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Wijdemerenfonds steunt
sociale		
initiatieven
WIJDEMEREN
Meer verbinding in de
buurt, meer saamhorigheid in de dorpen en gemeente. Dat is het doel van
het Wijdemerenfonds.

WIJdemeren, waar wij het
samen doen
WIJDEMEREN
U kunt er niet omheen. Het
coronavirus heeft een grote impact op heel de wereld
en zo ook op Wijdemeren.
Hoe lang blijft het? Ben
ik al besmet? Wat moet ik
doen als ik besmet ben?
Logische vragen in deze
gekke periode.
Door: Nikwi Hoogland

Het RIVM biedt voor sommige
van deze vragen een duidelijk
antwoord op www.rivm.nl. Op
sommige vragen is helaas nog
geen antwoord. Er zijn wel verschillende (vrijwillige) initiatieven die u kunt benaderen. Zo
is er voor een luisterend oor,

advies of extra hulp de Rode
Kruishelplijn 070-4455 888 bereikbaar tussen 09:00 – 21:00
en de Luisterlijn 0900 0767,
deze is 24 uur bereikbaar.
Enkele maatregelen zorgen
ervoor dat u wellicht niet meer
kunt doen, wat u normaal gesproken wel doet. In sommige gevallen kunt u misschien
ook niet meer uw gebruikelijke
spullen halen bij de supermarkt. Dat is ontzettend vervelend.
Samen Wijdemeren
Naast bovenstaand aanbod
is er daarom ook lokale hulp
beschikbaar. Door enkele initiatiefhouders wonend in Wijdemeren, zijn er verschillende di-

gitale groepen georganiseerd
om hulpvragen en hulpdiensten bij elkaar te brengen. Dit
biedt voor ieder met een telefoon of computer uitkomsten,
echter voor diegene die geen
WhatsApp of facebook hebben nog niet. Om elke oudere
en/of kwetsbare te bereiken is
hier een oproep voor u. Hebt
u momenteel hulp nodig bij
bijvoorbeeld het boodschappen doen, de hond uitlaten,
medicijnen ophalen of vervoer
naar belangrijke afspraken?
Bel of sms dan naar Marjolijn
Bezemer: 06 48 54 52 27. Zij
zal dan de hulpvraag (digitaal)
uitzetten en zorgen dat u zo
snel mogelijk geholpen wordt.
In Wijdemeren denken we aan

elkaar. We heten niet voor
niets WIJdemeren, een verwijzing naar Marjolijn Bezemer
haar facebookgroep (Samen
Wijdemeren, corona hulpgroep). In deze groep staan
veel bruikbare tips tijdens
deze coronavirus tijden. Zo zie
je ook alle eetmogelijkheden
in Wijdemeren om af te halen.
In het kader van: samen tegen
corona en help elkaar lokaal.
Toch moet op het hart worden
gedrukt dat er enkele maatregelen niet vergeten mogen
worden: houd 1,5 meter afstand en was elke keer goed
uw handen.
Zorg voor jezelf en zorg voor
elkaar.

Iedereen die hiervoor een initiatief wil nemen, kan een aanvraag indienen voor financiële
steun. Dat kan voor kleine en
grote activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, welzijn, sport, natuur, dieren of
educatie. Ook voor sociale initiatieven rondom de uitbraak
van het coronavirus kun je bij
het Wijdemerenfonds terecht.
Vraag budget aan
Om besmetting met het coronavirus te voorkomen blijven
veel mensen thuis. Bijvoorbeeld ouderen en mensen met
een kwetsbare gezondheid.
Deze inwoners missen vaak
hun vertrouwde sociale contacten en kunnen zich geïsoleerd voelen. Heb je creatieve
ideeën voor de inwoners van
Wijdemeren die daarop inspelen? En heb je budget nodig
om die te realiseren? Doe dan
een beroep op het Wijdemerenfonds. Stuur een e-mail
naar info@wijdemerenfonds.
nl, met daarin je contactgegevens, informatie over de
activiteit die je wilt organiseren en het bedrag dat je denkt
daarvoor nodig te hebben. Wij
dragen graag bij aan het realiseren van goede initiatieven in
deze crisistijd. Uiteraard moeten deze mogelijk zijn binnen
de landelijke richtlijnen van
het RIVM en de Rijksoverheid.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

Oogarts

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 206 15 919
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
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In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.
Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Markt in Ankeveen

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur
Vanaf nu, -voorlopig- vanwege
het Corona, markt zonder koffietent.

Maatschappelijk

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.)
dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

Spreekuur
Administratie voor Elkaar
Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren,
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.
Privacy is gewaarborgd.
Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

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?

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

HELP ONS
REDDEN
STEUN DE DIERENBESCHERMING
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Noodopvang voor kinderen								
WEEKBLADWIJDEMEREN
van ouders/verzorgers in cruciale beroepen
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

REGIO
Alle scholen en kinderopvangorganisaties
sluiten
tot en met maandag 6 april
hun deuren. De opvang
die nu geboden wordt op
scholen en kinderopvang
(zonder extra kosten voor
ouders) is noodopvang,
bedoeld voor mensen die
werkzaam zijn in cruciale
beroepsgroepen zodat zij
hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen.
Als in een gezin één ouder een
cruciaal beroep uitvoert, is het
verzoek om zelf de kinderen
op te vangen als dit kan. Als dit
niet mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op school
en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).
Het is geen harde eis dat beide
ouders een cruciaal beroep uitoefenen.
Doelgroep van de noodopvang
Kinderen van 0 tot 12 jaar, van
wie een ouder werkzaam is

in een cruciaal beroep. Voor
een lijst van cruciale beroepen, zie: www.rijksoverheid.
nl/actueel/nieuws/2020/03/16/
kinderopvang-open-voor-mensen-met-een-cruciaal-beroep.

aantal scholen samen te voegen, omdat er maar erg weinig
leerlingen naar de noodopvang
komen. De eigen school kan
ouders hierover nader informeren.

Kinderen die met een Sociaal
Medische Indicatie naar de opvang gaan, op de tijden waarop
zij normaal ook naar de opvang
gaan.

Noodopvang schoolgaand
kind buiten schooltijd
Na schooltijd hoeft de school
geen noodopvang meer te
verzorgen voor leerlingen. Als
er buiten schooltijd noodopvang nodig is, kan dit worden
verzorgd door organisaties die
Buitenschoolse Opvang (BSO)
aanbieden. De eigen BSO kan
ouders hierover nader informeren. Wanneer een kind niet
bij een BSO staat ingeschreven, dan is het in uitzonderingsgevallenmogelijk dat het
toch noodopvang krijgt bij een
BSO-organisatie.

