
collegialiteit’ naar boven. Eén 
respondent noemde de snel-

heid van de afhandeling van 
de klacht als goed punt.

Conclusies
Wettelijk voldoet de klachten-
procedure, ook wat betreft de 
terugkoppeling van de team-

managers. Uit de enquête 
komt een ander beeld naar vo-
ren. Veel negatieve signalen 
die gaan over de manier van 
communiceren: professionele 
communicatie, snel en ade-
quaat reageren op een klacht 

en luisteren zijn veel gehoorde 
aandachtspunten. De aanbe-
veling is dan ook hier aan-
dacht aan te besteden en alert 
op te zijn. B&W komen met 
een plan om de afhandeling te 
verbeteren.

 Foto: Isra van Velzen
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Sancties hondenpoep
Ingezonden brief

Toen ik het artikel over de 
hondenpoep las, was ik ver-
bijsterd. Er staat letterlijk ‘100 
flinke honden bevatten een 
veelheid van fauna, virussen, 
wormen en parasieten’ En ook 
dat ze het water kilometers 
rondom de plek verontreini-
gen. Te zot voor woorden. 
Wat denkt u van mensen met 
een boot? Elke hondenbe-
zitter zorgt voor een zo goed 
mogelijk gezonde hond d.m.v. 
vlooien- en tekenmiddel, ont-
wormingskuren, controle die-
renarts, enz. Ook wordt er 
geopperd dat bepaalde be-
planting niet bestand is tegen 
hondenpoep. Denk dan eens 

aan het stikstofverhaal. Zijn ze 
bij de gemeente wel helemaal 
goed in het hoofd? Of hebben 
ze weer geld nodig voor hun 
eigen fouten? Een hondenbe-
zitter betaalt € 81,03. Bij 1200 
honden kom je uit op ruim 
97.000 euro. Bij een 2e hond 
betaal je nog meer (101,96). 
Reken maar eens uit wat de 
gemeente binnenhaalt. Zon-
der middelen beschikbaar te 
stellen. Maar nu wel sancties 
opleggen, terwijl de meeste 
hondenbezitters de honden-
poep keurig opruimen?

Daarbij wil ik melden dat wij 
elke zomer in de kattenshit 

zitten door loslopende katten. 
Ze halen de bloembollen eruit 
en schijten waar ze willen. En 
zitten ook vol met bacteriën, 
wormen en parasieten (als 
men behandeling achterwege 
laat). Komen deze mensen de 
poep ook even opruimen? Of 
krijgen ze dan een boete?

De gemeente schrijft dat je 
hondenbelasting betaalt. Met 
de opbrengst worden onder 
andere schoonmaakacties be-
taald. Ook wordt de handha-
ving hieruit bekostigd. Amen!

Monique Zijpveld- Cramm,
NdB.

   

Oproep protestgroep Schiphol
Ingezonden brief

Op 26 februari sprak ik in tij-
dens de raadscommissie over 
het onderwerp Schiphol en 
Nederhorst. Indien de vlieg-
bewegingen van 500.000 naar 
540.000 gaan groeien bete-
kent dit meer geluidsoverlast. 
Met name rmeer dan 1000 wo-
ningen in de gebieden Neder-

horst, Horstermeer en Anke-
veen zullen meer hinder gaan 
ondervinden.

Graag wil ik bewoners van 
Nederhorst coördineren en 
informeren over de ervaringen 
van een protestgroep Muiden/
Muiderberg. Wellicht is het 

raadzaam een eigen groep te 
starten voor het te laat is?

Voor meer informatie:

Wim van Oudheusden,
Loosdrecht
wimvanoudheusden@ziggo.nl
0640414560

   

Afweging nieuwe vaarverbinding
Meer informatie nodig

WIJDEMEREN
De gemeente Wijdemeren 
heeft een gedegen advies 
van de commissie M.E.R. 
ontvangen over de volle-
digheid van het milieurap-
port (MER) dat werd opge-
steld om enkele varianten 
voor een nieuwe vaarver-
binding te onderzoeken.

