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HET ZWARE WERK 
OP DE IC

THUISONDERWIJS MET HOOGWERKER 
IN GESPREK

MEVROUW  
OOIEVAAR

UITSLAANDE BRAND 
IN CHALETPARK

Gemeente en OW pal voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Jan Klink, wethouder eco-
nomische zaken en Dik 
van Enk, voorzitter (ad 
interim) van de onderne-
mersvereniging Onderne-
mend Wijdemeren, laten 
hun licht schijnen op de 
ontwikkelingen tijdens dit 
coronatijdperk.

De wethouder vertelt dat er 
dagelijks contact is met onder-
nemers uit Wijdemeren, van 
groot tot klein. “Veel onder-
nemers zien hun omzet dalen 
of zelfs helemaal wegvallen. 
Het gaat dan met name om 
horecabedrijven, evenemen-
tenorganisaties en zzp’ers 
zoals kappers, tandartsen en 
schoonheidssalons. Maar ook 
klusbedrijven hebben minder 
werk. Het zijn vaak schrijnen-
de verhalen.” De jachthavens 
kunnen in aangepaste vorm 
openblijven, terwijl webshops, 
supermarkten, en tuincentra 
goede zaken doen. De wet-
houder wijst erop dat onderne-
mers een beroep kunnen doen 
op het noodloket voor een Tij-
delijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers, een 
online loket op de website van 

Hilversum. Daarnaast komt er 
nog pakket maatregelen, zoals 
het uitstellen van belastingin-
ning en vrijstellen van bepaal-
de leges.

Lokaal inkopen
Wijdemeren wil lokaal inkopen 
stimuleren binnen de vast-
gestelde kaders. Dit zijn de 
regels: Voor opdrachten voor 
diensten/leveringen tot 30.000 
euro kan de gemeente één 
op één een lokale onderne-
mer aan het werk zetten. Voor 

werken geldt een bedrag van 
75.000 euro. Voor diensten/ le-
veringen tussen 30 en 100.000 
euro mag de gemeente meer-
voudig onderhands aanbeste-
den.

Ondernemers
Klink vindt de samenwerking 
met Ondernemend Wijdeme-
ren heel goed. Maar ook met 
brancheverenigingen van de 
horeca, werkgevers en wa-
tersport. “Er wordt goed naar 
elkaar geluisterd, de bereid-

heid om samen te werken lijkt 
groter dan ooit, dat is heel bij-
zonder.”

‘ER WORDT GOED 
NAAR ELKAAR GE-
LUISTERD, DE BE-

REIDHEID OM SAMEN 
TE WERKEN LIJKT 

GROTER DAN OOIT’

Ondernemend Wijdemeren
Dik van Enk wil bereiken dat 
Ondernemend Wijdemeren 
nog meer een club wordt die 
er toe doet in de zes dorpen 
van Wijdemeren. “We zijn er 
voor de samenleving en de 
stakeholders zoals de ge-
meente, HISWA, Bouwend 
Nederland, Horeca Nederland, 
enz. Ondernemers zijn niet 
meer weg te denken in onze 
gemeenschap. Ze zorgen voor 
werkgelegenheid, de oplei-
dingen, leveren diensten en 
goederen en steunen het ver-
enigingsleven.” Wat Van Enk 
betreft wordt OW een orga-
nisatie waar je rekening mee 

moet houden. OW draagt ook 
zorg voor verbinding onder de 
leden, iets wat in met name 
deze moeilijke tijd erg belang-
rijk is. Als vraagbaak en als 
smeerolie naar de gemeente. 
Dik van Enk heeft nu intensie-
ve contacten met het gemeen-
tebestuur en ondernemersma-
nager Natasja Zak. Hij hamert 
erop dat het belangrijk is dat 
ondernemers positief in het 
nieuws komen. Er zijn tal van 
voorbeelden: ondernemers die 
elkaar helpen, die hun waren 
op een andere wijze aan de 
man brengen, die het vereni-
gingsleven of de zorgsector 
helpen. “Die moeten in het 
zonnetje worden gezet”, vindt 
Van Enk, samen met wethou-
der Klink. “ We willen laten 
zien welke initiatieven er al zijn 
en welke kansen er liggen.”

Deze week komt er op www.
ondernemendwijdemeren.nl 
een aparte Corona- pagina.

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!! !
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Vanaf nu, -voorlopig- vanwege

Markt in Ankeveen

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur 

het Corona, markt zonder koffietent.