Deze kinderen komen alleen in
aanmerking voor noodopvang
als hun ouders tot de doelgroep behoort zoals hierboven omschreven. Kinderen die
ziekteverschijnselen vertonen
mogen sowieso niet naar de
noodopvang, ook niet als ze tot
de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven.
Noodopvang schoolgaand
kind onder schooltijd
De meeste scholen verzorgen
onder schooltijd noodopvang
voor hun eigen leerlingen. Het
is mogelijk dat scholen ervoor
kiezen om leerlingen van een

Noodopvang kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
Ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar die al naar
een kinderdagverblijf gaan,
kunnen voor noodopvang

contact opnemen met deze
organisatie. Veruit de meeste
opvangorganisaties verzorgen
noodopvang voor de bij hun ingeschreven kinderen. Kinderen
die niet bij een kinderdagverblijf
staan ingeschreven, kunnen
in uitzonderingsgevallen toch
noodopvang krijgen bij een kinderopvangorganisatie.
Noodopvang bij gastouder
Ook voor gastouders geldt dat
zij noodopvang kunnen aanbieden. Neem contact op met de
gastouder over de mogelijkheden voor noodopvang. Gaat
een kind niet naar een gastouder, dan is het evengoed mogelijk dat het noodopvang krijgt bij
een gastouder.
Kosten van de noodopvang
Aan de noodopvang zijn geen
extra kosten verbonden. Ook
zijn er geen wijzigingen in de
kinderopvangtoeslag.
Wel
moet de gebruikelijke factuur
worden betaald.
Ouders die normaal gespro-

ken geen gebruik maken van
kinderopvang maar dat nu wel
nodig hebben omdat één van
hen of beiden in een cruciaal
beroep werk(en)t, hoeven geen
kinderopvangtoeslag aan te
vragen. Er worden namelijk
ook geen kosten gemaakt voor
deze kinderopvang.
Contact
Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale
Beroepen inventariseert alle
vragen rondom noodopvang.
De medewerkers verwijzen ouders door naar een passende
opvangorganisatie.
Ook wanneer ouders tegen
problemen aanlopen rondom
de noodopvang van hun kind(eren) kan er contact worden opgenomen met dit Meldpunt.
Het Meldpunt is op alle werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 035-6926202 . Per
e-mail is het Meldpunt te bereiken via kinderopvangcorona@
regiogv.nl.

Afstand houden is ons beste wapen
Neem coronamaatregelen serieus
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Naderen we woensdag
de vijfhonderd; het aantal
mensen dat in Nederland is
overleden aan het coronavirus? En in het weekend
de duizend? Als we de lijn
van Italië volgen zijn dat reële getallen.
Door de landelijke maatregelen op te volgen, is eenieder
van ons is in staat om hier een
rem op te zetten. Want zoals
Ethicus Gert van Dijk twitterde:
“Nee, het virus verspreidt zich
niet. U bent de verspreider.
Nee, er komt geen medisch oplossing. U bent de oplossing.”
Bij deze coronaepidemie zouden we het liefst alle kwetsbare mensen vaccineren om
ze te beschermen tegen het
virus. Helaas is er nog een
geen vaccin beschikbaar te-

gen COVID-19. Tot die tijd is
het belangrijk om het aantal
patiënten te verminderen, zodat de piekbelasting van de
zorg beperkt blijft. Een langzame verspreiding van het virus
dus, met als neveneffect dat
er geleidelijk groepsimmuniteit
ontstaat. Want als voldoende mensen de ziekte hebben
doorgemaakt, en hiervan genezen zijn, ontstaat immuniteit
binnen de bevolking. Hoe meer
mensen immuniteit opbouwen,
hoe minder de impact van het
virus wordt.
Houd afstand van elkaar
De belangrijkste en meest
effectieve maatregel is thuisblijven bij milde verkoudheidsklachten. Dus bij licht hoesten,
keelpijn, niezen of een loopneus; blijf thuis en zorg ervoor
dat je anderen niet besmet.
Houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Ook voor
gezonde mensen geldt: afstand

houden van elkaar is ons beste
wapen om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Je
kunt nog boodschappen doen,
wandelen, fietsen en eten afhalen, maar houd daarbij afstand
tot anderen. Ga naar buiten in
een uitgestrekt gebied en vermijdt groepen. En ja, dat betekent ook even geen feestjes,
verjaardagen of andere sociale
activiteiten. Niet leuk, maar een
essentiële maatregel om serieus op te volgen. Sociale onthouding is niet iets om laconiek
mee om te gaan. Want minder
contact geeft simpelweg minder patiënten.

Corona Centrum. Dat bevindt
zich in portocabins bij de huisartsenpost op het terrein van
Tergooi Blaricum. Je kunt hier
alleen terecht na een afspraak
via je eigen huisarts. Mocht
een opname in het ziekenhuis
nodig zijn, dan wordt daar een
coronatest uitgevoerd. Deze
testen worden niet meer thuis
gedaan door de GGD.

Centraal Corona Centrum
Als de verkoudheidsklachten
erger worden (koorts, hoesten,
moeilijk ademen) is het advies
om te bellen met de huisarts of
de huisartsenpost. De huisarts
kan bij een vermoeden van een
besmetting met het coronavirus verwijzen naar het Centraal

Meer informatie
Met vragen over het coronavirus kun je bellen naar het
callcenter van de GGD: 0356926400. Dit kan op maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur. Ook via het landelijk informatienummer 0800-1351 kun
je vragen stellen. Dit nummer

SOCIALE ONTHOUDING IS NIET IETS OM
LACONIEK MEE OM TE
GAAN

is bereikbaar tussen 8.00 en
22.00 uur.
Zowel op de site van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/
coronavirus als van het RIVM
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 vind je alle actuele informatie.
Gesprek
Wie een luisterend oor nodig
heeft, kan de Luisterlijn bellen: 0900-0767. Deze is dag
en nacht bereikbaar voor een
vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat en mail. Ook de
Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO) heeft
een speciaal telefoonnummer
geopend voor ouderen die
bezorgd zijn of gewoon een
praatje willen maken. Zij zijn 7
dagen per week per week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur
op 0348-466666.
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Win een huisje!
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Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:
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

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

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

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Foto: © 2019 Chiel van Diest Fotografie

LOOSDRECHT
VTE makelaars bestaat op
1 april 2020 precies zes
jaar en is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol
makelaarskantoor met veel
tevreden klanten.

uw huis kunnen noemen? Of
met het gezin een midweek
naar een leuk vakantiehuis?
Als u deze prijsvraag wint,
krijgt u van ons een bon om
een huisje naar eigen smaak
uit te zoeken!

kantoor van VTE makelaars
voor zorgt dat alles goed verloopt?

Tijd voor een leuke actie! En
wat is er dan toepasselijker
dan een prijsvraag waarbij u
een huis kunt winnen? Het
weggeven van een ‘echt huis’
was natuurlijk niet haalbaar.
Maar wél kunt u nu kans maken op een paar dagen in een
vakantiehuis of hotel naar keuze. Met zijn tweetjes een luxe
hotelkamer voor een weekend

Wat moet u doen? Beantwoord
de volgende vragen en zend
uw antwoorden en contactgegevens vóór 1 mei a.s. naar
info@vte-makelaars.nl onder
vermelding van “prijsvraag”.
Zo snel mogelijk na 1 mei maken wij de winnaar bekend.

3. Welk rapportcijfer gaf de
verkoper van Rading 10-13
in Loosdrecht aan VTE makelaars?

Vragen:
1. Hoe heet de dame die er op

5. Waarvoor staan de letter
VTE?

2. Hoeveel displays hangen er
in de etalage van VTE makelaars?

4. Met welk instituut werkt VTE
makelaars samen om taxatierapporten te laten valideren?

Scheidingsstations open
met beperkte toegang
Herbruikbare spullen nu niet inleveren
REGIO
Bij de scheidingsstations
in Bussum, Hilversum,
Huizen en Weesp is het
enorm druk. Er staan lange files van auto’s omdat
mensen in deze periode
van thuisblijven hun huis
opruimen. In verband met
de veiligheid en de gezondheid van bezoekers
en medewerkers is de toegang tot de scheidingsstations momenteel beperkt.

Door de sluiting van alle Kringloop winkels in de regio kan de
GAD de herbruikbare spullen
op dit moment ook niet aannemen.

De GAD laat slechts een aantal mensen per keer toe.Hierdoor kan er goed afstand tot
elkaar worden gehouden en
wordt de verspreiding van het
coronavirus zo veel mogelijk
voorkomen.