“Volgens de commissie is er 
extra informatie nodig om een 
goede afweging te kunnen 
maken. Die boodschap ne-
men we serieus”, aldus Jan 
Jaap de Kloet, wethouder van 
Gemeente Wijdemeren.

Voor een nieuwe vaarverbin-
ding tussen de Loosdrechtse 
Plassen en het Hilversumse 
Kanaal via de Wijde Blik zijn 
in het MER zes verschillende 
routes onderzocht waarbij is 
gekeken naar de effecten op 
natuur, recreatie, woon- en 

leefomgeving. Volgens de 
Commissie m.e.r (zie www.
commissiemer.nl) maakt het 
MER niet duidelijk hoe on-
toelaatbare natuurschade 
kan worden voorkomen. Ook 
is volgens de commissie niet 
inzichtelijk welke effecten de 
routeopties hebben op de be-
leving voor inwoners en recre-
anten op het water en vanaf 
het land.

Bedoeling
De 21 partijen die het Ge-
biedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen ondertekenden 
wilden met een MER zorg-
vuldig alle varianten voor een 
nieuwe vaarverbinding voor 
sloepenvaart en ongemotori-
seerd vaarverkeer onderzoe-
ken. De Kloet: “Het is goed dat 
het MER-rapport en het advies 
van de Commissie m.e.r. er nu 
zijn. Ook de 53 zienswijzen die 
we hebben ontvangen, nemen 

we in ogenschouw. Dan kijken 
we samen met alle partijen 
wat haalbaar is.”

Vervolg
De gemeente Wijdemeren 
heeft nog enige tijd nodig de 
zienswijzen op het MER te 
verwerken. De Stuurgroep 
Oostelijke Vechtplassen zal de 
gemeente daarna, in de loop 
van het jaar, adviseren over 
het vervolgtraject op basis van 
die informatie en het advies 
van de Commissie m.e.r.
Op www.vechtplassen.nl vindt 
u informatie over het Uitvoe-
ringsplan Oostelijke Vecht-
plassen waarbij 21 partners 
zich verenigd hebben om 
– door meerdere projecten – 
gezamenlijk een aantrekkelijk 
plassengebied te ontwikkelen 
waar het prettig wonen en re-
creëren is, met ruimte voor de 
natuur.

Hondenpoep     
afvalbakken
Ingezonden brief

Tot mijn genoegen mocht ik 
constateren dat de Gemeente 
Wijdemeren een begin heeft 
gemaakt met het plaatsen van 
hondenpoep afvalbakken in 
de dorpen. Vorig voorjaar heb 
ik met een aantal hondeneige-
naren uit Nederhorst de Ge-
meente al verzocht om meer 
afvalbakken te plaatsen, voor-
al daar waar honden worden 
uitgelaten.

Verreweg de meeste eigena-
ren vinden het geen probleem 
om de poep op te ruimen, 
maar dan moet je het ook kwijt 
kunnen. Uiteindelijk betalen 
hondeneigenaren een forse 
extra belasting in Wijdemeren, 
dan mag je daar ook wat voor 
terug verwachten. En wanneer 
de Gemeente wil handhaven 
(lees: nog meer belasting in-
nen) dan is het extra frustre-
rend dat je eindeloos met je 
zakje poep moet lopen omdat 
je het niet kwijt kan. Nu zijn er 
dus eindelijk bakken, met zelfs 
een zakjes voorziening, en ik 
verwacht dat daar een positie-
ve werking vanuit zal gaan en 
steeds meer eigenaren gaan 
opruimen. Het heeft misschien 
even tijd nodig voor dit een feit 
is, maar dat is met iedere ver-
andering zo (dus Gemeente: 
geef dit ook even de tijd). De 
Bergse hondeneigenaren heb-
ben vorig jaar ook gevraagd 
de afvalbak in de Paulus Pot-
terstraat niet zo dicht bij het 
bankje te plaatsen. Van dit 
bankje wordt veel gebruik ge-