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 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:

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 ma t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
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
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

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

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 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  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 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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.
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Het zware werk op 
de IC van Tergooi

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Inge Prins uit Loosdrecht 
is afdelingsmanager In-
tensive Care van Tergooi, 
in Hilversum en Blaricum. 
Ze neemt ons mee met het 
zware werk tijdens de co-
ronacrisis.

Mevrouw Prins zou per 1 april 
starten in haar nieuwe functie. 
Door alle ontwikkelingen met 
het coronavirus is zij al op 23 
maart begonnen. “Ik ben inder-
daad met mijn neus in de boter 
gevallen, ik heb nog nooit in 
zo’n korte tijd zoveel nieuwe 
collega’s leren kennen. Er 
heerst een enorme saamho-
righeid om dit met elkaar aan 
te pakken.” Normaliter heeft 
Hilversum 10 bedden en Bla-
ricum 2 bedden, nu zijn er 21 
door het in gebruik nemen van 
een uitslaapkamer en een trai-
ningsruimte. Op dit moment is 
er voldoende apparatuur, maar 
de beschermingsspullen wor-
den schaarser. “We proberen 
zo zuinig mogelijk om te sprin-
gen met de materialen zonder 
concessies te doen aan de 
bescherming van onze mede-
werkers.” Na de uitbraak van 
het coronavirus is men anders 

gaan werken. Normaal ver-
zorgt één IC- verpleegkundige 
twee patiënten, nu is dat 1 op 
drie. Daarbij is er ondersteu-
ning vanuit de OK, anesthesie- 
en verkoevermedewerkers en 
algemeen verpleegkundigen. 
“Op deze manier kunnen we 
toch de zorg bieden, dit is voor 
iedereen wennen. Gelukkig 
melden veel mensen zich, oud 
IC-ers, medewerkers van de 
ambulance.”

‘WAT MIJ HET MEEST 
BENAUWT, IS DE ON-
ZEKERHEID HOE DE 
NABIJE TOEKOMST 

ERUIT ZAL ZIEN’

Vorige week lagen er 13 pati-
enten op de IC. Volgens Inge 
Prins ziet het er niet naar uit 
dat het aantal zal afnemen. 
“Op onze IC is er nog nie-
mand overleden. Wel zijn er 
patiënten overgeplaatst naar 
een verpleegafdeling.“ Het is 
duidelijk dat er bij Tergooi ook 
nog ruimte is voor de ‘gewone’ 
IC- patiënten.

Zwaar
Voor de verpleegkundigen 
is het heel zwaar, ze moeten 
hun werk anders organiseren, 
ze moeten zich beschermen, 

dus dragen over hun kleding 
beschermende pakken en een 
mondmasker en een bescher-
mingsbril. De patiënten op de 
IC liggen vaak op de buik en 
moeten per dag meerdere 
keren gedraaid worden, dat 
is dus ook fysiek zwaar, ver-
volgt Inge Prins. Ze moet als 
leidinggevende steeds scha-
kelen, faciliteren, zorgen dat 
nieuwe afspraken bekend zijn 
bij het team, zorgen voor de 
medewerkers, zorgen dat er 
genoeg mensen staan. “Ik hou 
het vol, omdat we op elkaar 
letten en helpen waar nodig. 
En je moet zorgen dat er na 
werktijd ontspanning is.”

“Wat mij het meest benauwt, is 
de onzekerheid hoe de nabije 
toekomst eruit zal zien. Zijn we 
op de goede weg? Wordt het 
drukker op de IC? Hoe zorgen 
we dat onze verpleegkundigen 
en iedereen die ons helpt het 
volhoudt?”

Tot slot wil Inge Prins kwijt dat 
ze het fantastisch vindt dat er 
zoveel initiatieven zijn van on-
dernemers in de regio om het 
werk op de IC wat dragelijker 
te maken, zoals lekker eten, 
snoepjes, bloemen, t-shirts, 
ipads, enz.

Wijdemeren start 
met 24-uurs    
kinderopvang
WIJDEMEREN
Sinds deze week is Kinder-
opvang Kidswereld aan de 
Platanenlaan 3 in Neder-
horst den Berg beschik-
baar als 24-uurs noodop-
vang in Wijdemeren voor 
kinderen van ouders met 
cruciale beroepen. Kids-
wereld is voor hen zeven 
dagen per week, 24 uur per 
dag open.