Inzameling aan huis
Het huishoudelijkafval wordt
opgehaald volgens het schema zoals u dat gewend bent.
Onze dienstverlening gaat tijdens deze coronacrisis onverminderd door. Alleen de gft in-

Onveilige situatie
De wachtrijen leiden tot irritatie en onveilige situaties. Voor
ieders veiligheid vragen wij om
een bezoek uit te stellen en alleen spullen te komen brengen
wanneer dit strikt noodzakelijk
is.

zameling is gewijzigd en wordt
in deze periode tweewekelijks
opgehaald.
Meer informatie over de inzameling is te vinden op de inzamelkalender via de website
https://www.gad.nl/ en app.
Op deze website is eveneens
speciale pagina over de coronamaatregelen. https://www.
gad.nl/corona-updates/
Al onze dienstverlening rondom afvalinzameling blijft gewoon doorgaan en we doen
er alles aan om dit zo goed
mogelijk door te laten lopen.
Inwoners kunnen ons helpen door alleen te bellen met
spoedvragen, wij vragen hiervoor begrip.
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Wijdemeren
en het coronavirus
WEEKBLADWIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER

zijn voor saamhorigheid, het
WIJdemeren-gevoel en het
milieu?

In samenwerking met

Creatief (Gretha Jager, Soc.
Cult. Centrum, NdB)
Wat het SCC betreft is alles
gesloten behalve Thuiz-bij, zij
hebben opvang voor de kinderen van ouders met een onmisbaar beroep. Privé heb ik
van de buren hulp toegezegd
gekregen, voor ons is dat een
mooi gebaar van menselijkheid. Ik zie dat de mensen creatief worden en oplossingen
bedenken. Ik hoop dat dit virus
binnen korte tijd bestreden kan
worden en dat men creatief
blijft.

WIJDEMEREN
Onderstaand een selectie
uit de vele berichten over
wat het coronavirus betekent voor de inwoners van
de zes dorpen.
R.k.-parochies (diaken Wim
Balk)
Als parochies is het voornaamste dat we ons houden aan de
maatregelen van de rijksoverheid en het RIVM. Daarom zijn
vieringen voorlopig niet langer toegankelijk. De vieringen
vanuit de KAN-parochies door
de week worden via de facebookpagina uitgezonden. Elke
werkdag is er via de website
van de KRO-NCRV ’s morgens om 09:30 een Eucharistieviering vanuit de Sint- Vitus

en om 19:00 een dagsluiting.
Nu gaan onze aandacht en
ons gebed uit naar de parochianen, die zich vaak zorgen
maken om de gezondheid en
inkomen. Als pastores van de
regio vinden we nieuwe wegen
om de parochianen te bereiken en om samen te vergaderen via video-conference. Het
is anders, het kan niet anders.
Als ik aan de toekomst denk,
denk ik aan een lied van Sela:
‘In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van
hoop.’
Jaarlijkse lockdown (Anita
Vonhoff, Loosdrecht)
Daar zit je dan met je 25-jarig

jubileum als mondhygiënist.
Op Facebook staat WIJdemeren, Ik ben trots op dit WIJ-gevoel van saamhorigheid. Bloemen-Gerrit van het pleintje
die bloemen meegeeft voor
bewoners Amerpoort, mensen die spontaan mijn moeder
(82) hulp aanbieden of vragen
hoe het gaat en zorgpersoneel
dat zo hard werkt. Dolfijnen
langs de kust van Italië, omdat
cruiseschepen stilliggen, Chinezen die voor het eerst in hun
leven blauwe lucht i.p.v. smog
zien, vissen in de grachten
van Venetië. De natuur herstelt zich, geen maatregel had
meer voor het milieu kunnen
doen. Zou een tweeweekse
wereldwijde jaarlijkse lockdown (zonder corona) goed

Somber (Patrick Kreuning,
Ankeveen)
Daar al mijn werk momenteel
stil ligt, blijf ik zoveel mogelijk
thuis en ik doe elke keer boodschappen voor 3-4 dagen.
Wat mij opvalt zijn de lege
schappen in de winkel. Er is
nauwelijks verse groenten te
krijgen. Ik zie de nabije toekomst somber tegemoet. Veel
mensen zullen overlijden, ook
goede bekenden van mij. Mijn
werk zal wel op een laag pitje
blijven tot na de zomer, wat inkomensverlies inhoudt.
Thuizbij (Erik Beemster)
Bij Thuizbij kinderopvang mogen we alleen noodopvang
leveren aan gezonde kinderen
van wie minimaal één van de
ouders in een vitaal beroep
werkzaam is en hun opvang
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op geen enkele andere wijze
kunnen bewerkstelligen. Wij
staan elke dag met een bezetting paraat om deze opvang
te leveren. Ik vind het heel bijzonder dat onze samenleving
er zo bewust en gemotiveerd
mee omgaat. Specifiek bij ons
is de noodopvang zeer beperkt en acceptatie en begrip
van onze klanten is zeer groot.
Wederzijds ook dat men echt
hun uiterste best doet om opvang op een andere manier te
regelen.
Afstandsonderwijs (Ellen de
Kruijff)
Op zondag hoor je dat de
scholen moeten sluiten. Op
maandag zat het Curtevenneteam bij elkaar te beraadslagen hoe dit opgelost moet
gaan worden. Op dinsdag lag
er voor elk kind een stapeltje
boeken klaar met een dagtaak.
En op woensdag werd er digitaal lesgegeven. Wat een vlotte actie! Een week van wennen en leren volgt. Leerlingen
die hun klasgenoten missen,
leerkrachten die opeens een
kantoorbaan hebben met telefoons en computers op tafel.
De kinderen gingen enthousiast aan het werk. Maakten opdrachten, stuurden filmpjes in
waarop bewegingsopdrachten
werden uitgevoerd. Kortom,
enorm veel actie, inzet van
kinderen, ouders en leerkrachten. Het is duidelijk: we spelen
het klaar met elkaar. Nu al.
Foto: Wim Balk

Wijdemeerse supermarkten redden het
WIJDEMEREN
Uit een kort onderzoek bij
supermarkten in drie dorpen blijkt dat ze met een
positieve blik naar de toekomst kijken.
De manager van Jumbo Kortenhoef meldt dat het ‘de goede kant opgaat’. Hij verwacht
dat de zgn. vulgraat deze week
weer veel beter zal zijn. Hij is
blij met het geringe ziekteverzuim onder het personeel. Net
als andere supers houdt Jumbo zich ook aan het bekende
protocol. Dus op 1,5 m. afstand blijven, zeker bij de kassa’s die afgeschermd zijn met

plexiglas. Ook aan de hygiëne
wordt extra aandacht besteed,
de koffietafel is verdwenen.
De manager heeft de indruk
dat het winkelend publiek zich
aanpast aan de huidige situatie, de stress lijkt minder dan in
de eerste dagen.
Boni
Volgens Herman Blankenberg,
bedrijfsleider Boni Loosdrecht,
is rust bewaren van groot belang. Hij wijst erop dat het
personeel van zijn super een
hechte groep vormt. Altijd
klaar voor elkaar, zeker nu in
deze onzekere tijd. Omdat de
scholieren nu meer tijd heb-

ben, zijn ze extra inzetbaar
zijn om de schappen te vullen.
Hierdoor kan hij nog steeds
een verzorgde winkel laten
zien. De distributie lijkt sneller
te gaan dan bij de collega supermarkten.
Ook bij de Boni houdt men
zich strikt aan de landelijke
richtlijnen. ‘Als het besluit van
een totale lock down genomen wordt en de winkel zal
moeten sluiten, zullen we bespreken wat we met de verse
producten gaan doen. Wellicht
bezorgen of schenken aan het
goede doel. Alles wat maar
mogelijk is om deze goederen