maakt als het mooi weer is, 
maar bij hogere temperaturen 
met een poepbak ernaast zal 
dit niet zo prettig zijn: stank, 
vliegen. Nu kwam ik net thuis 
op het moment dat gemeen-
tewerkers bezig waren deze 
afvalbak te plaatsen. Ik ben 
even naar de heren toegelo-
pen om aan te geven dat ik blij 
was dat er nu eindelijk bakken 
werden geplaatst, maar dat er 
ook verzocht was deze bak 
niet zo dicht bij het bankje te 
zetten. De heren zeiden dat 
dit vast geen probleem zou 
worden vanwege het zware 
deksel en zagen dus geen pro-
bleem met stank en vliegen. Ik 
hoop dat zij gelijk krijgen. Zij 
zeiden erbij dat wanneer het 
toch een probleem wordt het 
geen enkel punt is om de bak 
even te verplaatsen. We hou-
den het in de gaten. Vanoch-
tend constateerde ik dat de 
paal met afvalzakjes scheef 
en los staat, kennelijk niet 
goed aangestampt. Inmiddels 
heb ik de Gemeente hiervan 
op de hoogte gesteld. Als de 
paal omvalt zou dit mogelijk 
als vandalisme gezien kunnen 
worden, maar de echte reden 
is dan dat hij gewoon niet so-
lide is geplaatst. Overigens 
mag ook andere afval in de 
poepbakken worden gedaan, 
het is maar dat u het weet er 
ligt overal genoeg zwerfvuil. 
Dat hoort ook niet op straat en 
zeker niet in de natuur.

Ineke Westdorp, NdB.

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Zeer geslaagd Bingo 
Event
NEDERHORST DEN BERG 
Maandagavond 9 maart jl. 
heeft voetbalvereniging 
Nederhorst in samenwer-
king met de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek een 
bingoavond georganiseerd 
in Amaris Zorggroep de 
Kuijer te Nederhorst den 
Berg. Dit mooie initiatief 
is onderdeel van de spon-
sorovereenkomst tussen 
de Rabobank en vv Ne-
derhorst en is inmiddels 
uitgegroeid tot een mooie 
traditie. Ook de Rabobank 
was vertegenwoordigd in 
de persoon van Armand 
Truijens.

Onder het genot van een hap-
je en een drankje, geserveerd 
door Sylvia Terlien en Brenda 
Snapper, werden er verschil-
lende rondes voor een rij of 
volle kaart gespeeld waarbij de 
deelnemers werden bijgestaan 
door een heel elftal aan selec-
tiespelers en staf van vv Ne-
derhorst. De bingo-master van 

de avond was Ruben Hogen-
berg en de prijzen werden met 
zorg uitgedeeld door Bob de 
Bruin. De ruim 40 deelnemers 
van zowel binnen als buiten 
de Kuijer, wisten zich prima te 
vermaken. De deelnemers gin-
gen er allemaal met een prijs 
vandoor, deze werden aange-
boden door voetbalvereniging 
Nederhorst en de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek. Het was 
een mooie avond met lachen-
de gezichten, die afgesloten 
werd met een gezellig samen-
zang van ‘het kleine café aan 
de haven’.

Speciale dank aan Mariette 
Meijers van Amaris Zorggroep 
de Kuijer voor een warm wel-
kom en de coördinatie. Het 
VVN SponsorTeam wil daar-
naast: Sylvia, Brenda, Ar-
mand, Bob, Maikel, Thijmen, 
Bart, Ruben, Thiemo, Jeffrey, 
Wesley, Richard, Raymond en 
Gert bedanken voor hun bij-
drage aan dit event.
VVN SponsorTeam

Nieuwbouw in Nederhorst den Berg
Verkoop De Vlindertuin van start

NEDERHORST DEN BERG 
Aan de Vaartweg in Neder-
horst den Berg worden zes 
luxe villa’s en twee sociale 
koopwoningen gebouwd. 
Op de plek waar vroeger 
de wasserij van de fami-
lie Best stond, wordt een 
prachtig villaproject ge-
realiseerd door de ABOU-
groep uit Maassluis. De 
verkoop start op dinsdag 
24 maart a.s. om 19.00 uur 
in het Spieghelhuys in Ne-
derhorst den Berg.