Ouders kunnen dus nu ook 
in de avond, nacht en het 
weekend gebruik maken van 
de opvang. Het uitgangspunt 
is dat zij wel eerst proberen 
zelf opvang te regelen. Lukt 
dat niet, dan kan noodopvang 
aangevraagd worden. De 24-

uurs noodopvang is een extra 
dienst bovenop de dagopvang 
voor kinderen met ouders in 
cruciale beroepen, zoals de 
zorg, het openbaar vervoer 
of hulpdiensten. Zie voor een 
overzicht van deze beroepen 
op www.rijksoverheid.nl.

Meer informatie
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar 
van ouders in cruciale beroe-
pen in Wijdemeren zijn wel-
kom bij Kidswereld, ook als zij 
hier nog niet eerder kwamen. 
Er zijn geen extra kosten ver-
bonden aan de noodopvang. 
Voor meer informatie en aan-
melden: www.kinderopvangki-
dswereld.nl.

   

In Gesprek Met 
Jan-Jaap de Kloet

WIJDEMEREN
Redacteur Herman Stuijver 
had voor GooiTV, in sa-
menwerking met Weekblad 
Wijdemeren en de Nieuws-
Ster, een gesprek met lo-
coburgemeester Jan-Jaap 
de Kloet.

Die neemt waar voor burge-
meester Crys Larson die thuis 
herstellende is van het co-
ronavirus. Naast een update 
over het coronavirus in onze 
dorpen ging de wethouder uit-
gebreid in op diverse maatre-
gelen. Leidend is de Noodver-
ordening voor de gehele regio, 
waarbij De Kloet ook een aan-
tal Wijdemeerse maatregelen 
aankondigde zoals de sluiting 
van het Bergsepad en Goog-
pad voor fietsers. Ook is er een 

verhoogde inzet van BOA’s om 
te controleren en eventueel op 
te treden. Het loket voor zzp 
‘ers wordt vanuit Hilversum 
geregeld. De Kloet voorzag 
vooralsnog geen stopzetten 
van diverse bouwprojecten, de 
planning gaat gewoon door. 
Wat er op de langere termijn 
met de bouw zal gebeuren, is 
nog onduidelijk. Degenen die 
in aanmerking komen voor een 
Koninklijke Onderscheiding op 
24 april worden op de hoogte 
gesteld vanuit het gemeen-
tehuis. Ook zullen delegaties 
van B&W aanwezig zijn bij een 
sobere Dodenherdenking op 4 
mei a.s.

Op www.gooitv.nl kunt u de uit-
zending terugzien.
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Is een rotonde de     
oplossing?
Ingezonden brief

Op zich het proberen waard, 
maar zoals het stuk in de WW 
van 8 april al beschrijft moet 
er wel gekeken worden naar 
kruispunt Kerklaan/Emma-
weg-Koninginneweg.

Wat echter ontbreekt maar 
waar zeker ook naar gekeken 
moet worden, is de situatie 
rondom de Klapbrug. Dagelijks 
steken veel fietsers uit Anke-

veen en Nederhorst den Berg 
daar ‘s morgens over, op weg 
naar school/werk. Wanneer de 
stoplichten op rood staan is 
het tijdelijk even iets rustiger 
op het Noordereinde en heb-
ben fietsers de mogelijkheid 
veilig over te steken. En wat 
te denken van de mensen die 
aan het Noorder- en Zuider-
einde wonen en hun auto aan 
de overkant geparkeerd heb-

ben? Het is nu al nauwelijks 
te doen om de weg in de spits 
over te steken, laat staan uit te 
parkeren. Betere doorstroming 
rondom de Smidsbrug bete-
kent waarschijnlijk ook nog 
meer sluipverkeer. Geachte 
gemeenteraad, bezint eer ge 
begint.

Patrick Kreuning, Ankeveen

Bewoners Rozenhof   
onaangenaam verrast
Op de ingezonden brief vorige 
week over de Rozenhof die 
voor eigen rechter speelt, heb-
ben bewoners van de straat 
gereageerd. Met name zijn ze 
verontwaardigd over de kop 
die spreekt van ‘eigen rechter 
spelen’. Ze maken gewag van 
het feit dat een inwoner al ja-
renlang voor overlast zorgt, 
waar politie, brandweer en an-

dere instanties vaak moesten 
ingrijpen. Het werd volgens 
hen een onhoudbare situatie, 
maar ze hebben niet zelf het 
heft in hand genomen. Ook dat 
sprake was van treiteren ont-
kennen de bewoners. De ont-
ruiming vond plaats op last van 
de woningbouw. Volgens hen 
klopt er weinig tot niets van de 
brief. (discussie gesloten- red.)