naar goede bestemmingen te
krijgen’, sluit Herman Blankenberg af.
AH Nederhorst
Dominique Odijk, manager AH
Nederhorst, vertelt dat het niet
meer rustig is geweest. Het is
wel mentaal zwaar voor veel
medewerkers, merkt Dominique op, met al die vragen. ‘Gelukkig hebben we vooral veel
fijne klanten die positief zijn,
maar we hebben ook wel hele
boze klanten gehad. Dan is het
niet fijn dat je naast je werk ook
nog wordt uitgescholden omdat er geen wc-papier is’. Vanuit Albert Heijn doen ze er alles

aan om de klanten te helpen,
zoals het extra uurtje voor ouderen, zwakkeren en mensen
in de zorg. De komende tijd
van maandag tot en met vrijdag gaan ze om 7.00 uur open
voor hen. Is dat te vroeg? Ja,
maar dan is ook de winkel op
het volst en het schoonst, dus
minste risico. Dominique Odijk
vraagt om respect voor haar
medewerkers. Volg de richtlijnen en besef vooral dat deze
mensen er voor u staan, zodat
u uw boodschappen kunt blijven doen. Het zijn de kinderen
van mensen uit het dorp, maar
ook ouders van kinderen of
partners van iemand.

NIE
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Pasen Noodverordening Veilig- WEE
Proefstolletjes heidsregio Gooi en VechtNiet afgelast:

NIEUWS VOOR AN

€ 1,80 per stuk
3 + 1 gratis € 5,40
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

bezorger
gezocht!!!
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

streek

REGIO
De voorzitter van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft op 17 maart
besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende
maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart
heeft bekend gemaakt.
Op zondag 15 maart heeft het
kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om
met ingang van 15 maart om

18.00 uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs,
sauna’s en seksinrichtingen
te sluiten. Voor coffeeshops
is het verbod op openstelling
ook van toepassing behalve
voor zover uitsluitend sprake
is van de verkoop, aflevering
of verstrekking van softdrugs
(afhaalfunctie). Uitgezonderd
van deze opdracht zijn hotels,
thuisbezorgde maaltijden, afhaallocaties en catering.
Dit is een aanvulling op de
maatregel om alle evenemen-

ten met meer dan honderd
personen afgelast te houden
en te verbieden, waaronder
publieke locaties, zoals musea, concertzalen en theaters.
De maatregelen gelden in elk
geval tot en met 6 april 2020.
De Noodverordening is een
besluit van de voorzitter van
de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek ter voorkoming
van verdere verspreiding van
het coronavirus/ COVID-19.
P.I. Broertjes, voorzitter

Centraal Corona		
Centrum
REGIO
Vanaf maandag 23 maart
verwijzen huisartsen in
Gooi- en Vechtstreek patiënten, van wie het vermoeden bestaat dat zij besmet
zijn met het Coronavirus
en dusdanig ziek zijn dat
zij door een huisarts onderzocht moeten worden,
naar het Centraal Corona
Centrum. Patiënten kunnen hier alleen terecht na
een afspraak via de eigen
huisartsenpraktijk. Bij de
huisartsenpost op het terrein van Tergooi, locatie
Blaricum, zijn hiervoor
enkele port-a-cabins geplaatst.
Dit regionale Centraal Corona
Centrum voorkomt dat patiënten het virus verspreiden
onder andere patiënten en
medewerkers van de huisartsenpraktijk. Op deze manier
beschermen de huisartsen in
de regio hun patiënten, zichzelf en medewerkers zo goed
mogelijk tegen de verspreiding
van het virus.
Niet zonder afspraak
Het is niet mogelijk om zonder
afspraak naar het Centraal
Corona Centrum te gaan of
rechtstreeks een afspraak te

maken bij het Centraal Corona
Centrum. De huisarts verwijst
pas door als een consult of visite nodig is. ’s Avonds en in
het weekend verwijst ook de
huisartsenpost patiënten, van
wie het vermoeden bestaat
dat zij besmet zijn, door naar
de locatie van het Centraal
Corona Centrum.

UITSLUITEND OP
AFSPRAAK
Niet zonder afspraak
Andere maatregelen die de
huisartsen hebben genomen
zijn dat patiënten niet meer
zonder afspraak naar de praktijk kunnen komen. Patiënten
met lichte luchtwegklachten
worden gevraagd ook niet
meer naar de praktijk te bellen.
De praktijk hoeft pas gebeld te
worden wanneer de klachten
verergeren, patiënten koorts
hebben of als zij tot kwetsbare
groep behoren. Dat zijn mensen die ouder dan 70 jaar of
mensen met een aandoening
waardoor ze minder weerstand hebben. Patiënten met
klachten die kunnen wachten,
worden gevraagd hun bezoek

aan de eigen huisarts uit te
stellen.
Meer Informatie of een luisterend oor
Voor algemene informatie
kunnen mensen terecht op
de website van het RIVM of
GGD Gooi en Vechtstreek.
Voor meer informatie over het
coronavirus kunnen inwoners
bellen met RIVM 0800-1351.
Dit nummer is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 22.00
uur.
Ook bij GGD Gooi en Vechtstreek kunnen mensen terecht
met algemene vragen over
het coronavirus via : 035-69
26 400. Dit telefoonnummer is
dagelijks bereikbaar van 08.30
tot 17.00. In het weekend is
deze corona informatielijn te
bereiken van 10.00 tot 14.00
uur. Is er een luisterend oor,
advies, of extra hulp nodig
vanwege de situatie met het
coronavirus? Dan kan er ook
contact worden opgenomen
met de Rode Kruis Hulplijn
via 070-44 55 888. Bereikbaar
van maandag tot vrijdag van
9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur.
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Moerasvogels:
doe de enquête

Behoefte aan een
praatje?

#mooiWijdemeren
@redpet67

Officiële
bekendmakingen

Mist u door het coronavirus uw visites en contacten
en vindt u het fijn om even met iemand te praten?
Dan kunt u bellen met het telefoonnummer van de
ouderenbonden (0348) 46 66 66 of met de hulplijn
van het Rode Kruis (070) 44 55 888. U kunt bij hen
terecht voor vragen, advies of een praatje.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Aangepaste dienstverlening

In verband met het coronavirus hebben wij
onze dienstverlening aangepast. We vragen
u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dit spoed heeft, zoals bijvoorbeeld
bij een geboorteaangifte of de aanvraag van
een reisdocument of rijbewijs dat binnen
twee weken verloopt. U kunt hiervoor
een afspraak maken via telefoonnummer
14 035. Helaas kan de wachttijd aan de
telefoon momenteel langer zijn dan u van
ons gewend bent. Wij blijven uiteraard ook
bereikbaar via info@wijdemeren.nl.

Burgemeester Crys Larson:

>

“Blijf verstandig; volg de maatregelen op”
De wereld om ons heen verandert met een enorme snelheid.
Ingrijpende maatregelen zijn nodig
om Nederland zo goed mogelijk
door deze periode te begeleiden.
Hierdoor worden wij geconfronteerd
met een situatie die de meesten van
ons niet kennen: beperkt worden in
onze vrijheid. En dat is eng. Zeker als
je dit koppelt aan de angst om ziek te
worden.