De naam van het project, De 
Vlindertuyn, benadrukt het 
unieke natuurschoon van de 
omgeving en de landelijke lig-
ging. De villa’s liggen bijna op 
een eiland in het water en er 
is een eigen weg die toegang 
geeft tot het gebied. Het uitzicht 
is dan ook adembenemend.

Vlindernamen
De villa’s hebben allemaal een 
vlindernaam gekregen. Zo kunt 

u kiezen uit de Distelvlinder, de 
Citroenvlinder, het Boomblauw-
tje, de Vuurvlinder, de Konin-
ginnenpage, de Kolibrievlinder 
en twee keer een Argusvlinder. 
Met deze namen wil de project-
ontwikkelaar Aad Bouhuisen 
de bijzondere omgeving van 
het gebied benadrukken.

Duurzaam gebouwd
Alle woningen worden volgen-
de de nieuwste regelgeving 
met betrekking tot duurzaam-
heid gebouwd. Zo hebben ze 
allemaal warmtepompen, zon-
necollectoren en zijn ze opti-
maal geïsoleerd.

Prijzen en kavels
De kavels waarop de villa’s 
gebouwd worden variëren in 
grootte van 323 vierkante me-
ter tot 525 vierkante meter. 
Twee van de villa’s hebben 
de keuzemogelijkheid voor 
een rieten kap. De prijzen van 
de villa’s zijn vanaf 798.000,- 
v.o.n. Meer informatie is ook 

te verkrijgen bij: De Witte Raaf 
Makelaars & Taxateurs OG aan 
het Noordereinde 59 in ‘s-Gra-
veland.

Sociale koop
Naast deze luxe villa’s biedt 
het plan ook ruimte aan twee 
sociale koopwoningen. Deze 
appartementen met de naam 

de Argusvlinder zijn te koop 
vanaf 205.046,- v.o.n.. De ge-
bruiksoppervlakte Wonen be-
draagt 81 vierkante meter.
Geïnteresseerden kunnen op 
dinsdag 24 maart a.s. binnen-
lopen vanaf 19.00 uur in het 
Spieghelhuys aan de Dammer-
weg 3 in Nederhorst den Berg.
NB: In verband met het Co-

rona-virus wordt er tijdens de 
Start Verkoop van “De Vlinder-
tuyn” in samenspraak met de 
gemeente een deur-beleid ge-
voerd: maximaal 50 personen 
krijgen toegang tot de verkoop-
ruimte. Wachtende bezoekers 
krijgen een gratis koffie in het 
restaurant van Het Spieghel-
huys.

Young impact op bingoavond   
Veenstaete
KORTENHOEF  
Lone, Puck en Nienke uit 
Kortenhoef en Imme uit 
Hilversum moesten voor 
school, het ATC in Hilver-
sum, een maatschappelijk 
project doen. Zij hebben 
voor dit project gekozen 

voor de verbinding tussen 
jong en oud met aandacht 
voor de eenzaamheid bij 
ouderen.

Ze hebben met elkaar cupca-
kes gebakken. De boodschap-
pen hebben ze via sponsoring 

gekregen van de Jumbo in 
Hilversum en Albert Heijn in 
Kortenhoef. De cupcakes heb-
ben ze laten versieren door 
kinderen van de Curtevenne-
school in Kortenhoef. Tijdens 
de bingoavond op 10 maart in 
de brasserie van Veenstaete 
hebben ze de prachtig ver-
sierde cupcakes bij de koffie 
uitgedeeld. Ook hebben ze 
nog 2 blikken met cupcakes 
kunnen geven om als bingop-
rijs uit te delen. Iedereen heeft 
er van genoten. Lone, Puck, 
Nienke en Imme hebben ook 
nog gezellig mee gedaan met 
de bingo en zelfs nog prijzen 
gewonnen. Voor jong en oud 
en voor hen was dit een heel 
leuk en leerzaam project om te 
kunnen doen. Het was fijn om 
te zien hoe het project Young 
Impact gewaardeerd werd 
door de vrijwilligers van Veen-
staete. De meiden vonden het 
leuk om zoveel enthousiaste 
ouderen met elkaar te zien in 
de brasserie. Wie weet tot een 
volgende keer.

 Foto: Picasa
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Energiecoöperatie komt bij u thuis!
Energiemarkt verandert slechts van locatie

WIJDEMEREN  
De afgelasting van alle 
events rond De Duurzame 
Week Wijdemeren afgelo-
pen vrijdag kwam niet als 
een verrassing. Naast de 
teleurstelling was er begrip 
voor de maatregel. Energie-
coöperatie Wijdemeren laat 
het er echter niet bij zitten.

Omdraaien
Hun activiteiten hebben als 
doel bewoners bewust mee te 
nemen naar een aardgasvrije 
wereld vol duurzame energie-
opwekking en energiebespa-
rende maatregelen. “We heb-
ben een mooie set aan acties 
die we daarvoor inzetten”, al-
dus Niels van der Horst, coör-
dinator voor de coöperatie in 
Nederhorst. “We hadden een 
aantal evenementen gepland 
waarop we onze diensten wil-
den aanbieden.” Zo stond voor 
26 maart een Energiemarkt ge-
pland in het Sociaal Cultureel 
Centrum in Nederhorst. “Toen 

ik hoorde dat alles werd afge-
blazen, wilde ik niet dat alle 
moeite voor niks was geweest. 
Voor de Energiemarkt waren 
overal posters verspreid en in 
dit nummer van het Weekblad 
is in Nederhorst onze flyer in-
gevoegd. Al snel had ik zoiets 
van: nou, als de mensen niet 
naar onze evenementen kun-
nen, gaan we gewoon bij hún 
langs!”

Acties
Bewoners kunnen LED-
lamp-pakketten ter waarde 
van €30 krijgen bij inlevering 
van minimaal drie oude gloei- 
of spaarlampen. Verder kan je 
een energiecoachgesprek aan-
vragen om alle mogelijkheden 
voor jouw huis te bespreken. 
Ook mag iedereen twee weken 
een energiemeter gebruiken 
om stroomslurpende appara-
ten op te speuren, waarna je de 
meter doorgeeft. Tot slot kan 
men zich inschrijven voor een 
warmtescan (bijdrage €25). Als 

bonus krijg je een jaar gratis 
lidmaatschap. “In Nederhorst 
gaat de Energiemarkt dus door, 
alleen veranderen we de loca-
tie naar de mensen thuis. Mail 
of app van welke actie(s) je ge-
bruik wil maken en we komen 
het op donderdag 26 maart van 
‘s ochtends tot ’s avonds bren-
gen!”

Voor Ankeveen/Kortenhoef/’s 
Graveland kunnen geïnteres-
seerden op 24 maart ook de 
hele dag alles afhalen op Ko-
ninginneweg 98 in Kortenhoef.
Voor Loosdrecht is dat op 1 
april van 14:00-16:00 op Land-
goed de Rading (Rading 1b te 
Hilversum) tijdens de kick off 
van het nieuwe informatiepunt 
(De Buurttafel) aldaar.
Nederhorst den Berg: niels@
ecwijdemeren.nl / 06 1446 
1668
Ankeveen/Kortenhoef/’s Gra-
veland: info@ecwijdemeren.nl
Loosdrecht: ulrike@ecwijde-
meren.nl

   

Vespervieringen
Ingezonden brief

Beste oecumenische partners 
en betrokkenen bij de vesper-
vieringen,
Vanwege de waarschuwingen 
van de overheid t.a.v. het risico 
van een Coronaverspreiding bij 
bijeenkomsten met meer dan 
100 aanwezigen, heeft onze 
kerkenraad besloten om voor 
de rest van de maand maart 

onze bijeenkomsten en kerk-
diensten af te gelasten.

Niet omdat we daarbij met 
meer dan 100 mensen aanwe-
zig zijn, maar wel omdat we ons 
verantwoordelijk weten voor 
de gezondheid van onszelf en 
allen om ons heen. We willen 
(als gemeente bijeen) geen 

besmettingshaard zijn, wetend 
dat velen bij ons komen die een 
kwetsbare leeftijd hebben.