Verstandig blijven
Onze natuurlijke reactie is dat we proberen
grip te krijgen op onze nieuwe werkelijkheid.
Daar is niets mis mee, integendeel, hieruit zijn
ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan.

Zeker in Wijdemeren. Waar we voor moeten
waken is dat we verstandig blijven: de maatregelen nauw volgen, geen onbetrouwbare
informatie delen en vooral niet toegeven aan
struisvogelgedrag “mij overkomt het niet”.
Vooral dit laatste is een ernstige bedreiging
voor de volksgezondheid.

Uitdagingen
Onze nieuwe werkelijkheid brengt vele uitdagingen met zich mee. Wij zullen de komende
maanden moeten leren op een andere wijze
om te gaan met onze behoefte om contact
te hebben met elkaar. Hoe steunen we elkaar
en hoe geven we überhaupt invulling aan ons
dagelijkse leven dat nu grotendeels wordt
gekenmerkt door sociale isolatie? Deze uit-

dagingen kennen geen pasklare antwoorden,
daar zal ik eerlijk over zijn. Mijn overtuiging is
dat wij in Wijdemeren deze uitdagingen het
hoofd zullen bieden en nieuwe manieren
zullen vinden om dat wat ons kenmerkt te
laten voortbestaan: saamhorigheid, zorg voor
elkaar en gemeenschapsgevoel.
Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Veel
beterschap gewenst aan wie ziek is, veel
sterkte aan inwoners en ondernemers die op
welke wijze dan ook getroffen zijn door dit
virus en vooral veel dank aan iedereen die ervoor zorgt dat onze samenleving blijft draaien.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Take care.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Steunmaatregelen ondernemers
De maatregelen die genomen
worden tegen de verspreiding
van het coronavirus treffen onze
Wijdemeerse ondernemers hard. Het
kabinet maakte op 17 maart al een
pakket aan steunmaatregelen bekend. Ook op lokaal niveau kijken we
hoe we onze ondernemers kunnen
ondersteunen.
Het landelijke pakket met maatregelen wordt
momenteel verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.rvo.nl.

Lokale maatregelen
Voor Wijdemeren geldt dat er op dit moment
geen aanmaningen of dwangbevelen gestuurd worden voor de gemeentelijke belastingen. Ook de activiteiten van de deurwaarder zijn voorlopig stopgezet en er wordt geen
boeterente gerekend bij uitstel van betaling.

Zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen kunnen voor een periode
van drie maanden inkomensondersteuning
krijgen voor levensonderhoud. De uitvoering
van deze regeling wordt gedaan door de
gemeente Hilversum. U kunt een aanvraag

indienen via zelfstandigenloket@hilversum.nl.

Contact
Heeft u zorgen, vragen of goede ideeën om
het Wijdemeerse bedrijfsleven een hart onder
de riem te steken? We horen het graag! U kunt
ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 035, rechtstreeks bij onze ondernemersmanager Natasja Zak via
n.zak@wijdemeren.nl of telefoonnummer
(035) 65 59 412 of bij de gebiedsloods voor de
recreatiesector Nanette Elfring via
n.elfring@wijdemeren.nl of telefoonnummer
06 37 32 42 61.

Noodopvang kinderen

Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen inventariseert
alle vragen rondom de noodopvang in de
regio Gooi en Vechtstreek. Als in een gezin
één ouder een cruciaal beroep uitvoert,
wordt gevraagd om de kinderen zelf op te
vangen. Is dat niet mogelijk? Dan kan er
beroep worden gedaan op de noodopvang.
Het meldpunt is op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur bereikbaar via (035) 69 26 202 of
via kinderopvangcorona@regiogv.nl.
Zie ook www.wijdemeren.nl/onderwijs.
>

Bereikbaarheid huisartsen

Huisartsen in de Gooi en Vechtstreek
stoppen vanaf maandag 23 maart met hun
inloopspreekuur. Indien nodig kunt u nog
wel op afspraak naar de praktijk komen,
maar probeer dit zo veel mogelijk te beperken. Heeft u lichte luchtwegklachten?
Dan wordt u vriendelijk gevraagd niet meer
naar de praktijk te bellen. Bel de huisarts pas
wanneer de klachten verergeren, wanneer
u koorts heeft of tot de kwetsbare groep
behoort. Dit zijn 70-plussers en mensen
met een aandoening waardoor ze minder
weerstand hebben.
>

Drukte GAD

Ook aan het opruimen of tuinieren?
We zien het aan de grote drukte op de
afvalscheidingsstations. Er wordt maar een
beperkt aantal auto’s tegelijk toegelaten,
dus kom alleen als het echt noodzakelijk is.
(Her)bruikbare spullen zoals tafels, kasten
of kleinere spullen kunt u, in verband met
de sluiting van de kringloopwinkels, niet
meer kwijt op het scheidingsstation. Laatste
informatie: www.gad.nl.
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Tekeningen en gedichten voor de vrijheid
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd. Om in deze
bijzondere tijd stil te staan bij het begrip ‘vrijheid’, vraagt burgemeester
Crys Larson alle kinderen en jongeren
van 4 t/m 16 jaar om een gedicht of
tekening te maken over vrij zijn.

op dit moment. Misschien wil je een tekening
of gedicht maken? Dat zou ik erg leuk vinden.
Als alles voorbij is, hangen we de tekeningen
en gedichten op in het gemeentehuis. Én laten
we iedereen die iets heeft gemaakt als eregasten de tentoonstelling openen.”

Alle kinderen krijgen een brief van de burgemeester in de brievenbus. Samen met
wethouder jeugd, Rosalie van Rijn, bedacht ze
dit initiatief. Beiden vinden het belangrijk dat
kinderen hun gevoelens kunnen uiten en willen
graag weten wat er bij hen leeft in deze tijden.

Een tekening of gedicht inzenden kan tot en
met 5 mei naar communicatie@wijdemeren.nl.
De tekening kan gescand worden of er kan een
foto van gemaakt worden. Vergeet u bij
het inzenden niet de naam, leeftijd, e-mailadres
en telefoonnummer van uw kind of uzelf?
Bewaar de tekeningen en gedichten goed,
zodat ze op een later moment tentoongesteld
kunnen worden in het gemeentehuis.

Tekening of gedicht
Burgemeester Crys Larson: “Als burgemeester
vraag ik me af hoe vrij zijn voor jou voelt, juist

Meedoen

Laatste afsluiting Oud-Loosdrechtsedijk
Ondanks alle maatregelen rond
het coronavirus werkt aannemer
KWS hard verder om de OudLoosdrechtsedijk op tijd af te krijgen.
Vanaf vrijdagochtend 3 april, 10.00
uur is de weg in zijn geheel afgesloten voor het autoverkeer.
De werkzaamheden tussen de rotondes aan
de Oud-Loosdrechtsedijk gaan gestaag door.
In het weekend van 3, 4 en 5 april wordt de
laatste laag asfalt aangebracht op de weg.
Daarom is de dijk nog één keer in zijn geheel
afgesloten voor al het autoverkeer. Alleen lopend of op de fiets kunt u het werk passeren.

pendeldienst in vanaf de beide rotondes.
Bij allebei de rotondes is ook parkeerruimte
ingericht, waar bewoners en bezoekers hun
auto kunnen parkeren. Vanaf deze parkeergelegenheid wordt u vervolgens met de pendeldienst naar uw bestemming gebracht.
De pendeldienst rijdt op vrijdag 3 april van
10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 4 april en
zondag 5 april van 8.00 tot 20.00 uur.
We streven ernaar om de weg op maandagochtend 6 april weer open te stellen voor het
verkeer.