N.B.: Ook andere bijeenkom-
sten, zoals de koffieochtenden, 
vespervieringen, gespreks-
groepen en de Kuijerdienst op 
donderdag 26 maart worden 
in deze maand maart tot nader 
orde opgeschort.

Het spijt ons zeer dat we dit in-
grijpende besluit hebben moe-
ten nemen, maar we ervaren 
teveel onzekerheden in ver-
spreiding van en mogelijke be-
smetting met het coronavirus 
om de verantwoordelijkheid te 
dragen voor de bijeenkomsten 
in onze kerk en daarmee voor 
de gezondheid van de aanwe-
zigen.

We hopen dat in de eerste we-
ken van april, met de Goede 
week en Pasen in het vooruit-
zicht alle onrust geluwd is en 
we onze vieringen dan gewoon 
weer kunnen laten doorgaan.

Met een hartelijke groet vanuit 
Nederhorst den Berg,
Evert-Jan

VRAAGBAAK
LEEFBAARHEID
A.s. woensdag houden de 
wijkagent, wijkbrandweer
en BOA een inloopspreekuur 
in het Sociaal Cultureel
Centrum aan de Blijklaan. 

U bent tussen 14.00 en
15.00 uur van harte welkom!

Nederhorst
den Berg

Paastulband Paas 
briochebrood

Kaas-uien 
stok

Witte bollen
Normaal € 8,95
Bij inlevering van 
10 spaarpunten met abrikozen10 spaarpunten 

€ 5,25
voor

€ 4,50
nu voor

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum 

Geldig van donderdag 19 maart t/m zondag 5 april.

eroen
www.bakkerjeroen.nl

� jne Pasen
per 6 verpaktstok

GRATIS
2e zak€ 2,95

nu voor

Maar, hij had nog wel mooie dromen …

Verdrietig en dankbaar nemen wij afscheid 
van onze pa en opa

Folkert Stoker

sinds 2014 weduwnaar van Annie Koopman

Gersloot, 27 juli 1929
Geleefd in Nederhorst den Berg

Huizen, 8 maart 2020

  Roels en Janeth
     Nicolàs
  Martin en Margo
     Sharon en Miguel
        Filipa
     Jeroen en Esmee
        Voué

Correspondentieadres:
Kornwerd 40
1274 AL  Huizen
martinstoker1010@gmail.com

Onze (o)pa is overgebracht naar Uitvaartcentrum 
De Groot, Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen.

In verband met de huidige ontwikkelingen en adviezen 
omtrent het Corona virus hebben wij helaas besloten 
om van de condoleance af te zien. Wij stellen uw begrip 
zeer op prijs. Blijken van medeleven kunt u versturen 
naar het Uitvaartcentrum.

Vrijdag 13 maart zullen wij in besloten kring afscheid 
nemen van (o)pa.

Maar, hij had nog wel mooie dromen …

Verdrietig en dankbaar nemen wij afscheid 
van onze pa en opa

Folkert Stoker

sinds 2014 weduwnaar van Annie Koopman

Gersloot, 27 juli 1929
Geleefd in Nederhorst den Berg

Huizen, 8 maart 2020

  Roels en Janeth
     Nicolàs
  Martin en Margo
     Sharon en Miguel
        Filipa
     Jeroen en Esmee
        Voué

Correspondentieadres:
Kornwerd 40
1274 AL  Huizen
martinstoker1010@gmail.com

Onze (o)pa is overgebracht naar Uitvaartcentrum 
De Groot, Havenstraat 23-25, 1271 AB Huizen.

In verband met de huidige ontwikkelingen en adviezen 
omtrent het Corona virus hebben wij helaas besloten 
om van de condoleance af te zien. Wij stellen uw begrip 
zeer op prijs. Blijken van medeleven kunt u versturen 
naar het Uitvaartcentrum.

Vrijdag 13 maart zullen wij in besloten kring afscheid 
nemen van (o)pa.
De crematie heeft vrijdag 13 maart in besloten kring 
plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN
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Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Conform de richtlijnen van 
de KNVB zijn alle (oefen)
wedstrijden en trainingen 
voorlopig tot 31 maart af-
gelast. Mochten er voor of 
na 31 maart andere richtlij-
nen komen, dan wordt dit 
kenbaar gemaakt via de 
reguliere communicatieka-
nalen als website facebook 
en app.