Pendeldienst
Om woningen en bedrijven zo goed mogelijk
bereikbaar te houden zet de aannemer een

Knelpunten verkeer en vervoer
Begin dit jaar hebben wij u gevraagd
om uw knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in
Wijdemeren aan ons door te geven.
Hier is massaal gebruik van gemaakt.
Daar zijn we erg blij mee! Inmiddels
is de analyse van de reacties online te
vinden.
De knelpunten en complimenten worden
meegenomen bij het opstellen van het mobi-

liteitsplan Wijdemeren 2045. Dit plan schetst
onder andere de gewenste infrastructuur met
aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Snelheid, fietsers en veiligheid
De meeste reacties die we binnenkregen
gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid. Wethouder Joost Boermans: “Ik
ben erg blij met alle opmerkingen. Daardoor
hebben we een goed beeld gekregen van de

knelpunten in onze gemeente. We nemen
uw suggesties en opmerkingen mee bij het
opstellen van het mobiliteitsplan.”
Alle reacties zijn geanalyseerd en gebundeld
per thema te vinden op
www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

huidige verkeerssituatie in beeld, kijken we
naar het geldende beleid, trends en ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

Vervolgproces
De knelpunteninventarisatie is een van de
onderdelen van het mobiliteitsplan. Om tot
een goed plan te komen brengen we ook de

Moerasvogels: doe mee aan de enquête
Hoe kunnen we het leefgebied voor
moerasvogels in het plassengebied
verbeteren? Welke mogelijkheden
hebben uw voorkeur? Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een
enquête via www.wijdemeren.nl/
moerasvogels.
Moerasvogels zoals de grote karekiet,
purperreiger, roerdomp, woudaapje en
porseleinhoen, hebben het moeilijk in het
plassengebied. Projectleider Renier Koenraadt: “De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013
door de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom
hebben we de taak deze vogels in stand te
houden. Bijvoorbeeld door de groei van riet
langs de oevers van de plassen en vaarten te
stimuleren. Of door nieuwe moerassen aan

te leggen, graslanden te plaggen of het open
landschap te herstellen.

Mogelijkheden en locaties
Samen met vertegenwoordigers in het gebied
hebben Waternet, de gemeente en de provincie de mogelijkheden en locaties geïnventariseerd. We vragen nu aan u om uw voorkeuren
aan te geven. De resultaten nemen wij mee in
de beoordeling van de ideeën en mogelijkheden. Ik ben erg benieuwd naar de reacties.
Doet u mee?”
Dit project maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen om een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar
het prettig wonen en recreëren is, met ruimte
voor de natuur. Zie www.vechtplassen.nl.

Wijdemeren
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informeren

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Dammerkade 4: plaatsen dakkapel (16.03.20)

’s-Graveland
- Loodijk-Noordereinde: herinrichten N236 (18.03.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen woning en bedrijfshal (05.03.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 25: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie en
toegangsdeur (09.03.20)
- Jazzfestival 2020 (08.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a: bouwen woning (11.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 85: ophogen en isoleren buitenzijde woning (05.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen van entreedeur en
plaatsen gevelreclame (09.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen van een schuur
(10.03.20)
- Prinses Margrietstraat 45a: wijzigen gebruik van kantoor
naar maatschappelijk (16.03.20)
- Schakel 3: plaatsen dakkapel (05.03.20)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 1a: bouwen tuinhuis (10.03.20)
- Reeweg 5: renoveren ligboxstal (09.03.20)
- Sniplaan 7: wijzigen gevelaanzicht (09.03.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

NL.IMRO.1696.BP7300Indstrwg2019-on00).
> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzagelighet oprichten van een woonging kan een schriftelijk of mondelinge zienswijze worschip op het perceel Dammerden ingediend. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
weg 73a, Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woonschip op het perceel Dammerweg 73a
in Nederhorst den Berg. Voor deze omgevingsvergunning
wordt afgeweken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederhorst den Berg’. De afwijking betreft de
maatvoering van het woonschip.

gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren,
postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze kan contact op
worden genomen met de administratie van het Fysiek
Domein via telefoonnummer 14 035.

Festiviteiten
Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten
>

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad op 6 februari 2020 verleende ontwerpverklaring van
geen bedenkingen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 26 maart
2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. De stukken
zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OV28Dweg73a2020-on00.
Ook kunt u de stukken opvragen door een mail te sturen
aan info@wijdemeren.nl.

Kortenhoef
- Restaurant Docks Fish & Grill, 2e Kennisgeving Incidentele Festiviteit muziek, d.d. 26 september 2020
(11.03.20)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Ankeveen
- Nabij Stichtse End 98: vernieuwen gele brug (13.03.20)

Kortenhoef
- Dodaarslaaan 57: plaatsen dakkapel (09.03.20)
- Peppelhof 14: plaatsen dakkapel (05.03.20)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(17.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 16: bouwen schuur (12.03.20)
- Achter Oud-Loosdrechtsedijk 218a: bouwen drijfbalken
(05.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 39: realiseren dakterras
(13.03.20)
- Schakel 3: plaatsen dakkapel (18.03.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen
(17.03.20)
- Nabij Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan ten
behoeve van Zomerspektakel (05.03.20)
- Lijsterlaan 39: plaatsen dakkapel (13.03.20)
- Middenweg 40: bouwen brug (09.03.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een
schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijze
• op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dient u te
richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 190,1230 AD Loosdrecht;
• op de ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen
dient u te richten aan de gemeenteraad van Wijdemeren,
postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratie
Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

> Ontwerpbestemmingsplan
Industrieweg 2, Loosdrecht

- Loosdrechtse Volleybalclub Lovoc, melding meerjarenvergunning De Meidoorn Beachtoernooi (De Schakel
Beachtoernooi), parkeerterrein bij Laan van Eikenrode
49, d.d. 19 en 20 juni 2020 (10.03.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

COLOFON

> Geannuleerde activiteiten APV
en Bijzondere Wetten

Kortenhoef
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Kermis Kortenhoef,
parklaan, 15 t/m 19 april 2020 (18.03.20). Aanvrager
heeft besloten de activiteit te annuleren.
Op een geannuleerde vergunning is geen bezwaarprocedure van toepassing.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Het plan

Loosdrecht

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 26 maart 2020
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. De stukken zijn
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer:

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
heeft op 17 maart 2020 besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen
die het kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft bekend
gemaakt. De noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Loosdrecht

Kortenhoef

Ter inzage

> Noodverordening veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Industrieweg 2, Loosdrecht
ter inzage wordt gelegd.

Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 2.
Het doel van het bestemmingsplan is om een geringe
uitbreiding van de aanwezige bedrijfsbebouwing
mogelijk te maken.

Overig

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Zienswijzen
>

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

- Avondvierdaagse Kortenhoef, van 9 t/m 12 juni 2020
(05.03.20)

- Stichting DAG MET EEN LACH, Te land en ter zee,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218, d.d. 20 juni 2020
(17.03.20)
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtsedijk 117, op 11 en 12 september
2020, (09.03.20)

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg; Avondvierdaagse
Nederhorst den Berg, 26 t/m 29 mei 2020 (11.03.20)

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
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak ,
inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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Reünie vrouwenvoetbal
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie
035 - 656 0235
Tandprothetische praktijk Weesp

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
PEDICURE JANET
Lid provoet
Ik kom ook bij u thuis
06-29060003
www.leotus.nl
INTERIEURONTWERP OP MAAT
Marije Fokker/06-29506714

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
SWART BELASTINGADVIES
Voor aangifte, advies en
(salaris) administratie.
Deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879
Aangeboden: Hulp in Huishouding. tel: 06-30235649
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Bedrijfsruimte te huur te
Nederhorst den Berg 350
tot700m2 overhead deur
keuken toilet,krachtstroom
vanaf 1350 0294-252090
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu

T H U I S A GE N D A
Vanaf volgende week verschijnen we
met de Thuisagenda i.p.v. de Uitagenda.
Welke activiteiten onderneemt u nu thuis?
Heeft u leuke tips of ideeën?
Bloempotten verven met de kinderen, kaarten
maken, familie bellen, meubels pimpen, etc.
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt.
Aanleveradres

thuisagenda@dunnebier.nl

‘S-GRAVELAND
Zondag 19 april aanstaande wordt er teruggeblikt op
bijna 50 jaar vrouwenvoetbal bij S.V. ’s-Graveland.
De laatste jaren heeft het
vrouwen- en meisjesvoetbal een enorme vlucht
genomen en is het een
steeds belangrijker onderdeel geworden van voetbalverenigingen.
Bij S.V. ’s-Graveland weten ze
dat al sinds het eerste seizoen
in 1972-1973 toen het voor het
eerst deelnam aan de compe-

titie. Tijd dus voor een reünie
en met de organisatie is al een
tijdje geleden begonnen. Ondanks de onzekerheid of het
in verband met het coronavirus wel doorgang kan vinden,
gaat de voorbereiding door.
Maar ook als dat niet het geval
is, dan zal de reünie er zeker
een keer van komen. Daarom
roepen de oud speelsters Wil
Kreuning en Anke Andriessen
(meisjesnaam Jepkes) hun
oud teamgenoten, trainers, leiders, die zich de voorbije jaren
hebben ingezet voor de vrouwenafdeling van S.V. ’s-Gra-

veland, op zich aan te melden
voor deze reünie. Samen met
Ellen Sluyter (meisjesnaam
Schouten), nog altijd actief op
het veld, hebben ze al tientallen aanmeldingen ontvangen.
Het belooft een gezellige middag te worden.
De reünie staat (voorlopig) gepland voor zondag 19 april, inloop vanaf 12.00 uur. Opgeven
of informatie opvragen kan via
damesreunie@svsgraveland.
nl.
Geef het door en zegt het
voort!

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
Het is voor iedereen op dit
moment een hele uitdagende periode met veel onzekerheden. Voor de KNVB
en de voetbalverenigingen
geldt dit ook. En zijn er
veel vragen over het verdere verloop van competities
en andere activiteiten. We
proberen zo goed als mogelijk op voor te bereiden.
De afgelopen week werd
een aantal zake daarover
duidelijk, maar wel met
een groot ‘als’ gehalte. De
uitvoering is namelijk afhankelijk van de omstandigheden.
De competitie ligt in ieder geval stil tot en met 6 april. Als
er daarna weer mag worden
gevoetbald, dan is het streven
van de KNVB om de compe-

tities in de zogenaamde A-categorie uit te laten spelen. Dit
is in verband met de promotieen degradatieregelingen. Voor
S.V. ’s-Graveland speelt het
eerste en tweede elftal, JO191 en JO15-1 in de A-categorie.
Voor de competitie in de B-categorie is er vooralsnog nog
niets bekend. Als er kort na 6
april (een deel van) de competities hervat kunnen worden,
zal er in ieder geval in het
Paasweekend geen dubbel
programma ingepland worden.
Als de competitie weer hervat
mag worden dan is het uitgangspunt dat uiterlijk 30 juni
de competitie eindigt. Dit in
verband met de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 20202021.

Wel is duidelijk dat als de competities hervat worden er midweekse wedstrijden gepland
moeten worden om de competitie af te ronden. Voor wat
betreft de nevenactiviteiten
wachten we de maatregelen
en berichten af van de overheid alvorens we een besluit
nemen over het doorgaan ervan. Onzeker is het echter wel
of dit allemaal doorgang kan
en mag vinden.

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
www.galeriewijdemeren.nl
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Maatregelen apotheken
WIJDEMEREN
De apotheken in Kortenhoef, Hilversumse Meent
en Nederhorst den Berg
nemen vanwege het coronavirus diverse maatregelen; om de veiligheid
van de bewoners én de
veiligheid van de eigen
apothekersassistenten in
acht te nemen.
‘Met deze maatregelen verkleinen we gezamenlijk de
kans op besmetting met corona’, aldus openbaar apotheker
Heleen Kuijper-Tissot van Patot. ‘Mijn team en ik willen zo
goed mogelijk voor medicijngebruikers blijven zorgen, en
daarvoor is het noodzakelijk
dat we zelf op de been blijven’.
Daarom een dringende oproep
voor iedereen die verkouden
is, moet niezen, (licht) moet

hoesten, keelpijn of een loopneus heeft: blijf thuis en kom
niet naar de apotheek. Ook
kan de medicatie gratis worden thuisbezorgd. Dit doen
we standaard de volgende
werkdag, bij spoed wordt het
dezelfde dag nog gezorgd. En
verder: houd afstand (ook van
de balie), betaal met pin of leg
geld op de balie. In de apotheek mogen maximaal 2-3
bezoekers naar binnen; kom
het liefst alleen; extra uitleg zal
telefonisch worden gedaan.
De apotheek schakelt de hulp
van extra bezorgers in, alles
gaat contactloos. De bezorger
belt aan, neemt afstand. Daarna is het mogelijk het pakketje
op te pakken. ‘Tot slot wil ik
benadrukken: iedereen heeft
zijn medicijnen nodig. Daarom
geven wij de normale hoeveelheid medicijnen mee, en niet
voor een langere periode’.

Nog meer afgelastingen
WIJDEMEREN
De Sticht Gooise Wandelsport Bond heeft besloten
om i.v.m. de uitbraak van
het coronavirus alle SGWB-avondvierdaagsen in
2020 te annuleren. Ook de
Avondvierdaagse Kortenhoef gaat dit jaar helaas
dus niet door. Deze was
gepland van 9 t/m 12 juni.
Dat geldt ook voor de Avondvierdaagse in Loosdrecht.
Secretaris Ivo Heuvelman wil
sponsor Spelekids, het bestuur
van de sporthal Eikenrode en

alle vrijwilligers bedanken voor
hun inzet en enthousiasme
tijdens de voorbereiding.Ook
de jubilarissenavond van de
KWF- afdeling Kortenhoef en
‘s- Graveland op 16 april moet
worden geannuleerd. Zodra
het coronavirus achter de rug
is, prikken de bestuursleden
een nieuwe datum.
De Grasbaankoersen op de
Melkmeent te Hilversum gaan
op 15 mei niet door. In het gemeentehuis is het ook stil. Alle
vergaderingen afgelast. Alleen
de raadsvergadering van 2
april a.s. staat nog open.