Geen voetbal voorlopig maar 
wel wat overig nieuws. Zo heeft 
de vereniging met ingang van 
het seizoen 2020/2021 Remco 
Sint aangetrokken als nieuwe 
hoofdtrainer. De 43- jarige in-
woner uit Diemen is nu nog 
bezig aan zijn derde seizoen 
als hoofdtrainer van SV Ilpen-
dam die onder zijn leiding af-

gelopen seizoen promoveerde 
naar de derde klasse. Remco 
heeft veel zin om met de jonge 
selectie van Nederhorst aan 
de slag te gaan. Hij wordt de 
opvolger van Wesley Geer-
lings die heeft besloten om 
aan het eind van het seizoen 
Nederhorst te verlaten.

De bijzondere algemene le-
denvergadering waarin be-
sproken gaat worden over het 
omzetten van de speeldag van 
de selectie naar de zaterdag 
en /of het complex volledig 
rookvrij moet worden is van-
wege het coronavirus verscho-
ven naar 14 april.

Voetbalvereniging Nederhorst 
heeft in samenwerking met 
de Rabobank Gooi en Vecht-

streek een bingoavond geor-
ganiseerd in Amaris Zorggroep 
De Kuijer. Onder het genot van 
een hapje en drankje werden 
er verschillende rondes voor 
een rij of volle kaart gespeeld 
waarbij de deelnemers werden 
bijgestaan door een heel elftal 
aan selectiespelers en staf 
van vvNederhorst. Ruben Ho-
genberg ontpopte zich als kun-
dig en enthousiast bingomas-
ter. De ruim 40 deelnemers 
van zowel binnen als buiten 
De Kuijer wisten zich prima 
te vermaken en gingen er al-
lemaal met een prijs vandoor. 
Een mooi initiatief voor onze 
oudere dorpsgenoten.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
Uiteraard volgt de vereni-
ging de maatregelen en 
adviezen van overheid 
en officiële instanties en 
daarom is de vereniging 
op slot gegaan. In ieder ge-
val tot en met maandag 6 
april, maar we houden re-
kening met verdergaande 
maatregelen. Over wat dat 
voor ons in het algemeen 
betekent en voor onze ver-
eniging in het bijzonder be-
richten wij indien nodig via 
onze social media.

Er wordt de komende weken 
niet alleen niet gevoetbald of 
getraind, maar ook de vrijwil-
ligers die het sportcomplex 
onderhouden (en er is altijd 
wat te doen) zullen voorlopig 
even geen werkzaamheden 
hoeven uit te voeren. Ook de 
tweewekelijkse kaartavonden 
zijn geannuleerd en geplande 
commissievergaderingen zijn 
uitgesteld of worden telefo-
nisch en/of online gehouden.

Het is dus stil op het complex. 
Omdat we grotendeels aan 
huis gekluisterd zijn en geen 

voetbal kunnen spelen of kij-
ken, hebben we afgelopen 
zondag een aantal tips op Fa-
cebook gedeeld om de dag(en) 
door te komen. Misschien ook 
iets voor de komende weken?

De voorbereidingen op eve-
nementen later dit jaar, zoals 
reünie vrouwenvoetbal (19 
april), voetbaldagen 28 apr tm 
2 mei) en het toernooiweek-
end (13/14 juni) gaan gewoon 
door in afwachting van eventu-
ele aanvullende maatregelen. 
Achter de schermen gaan we 
dus gewoon door.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 9 maart: R. van 
Huisstede – M. Zieleman 3-0, 
J. van Greuningen – E. Ver-
nooij 3-0, B. Worp – W. Cle-
ments 0-3

Stand aan kop: R. van Huis-
stede 7-22, W. Clements 7-21, 
M. Zieleman 7-15

Uitslag BV Overmeer tegen 
BV De Tram: 5-8

Donderdag 12 maart: M. v.d. 
Velden – R. van Kooten 0-3, 
M. Verlaan – J. v.d. Berg 0-3, 
P. van ’t Klooster – K. Voorn 
0-2, H. Stalenhoef – J. uit den 
Bosch 3-0, W. Clements – C. 
uit den Bosch 2-0