Energiecoöperatie
WIJDEMEREN
In verband met het coronavirus zijn uiteraard alle bijeenkomsten van de Energiecoöperatie tot nader
orde te vervallen maar……
Bent u thuis en hebt u misschien wat extra tijd. Op
woensdagochtend 1 april van
10-11 uur organiseert Energie
Coöperatie Wijdemeren een
webinar met tips over energiebesparing. Veilig thuis achter
uw eigen computer. U kunt u
nu al aanmelden via de link
energiecooperatiewijdemeren.webinargeek.com/tipsomenergietebesparen. U kunt
de tijd thuis ook benutten om

met een energiegebruiksmeter
een paar weken het gebruik
van uw apparaten te meten.
De energiecoöperatie heeft
gebruiksmeters te leen. Mail
of bel naar ons en wij zorgen
dat de gebruiksmeter op een
veilige manier bij u thuis wordt
bezorgd. Bewaar uw gloeilampen en spaarlampen nog even,
later dit jaar doen we de opruimactie en kunt een gratis pakket ledlampen krijgen. Contact:
L’drecht/Breukeleveen
Ulrike@ECWijdemeren.nl 0651072464; NdB Niels@ECWijdemeren.nl
06-14461668;
K’hoef/A’veen/’s-Graveland
Annemarie@ECWijdemeren.
nl 06-12395394
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Feestactiviteiten Loosdrecht afgelast
meer dan 50 activiteiten en
honderden vrijwilligers, professionals, sponsors, deelnemers
en bezoekers verder voor te
bereiden en te laten plaatsvinden. Een probleemloze en
gezonde feestweek kunnen
we niet langer garanderen;
een risico die we met z’n allen
niet willen nemen. Kortom, de
gezondheid en het welzijn van
alle betrokkenen staan voorop.
Dit betekent dat wij nu aan de
slag gaan om de al lopende activiteiten en voorbereidingen af
te ronden en voor uit te kijken,

waarbij we ook zullen nagaan
of een feestweekprogramma,
al dan niet gedeeltelijk, na de
zomer kan worden opgepakt.
Verder doen wij er alles aan
om een 4 mei- Herdenking in
welke vorm dan ook door te
laten gaan.

‘S-GRAVELAND
Een gevoel van teleurstelling en verslagenheid. Die
emoties overheersten na
het spoedberaad van het
bestuur van Stichting Festiviteiten ‘s-Graveland. Na
overleg met diverse instanties en kijkend naar de laatste ontwikkelingen rondom
het coronavirus kon niet
anders besloten worden
dan de Jaarmarkt en de
Feesttent af te gelasten.
Het zal op 8 en 9 mei leeg
en rustig zijn aan het Noordereinde.

dat je hoopt dat deze crisis snel
voorbij gaat en aan de andere
kant komen bepaalde deadlines steeds dichterbij”, vertelt
voorzitter Maarten Steinkamp.
De organisatie van een van de
grootste evenementen van de
gemeente Wijdemeren neemt
ruim 9 maanden in beslag en
SFG wordt daarbij gesteund
door niet minder dan 150 vrijwilligers. Op het programma
stonden de braderie met voor
het eerst een antiek & curiosa
markt, de OuderenOchtend,
‘Glow In The Dark’ voor kinderen en het DorpsDiner.

“We zaten met twee tijdslijnen
waarbij je aan de ene kant zo
lang mogelijk wil wachten om-

Zaterdagavond zou in het teken staan van de legendarische Jeugdsoos Pluto, waarbij

de enorme feesttent zou zijn
omgetoverd in de stijl een 80’s
discotheek. “Met Anita Meijer,
Gibson Brothers en mogelijk
een verrassingsoptreden van
The Trammps was het een
mooi feest geworden maar
we konden geen enkele risico
nemen”, vertelt Maarten. Toch
is de drukte nog niet voorbij
voor de organisatie, die wel
blijft zitten met een financiële
strop van duizenden euro’s.
“We zijn in gesprek met alle
leveranciers en betrokken instanties om de zaken goed en
netjes af te wikkelen en nieuwe
afspraken te maken. En gelukkig hebben we die Pluto- ‘retro’
shirts nog niet gedrukt.”

LOOSDRECHT
Het bestuur van de Stichting S.L.O.E.P. heeft besloten de aankomende Feestweek, die in Loosdrecht
gepland staat van 26 april
tot en met 5 mei, af te blazen.
Het bestuur is hierbij zeker niet
over één nacht ijs gegaan. Dit
is een hele ingrijpende maatregel, maar het risico op besmetting is te groot om nog
langer verantwoord zo’n groot
tiendaagse evenement met

Wij hopen binnen niet al te lange termijn iedereen gezond en
blakend van energie terug te
zien bij een van onze activiteiten. Voor verder informatie zie:
info@stichtingsloep.nl

Geen SFG- feest

Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen
WIJDEMEREN
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de
partijen betrokken bij het
Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen is recent de
Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht.
De impact van het Gebiedsakkoord OVP op de leef- en
woonomgeving is groot en
diverse plannen raken bewoners direct. Echter, in de
aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de belangen van
bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede
daarom hebben bewoners zich
in verschillende delen van het
gebied verenigd. Vier bewonersverenigingen hebben nu
de krachten gebundeld en zich
verenigd in een federatie: een
vereniging van verenigingen.

Waar wij de hoofdlijnen van het
Gebiedsakkoord (de doelen
en ambities) mooi vinden, zit
de kern van onze aandacht in
de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma. Door onze
samenwerking kunnen we als
volwaardig
gesprekspartner
invloed uitoefenen op de verschillende planvormingsprocessen. Concreet betekent
dit dat de federatie in projectgroepen, de regiegroep en de
stuurgroep meepraat op de
niveaus waar de Gebiedsakkoord-partijen samen beslissingen nemen. Op een constructieve manier en met een
kritisch oog voor de belangen
van bewoners.
Binnen de federatie werken we
samen, delen we informatie en
ervaringen en ondersteunen
we de doelen van de aangesloten verenigingen. Ook zijn

we alert op het vroegtijdig informeren en betrekken van
bewoners in de breedte. Op dit
moment zijn de BELP, VBLP,
WeSP en Ster van Loosdrecht
lid van de federatie. De federatie vertegenwoordigt daarmee
nu bewoners rond de Eerste
Plas (BELP), de Loenderveense Plas (VBLP), de Westzijde van de Stille Plas (WeSP)
en het Ster-gebied (Ster van
Loosdrecht).
Wij hopen dat meer bewoners
willen meedenken en meepraten. Als u – als particuliere
belanghebbende – zich wilt
aansluiten bij een van de bewonersverenigingen,
neemt
u dan contact op met de bij u
passende vereniging. Bent u
bestuurder van een bewonersvereniging en overweegt u zich
aan te sluiten, stuurt u dan een
bericht aan			
info@federatie-ovp.nl.
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Bezorgservice

WEE

Ook in Wijdemeren hebben restaurants en snackbars voor de creatieve oplossing gekozen om maaltijden bij u thuis
te bezorgen. Dat past prima in het streven om zoveel mogelijk thuis te blijven. Voor een gezonde maaltijd in een
gezellige thuissfeer worden onderstaande restaurants van harte bij u aanbevolen.

NIEUWS VOOR AN

Restaurant 1244 komt naar u toe!

Ons restaurant bij u thuis

BEZORGSERVICE
Kijk voor de gerechten op www.restaurant1244.nl

THUIS GENIETEN VAN
ONZE GERECHTEN?
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IN DE STORE VIND JE
VERTROUWDE SPIEGHELHUYS
GERECHTEN VOOR THUISBEREIDING,
ONZE OVERHEERLIJKE BROWNIE, APPELTAART
VERSE SAPPEN EN NOG VEEL MEER PRODUCTEN..

DE STORE VIND JE IN HET PANNENKOEKENHUYS.
035 - 533 91 55
www.restaurant1244.nl

Culinair genieten doe je bij...
Restaurant Lekr
is gestart met
afhaal- en
bezorgmaaltijden!

Voor thuis.....
genieten doe je bij...
Het Culinair
grootste
gedeelte van
Nederland zit thuis.
Maar Lekr eten kan ook thuis
aan uw eigen eettafel!

Stichts End 9
1244 PK Ankeveen
035 - 65 63 555
info@restaurantlekr.nl
restaurantlekr.nl