Eindstand biljartcompetitie De 
Buuren seizoen 2019-2020: 
1. Biljartclub 4711 (9-73 kam-
pioen), 2. BV De Tram (9-70), 
3. BV Geinburgia (9-52), 4. BV 

Overmeer (9-51)

Programma + contact
Geen programma tot 6 april 
a.s. in verband met verplichte 
sluiting van horeca, sportver-
enigingen, e.a. als gevolg van 
corona-virus (ook bar + club-
huis gesloten)

Contact: 06.20.40.80.58

Luisterhelden gezocht
Voor de Luisterlijn Hilversum

HILVERSUM
Maar liefst meer dan 2 mil-
joen volwassen mensen 
in Nederland krijgen zorg 
en ondersteuning. Dit kan 
zwaar zijn en veel vergen 
van vrienden en familie, 
maar ook van vrijwilligers.

Er bellen steeds meer mensen 
naar de Luisterlijn die tijdelijk 
ondersteuning zoeken omdat 
mantelzorg hen zwaar valt. 
Daarom zijn er dringend nieu-
we luisterhelden nodig die een 
anoniem luisterend oor willen 
bieden aan hun medemens.

Hoe helpt een gesprek?
Elke dag en nacht voeren de 
vrijwilligers van de Luisterlijn 
ruim 1000 gesprekken met 
mensen die steun nodig heb-
ben. Met mensen die een luis-
terend oor zoeken voor hun 
eenzaamheid, pijn, verdriet of 
zorgen. Gevoelens die juist 
naar boven komen als het bui-
ten donker is en de dagen kort 
zijn. Een vrijwilliger luistert, 
denkt mee en zoekt eventueel 
mee naar oplossingen. In veel 
gevallen helpt een luisterend 
oor iemand al verder en is er 
geen professionele hulp nodig. 
Ook is de Luisterlijn vaak een 
aanvulling op de (professione-
le) hulp die iemand al krijgt.

Voldoening
Vrijwilliger Bert vertelt: ‘’Het is 

fijn om te merken dat mensen 
iets aan het gesprek hebben, 
ze verder zijn geholpen. Dat 
geeft mij zoveel voldoening. 
Ik vertel dit ook aan mensen 
die mij geschikt lijken; mensen 
die goed luisteren, niet alleen 
maar praten. Het is machtig 
mooi werk!’’ De Luisterlijn Hil-
versum is hard op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Nieuwe 
vrijwilligers worden allereerst 
getraind en doen mee met de 
Luistertraining. Daarin leren ze 
gespreks- en luistervaardighe-
den om een luisterend oor te 
kunnen bieden via telefoon en 
chat. De Luisterlijn Hilversum 
start binnenkort met het trai-
nen van nieuwe vrijwilligers.

Geïnteresseerden kunnen 
zich melden via www.deluis-
terlijn.nl/vrijwilligerswerk.

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is al 60 jaar de 
grootste organisatie in Neder-
land die anonieme hulp op 
afstand biedt. Zo ‘n 1.500 Van-
uit 28 locaties, waaronder in 
Hilversum, voeren zo’n 1.500 
vrijwilligers dag en nacht ruim 
350.000 anonieme gesprek-
ken per jaar, via telefoon, chat 
en e-mail.

Deze vrijwilligers worden op-
geleid en begeleid door be-
roepskrachten.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl

Weekblad Wijdemeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
Kortenhoef / ‘s-Graveland ons 
weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

bezorger
gezocht!! !

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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info@dewitteraaf.info   035-6562624

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  2 seniorenwoningen
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.
Prijzen seniorenwoningen vanaf 
€ 205.046,- v.o.n.

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s, 

in combinatie met 2 seniorenwoningen. 
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

STA RT  V E R KO O P !DINSDAG 24 MAART A.S. IN HET SPIEGHELHUYS DAMMERWEG 3, NEDERHORST DEN BERG V.A. 19.00 UUR

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING