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

De centrale cliëntenraad van Inovum
is op zoek naar een 

Onafhankelijk voorzitter

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures

Uw motivatiebrief en cv kunt u
tot 30-04-2020  mailen aan

client@inovum.nl

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures

Bij zorgorganisatie Inovum in Hilversum en Wijdemeren staat de kwaliteit van leven
centraal.  In de lijn van deze kwaliteit en de invoering van de Wet Medezeggenschap
Cliënten zorginstellingen 2018 wordt opnieuw gekeken naar het functioneren van de
Centrale Cliëntenraad. Inovum hecht veel waarde aan een goede belangenbehartiging
van de aanwezige cliëntgroepen door middel van cliëntmedezeggenschap.

Om deze hervorming in goede banen te leiden, is de huidige cliëntenraad op zoek naar 
een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. Een voorzitter die kritisch, opbouwend en met
de nodige zelfreflectie in staat is samen met de overige cliëntenraadsleden uitdagingen 
aan te gaan. 

KWALITEIT VAN LEVEN MAAK JE SAMEN

De toekomstige voorzitter realiseert zich dat hij of zij: 
• de doelstellingen en kernwaarden van Inovum onderschrijft,
• inzicht heeft in het bestuurlijk functioneren van een zorgorganisatie,
• samenwerkingsgericht is en kennis heeft van het werken met vrijwilligers,
• affiniteit heeft met de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en beschikt
   over goede kennis van de WMCZ 2018,
• strategisch kan denken en handelen en het vermogen heeft om de grote lijnen
   in de gaten te houden, 
• tijd en energie heeft en deze ter beschikking wil stellen,
• beschikt over ruime ervaring als voorzitter,
• bij voorkeur in de regio Gooi en Vechtstreek woont.

De onafhankelijk voorzitter mag geen binding hebben met Inovum als cliëntvertegen-
woordiger of als cliënt. Ook personen die de afgelopen 5 jaar in dienst waren bij, een
zakelijke relatie hadden met of anderszins een functie bij Inovum vervullen of hebben 
vervuld komen niet in aanmerking voor deze functie.

De voorzitter ontvangt ter dekking van de kosten een vrijwilligersvergoeding van
€ 1700,- per jaar. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de
ambtelijk secretaris van de CCR mevrouw Grace Goei via g.goei@inovum.nl of
06 – 55 18 06 59.

Het is onze wens om per 1 juni a.s. een nieuwe voorzitter te benoemen.

Blijf gezond en zorg goed  
voor elkaar! #stayathome

Elbert Mooijlaan 86, 
1241 BE Kortenhoef
035 656 04 08
regenboogkortenhoef.nl

Positieve 
sfeer en open 
communicatie

Doelgericht 
en boeiend 
onderwijs

Eigenaarschap 
bij leerlingen

Benieuwd naar 
onze school, 
ook nu kunt 

   u contact met 
       ons zoeken

Veilige 
leeromgeving

Kanjerschool

035 656 04 08

De Regenboog bedankt 
alle ouders en leerlingen. 
Thuisonderwijs doen we  

echt samen!

1953_RS_Adv_WeekbladWijdemeren_def.indd   1 09-04-20   20:14
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Thuisonderwijs door de ogen van scholieren
WIJDEMEREN

De redactie ging op onderzoek in de dorpen wat de scholieren vinden van 
thuisonderwijs. Bijna allemaal verlangen ze weer naar school.

Antonius- jongens verlangen naar school
Natuurlijk vinden Jurre, Levi, 
Duron en Thijs het fijn om op 
het grasveldje in hun buurt te 
spelen. Maar de leukigheid is 
er wel een beetje vanaf, vinden 
ze alle vier. Jurre zit in groep 8 
en heeft elke dag thuiswerk, 
soms wel zes opdrachten per 
dag. “Het is van alles, taal, re-
kenen, IPC (projectopdr.-red.). 
Ze komen per mail binnen.” 
Ook heeft Jurre via Google 

Meet contact met meester 
Thijs en z’n groep. “We krij-
gen ook gymopdrachten”, vult 
klasgenoot Levi aan “zoals zo-
veel keer opdrukken of rondjes 
rennen.” Deze jongens gaan 
over een paar maanden naar 
de middelbare school. Hoe 
het verder moet met de eind-
musical? Levi hoopt op een 
hoofdrol. Duron en Thijs zitten 
in groep 6 van de Antonius. 

“Eerst was het erg leuk, lekker 
uitslapen, maar nu wordt het 
wel saai”, meent Duron. Dat 
beaamt buurjongen Thijs, die 
er soms zelfs chagrijnig van 
wordt, geeft hij toe. Het meest 
mist dit viertal de contacten op 
school. “Het zal best gek zijn 
als we weer in het klaslokaal 
zitten”, denkt Levi.

   

  Louise al geslaagd
“Eerst vond ik het jammer, 
want ik heb het best naar 
m’n zin op school”, vertelt de 
15-jarige Louise Peelen uit 
Nederhorst den Berg. Maar 
er is ook blijdschap: Ze kan 
al gefeliciteerd worden, want 

het is zo goed als zeker dat ze 
geslaagd is voor het VMBO- 
kader-examen op Hilferts-
heem. “Ik sta gemiddeld een 
-8- voor mijn schoolexamens, 
ik doe nog één herkansing om 
mijn cijfer te verhogen.” Vol-

gend jaar gaat ze een niveau 
hoger aan de slag op dezelf-
de school. “Het langer in bed 
blijven vind ik één voordeel, ik 
hoef nu niet al om 7 uur op de 
fiets, maar verder mis ik mijn 
schoolvriendinnen.”

   

Jesse mist school
Wat Jesse Bikker uit Loos-
drecht betreft, mag het co-
ronavirus zo snel mogelijk uit 
de lockdown- fase, hij wil weer 
naar school. De bijna 13-jarige 
zit in klas 1 van het gymnasi-
um. “Ik vind die thuislessen 
lastig, want de kans om tus-
sendoor vragen te stellen, is 

gering.” Daarnaast lenen de 
videolessen zich niet voor alle 
vakken, zo mist Jesse de dra-
malessen van het ATC. Net als 
andere pubers is hij wel con-
tent met het later beginnen van 
de lessen, want ’s ochtends 
vroeg van Oud Loosdrecht 10 
km. fietsen naar school, vindt 

hij een minpuntje. Verder ver-
lopen de lessen prettig, hij 
heeft elke dag contact met zijn 
leraren en klasgenoten. Er zijn 
nog geen toetsen, dus is Jes-
se wel benieuwd hoe hij ervoor 
zal staan na de thuislessen.

   

 Vervangend praktijkexamen
Voor Fartun Hasan uit Loos-
drecht is het leven nu totaal 
anders. Voor haar opleiding 
op het ROC liep ze drie dagen 
per week stage bij een BSO. 
Dat kan niet meer. Ze besteedt 
nu veel tijd aan het afmaken 
van werkstukken. “In het begin 

vond ik het wel leuk, met al die 
vrije tijd. Maar op een gegeven 
moment weet je het wel. Je 
bent ook uit je ritme.” Fartun 
zit in haar examenjaar. Maar 
het praktijkexamen is nu geen 
praktijk meer. In plaats daar-
van moet ze praktijkhandelin-

gen uit de kinderopvang nu op 
papier beschrijven. Dat is toch 
wel heel anders. “Het is niet 
anders”, verzucht ze “gelukkig 
heb ik een goede kans om te 
slagen.” Fartun is heel blij met 
het wekelijkse contact met 
haar klasgenoten via Teams.

   

Het gaat nog wel even duren
Bij Josh Renkema (15) begint 
‘de verveling toe te slaan’, 
meldt hij vrolijk. De Havo-3- 
scholier staat er goed voor, 
dus hij maakt zich geen zorgen 
over de overgang naar de vier-
de. Elke dag werkt hij gestaag 

aan de opdrachtenstroom. “Ik 
ben toch wel een paar uur per 
dag bezig. Soms met beeld-
contact en vaak ook niet. Dat 
varieert.” Josh geeft aan dat 
hij geen moeite heeft met deze 
vorm van onderwijs. Maar leuk 

is anders. “Het is door de digi-
tale vorm allemaal wat zakelij-
ker. Even met je klasgenoten 
dollen en dergelijke mis ik toch 
het meest.” De grote vraag 
voor de Berger is hoe lang het 
nog gaat duren. “Als ik dat zou 

weten, ik denk dat 
het nog een tijdje 
doorgaat.”
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GGD test zorgpersoneel op 
corona

Door: Saskia Luijer

REGIO
Dinsdag 7 april is GGD 
Gooi en Vechtstreek ge-
start met het testen van 
zorgmedewerkers op het 
coronavirus. Het gaat om 
zorgverleners van de am-
bulancedienst, verpleeg-
huizen, thuiszorg, gehan-
dicaptenzorg, verloskunde, 
kraamzorg, jeugdzorg en 
GGZ. Ruim 150 medewer-
kers maakten hier vorige 
week gebruik van.

Al eerder werden artsen en 
verpleegkundigen met co-
rona-achtige klachten in de 
ziekenhuizen getest. Omdat 
er een tekort was aan testca-
paciteit, kon niet al het zorg-
personeel hier gebruik van 
maken. De testmogelijkheden 
zijn landelijk opgeschaald en 
nu dus ook beschikbaar voor 
andere zorgmedewerkers. Dat 
is goed nieuws. Want perso-
neel dat milde verkoudheids-
klachten heeft, kan nu aan het 
werk blijven als uit de test blijkt 
dat zij geen corona hebben. Zo 
komt de zorgvoorziening min-
der snel in de knel. Bij de GGD 
worden de testen afgenomen 
in de parkeergarage onder het 
regiokantoor. Dat gebeurt op 
afspraak, na aanvraag door 
een arts.

Cijfers uit de regio
Bij de GGD waren op 8 april 
265 positief geteste inwoners 
van de regio Gooi en Vecht-

streek bekend. Daarvan zijn 
er helaas 29 overleden aan 
de gevolgen van het corona-
virus. De gemiddelde leeftijd 
van de overledenen is 82 jaar. 
Het aantal coronapatiënten dat 
overlijdt loopt nog steeds op. 
Ook is er een toename van 
het aantal overleden patiënten 
dat verdacht wordt van een 
coronabesmetting. Deze laat-
ste groep bevindt zich vooral 
onder de bewoners van de 
verplegings- en verzorgings-
huizen.

‘OVERLEG MET DE 
HUISARTS ALS U 

GEZONDHEIDSKLACH-
TEN HEEFT. OOK NU!’

Coronavirus en dementie
De zorg voor mensen met 
dementie gaat ondanks alles 
gewoon door, thuis en in het 
verpleeghuis. Alzheimer Ne-
derland geeft informatie over 
hoe om te gaan met mensen 
met dementie tijdens de co-
rona-uitbraak. Wat kunt u als 
buur, kind, kleinkind of vriend 
doen voor iemand met demen-
tie? Welke tips en inspirerende 
voorbeelden kunt delen met el-
kaar? Kijk voor meer informatie 
op www.alzheimer-nederland.
nl.

Sociaal werk blijft actief
Afstand houden is belangrijk 
om de verspreiding van het co-
ronavirus tegen te gaan, maar 
sociale afstand kan ook leiden 
tot eenzaamheid en isolement. 
Om binnen alle coronamaatre-

gelen toch sociaal werk te kun-
nen bieden, gaat Versa Welzijn 
creatief te werk. Op de website 
vindt u de belangrijkste con-
tactpersonen en initiatieven: 
www.versawelzijn.nl/wijdeme-
ren-corona.

De huisarts is er voor u
Veel mensen denken dat door 
het coronavirus ze de huisarts 
niet meer mogen bellen. Dat is 
niet waar. U mag bij gezond-
heidsklachten altijd telefonisch 
contact opnemen met uw huis-
arts. Veel vragen zijn aan de te-
lefoon te beantwoorden en als 
een afspraak op de praktijk no-
dig is, dan kan dat ook. Als de 
huisarts denkt dat u mogelijk 
besmet bent met coronavirus, 
dan zal hij/zij u verwijzen naar 
het Centraal Corona Centrum 
bij de huisartsenpost naast 
Tergooi locatie Blaricum. Voor 
andere gezondheidsklachten 
zijn de huisartsenpraktijken ge-
woon open. Spreekuren wor-
den ruim gepland zodat u zo 
weinig mogelijk anderen ont-
moet en ook slechts kort in de 
wachtkamer hoeft te zijn. Dus 
overleg met de huisarts als u 
klachten heeft. Ook nu!

Informatienummer GGD
Heeft u vragen over het co-
ronavirus? Dan kunt u bellen 
naar het callcenter van de 
GGD: (035) 692 64 00. Dit kan 
op maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur. Het lande-
lijke informatienummer 0800 
– 1351 is elke dag bereikbaar 
tussen 8.00 en 20.00 uur.

* 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

Mail uw ontwerp naar: info@galeslootconstructie.nl

www.galeslootconstructie.nl
Middenweg 31, Nederhorst den Berg

Plantenbakken cortenstaal      Borderrand        
Watersnĳwerk    Tafelonderstel    Houtkachels         

Staal voor in de tuin

NATUUR IN 
NEDERLAND

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij bedanken al onze
klanten voor het afstand
houden en het geduldig

wachten op de stoep.

Houd vol en blijf
gezond!

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Blij verrast door opvrolijktasjes
Warm gebaar in eenzame tijd

Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
De bijna 400 bewoners van 
Veenstaete, De Kuijer en De 
Beukenhof ontvingen vlak 
voor het paasweekend een 
‘opvrolijktasje’. Het onver-
wachte presentje maakten 
de mensen blij, dankbaar 
en soms tot tranen toe ge-
roerd. Prachtige reacties 
op een heel mooi initiatief 
van Monique Willemse.

“Gistermiddag ontmoette ik 
een huilende bewoonster van 
Veenstaete dwalend door de 
gangen na een bezoek aan 
mijn moeder. De bewoonster 
voelde zich angstig en alleen. 
Ik wist niet goed wat ik voor 
haar kon betekenen naast het 
luisteren en geruststellen ter-
wijl ik afstand van haar hield. 
Later dacht ik dat zij geholpen 
zou zijn met een aantal tele-
foonnummers die ze zou kun-
nen bellen of met een briefje 
met mijn telefoonnummer zo-

dat ze mij kon bellen. Graag 
zou ik voor alle bewoners van 
Veenstaete een corona ‘opvro-
lijktasje’ samenstellen met eten 
en drinken, een aardige kaart 
en een lange lijst met tips en 
ideeën om de coronatijd door 
te komen.”

‘HET WIJDEMEREN-
FONDS DRAAGT 

GRAAG BIJ AAN HET 
REALISEREN VAN SO-
CIALE INITIATIEVEN’

Sociale initiatieven
Deze mail stuurde Monique 
Willemse eind maart naar het 
Wijdemerenfonds. Het fonds 
had een oproep gedaan dat 
iedereen met sociale initiatie-
ven rondom de uitbraak van 
het coronavirus een financiële 
bijdrage kon aanvragen. Meer 
verbinding in de buurt, meer 
saamhorigheid in de dorpen en 
gemeente, dat is immers het 
doel van het Wijdmerenfonds. 
Het concrete idee van Willem-
se werd direct door het bestuur 

omarmd. Sterker nog, het was 
een initiatief dat in heel Wijde-
meren navolging zou moeten 
krijgen. Daarom sloten Susan-
ne Renkema, Yvonne Sikking, 
Adriaan Mol, David Pos en Rin 
van der Molen aan om ‘opvro-
lijktasjes’ te maken voor zowel 
de bewoners van Veenstaete 
als die van De Kuijer en De 
Beukenhof.

Lokale sponsors
De tasjes werden samenge-
steld met financiële steun van 
het fonds, maar zeker ook met 
fantastische sponsoring van 
lokale ondernemers. Dank 
aan Bickery Food, AH Korten-
hoef, Jumbo Kortenhoef, Land 
en Boschzigt, Bakker Jeroen, 
Blokker Kortenhoef, Drukkerij 
Ten Herkel en Kesbeke. Alles 
werd zorgvuldig met hand-
schoenen ingepakt en waar 
mogelijk (met gepaste afstand) 
aan de deur bezorgd of over-
gedragen aan de verpleging. 
De dankbare en blije reacties 
raakten de vrijwilligers. Het 

initiatief van Monique Willem-
se bleek echt een schot in de 
roos. Prachtig om te zien en te 
ervaren, en daarmee een groot 
compliment voor Monique en 
haar helpers.

Andere ideeën
Wil u ook een initiatief nemen 
dat juist in deze coronatijd de 

verbinding in de buurt ver-
sterkt? Stuur een e-mail naar 
info@wijdemerenfonds.nl, met 
daarin uw contactgegevens, in-
formatie over de activiteit die u 
wilt organiseren en het bedrag 
dat u denkt daarvoor nodig te 
hebben. Het Wijdemerenfonds 
draagt graag bij aan het reali-
seren van sociale initiatieven.

Met hoogwerker in gesprek
LOOSDRECHT
Het was een mooie Paas-
zaterdag, in vele opzichten. 
In een stralend zonnetje 
bezochten zonen, dochters 
en kleinkinderen hun vader, 
moeder, opa/oma in ver-
pleeghuis De Beukenhof. 
Op afstand met een hoog-
werker.

Het was Minke Horsman die op 
het idee kwam om haar vader in 
levenden lijve te bezoeken met 
een hoogwerker. Dat idee post-
te ze op Facebook en binnen 
de kortste keren was ‘supervrij-
williger’ Barry van de Bunt van 
Groen&Civiel paraat om te ver-
schijnen met zijn machine. En 
met hem bijna 20 familieleden 
die van deze service gebruik 
wilden maken. De organisatie 
was perfect, vanuit De Beu-
kenhof was er een schema 
gemaakt, er stond koffie en de 
hijsbak werd steeds keurig ont-
smet. Ook waren er speciale 
‘zwaaikamers’ ingericht.

Minke steeg als eerste naar de 
3e etage waar ze sprak met 
vader Dick. “Dit is zoveel be-

ter dan met een videogesprek. 
Dit is echt contact.” Fotograaf 
Marjolijn Lamme had ook een 
fraaie bijdrage, van elk stijgen-
de bezoeker maakte ze een 
mooi portret. Plus dat je je ei-
gen mobiele foto naar haar stu-
dio mocht sturen, waar ze hem 
gratis zal bewerken. Stefan van 

den Hoek kwam oog in oog in 
contact met opa Evert (98) uit 
Kortenhoef. Die tot voor kort 
nog opgewekt door de Meen-
thof fietste. “Het was erg emo-
tioneel. Maar dit betekent heel 
veel voor opa en ook voor ons”, 
meende kleinzoon, vergezeld 
van z’n ouders. Gea Mur, van 

de bakkerij, bezocht haar moe-
der, mevrouw Meijers. “Het 
was een leuk gesprek. We kon-
den goed met elkaar praten. 
Dit heeft echt meerwaarde, 
veel beter dan een telefoonge-
sprek.”

Eerder in de week sprak uw 

verslaggever met de 91-jarige 
Nel Ariesen die haar vier kinde-
ren en 8 kleinkinderen wel mist. 
Hoewel ze beperkt is in haar 
bewegingen, vermaakt ze zich 
goed op het terras. Ze heeft 
regelmatig telefonisch contact 
met de familie en voelt zich ge-
lukkig niet eenzaam.

 Foto: Initiatiefnemer Monique Willemse

 Foto: Evert van den Hoek vanuit de Beukenhof
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Verras je opa en oma tijdens de Corona afstand,
Zo ben je toch een beetje dichtbij!

Memobordje
met een leuke foto en/of tekst van
jezelf, inclusief memopapier
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie

kan je een goede foto van jezelf, familie

of tekening uploaden.

De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00

Bezorgen € 6,75

Betaling gaat via Ideal

Snijplank
met je persoonlijke boodschap gegraveerd
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie kan je jouw

boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
 

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75 

Betaling gaat via Ideal

Tegeltje
met je eigen foto, tekening en/of lieve tekst
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie kan je een goede foto van

jezelf, familie of tekening uploaden.

De afbeelding moet minimaal 1MB zijn en de tekening vierkant zijn zodat wij

deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75

Betaling gaat via Ideal

datum:

notities

dagplanning:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

familie planner

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Tekenpapier
We hebben allemaal thuis wel A4 papier maar hoe leuk is het om

hele grote kunstwerken te maken.

Te bestellen via onze website  www.weekbladwijdemeren.nl/actie.

Set van

20 vel 24 x 34 cm

20 vel 46 x 64 cm

20 vel 70 x 100 cm

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6

Nederhorst den Berg € 12,50

Bezorgen € 6,75

Betaling gaat via Ideal

Familieplanner 
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze

website  www.weekbladwijdemeren.nl/actie.

Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje,

zo kan het hele gezin hierop de week plannen. De sticker is

makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als

je deze binnen 3 maanden verwijderd (vinden je ouders wel zo fijn).

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 17,5
 

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75 

Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze

website  www.weekbladwijdemeren.nl/actie. 

Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte

met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)

en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 9,95

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75

Betaling gaat via Ideal
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Coronasaurussen
Kortenhoef

In het coronatijdperk schiet 
de creativiteit bij velen me-
ters omhoog. Kortenhoever 

Michael Kulkens ontwierp een 
coronasaurus uit dode takken. 
’s Avonds zelfs verlicht.

Bestelservice Restaurant 1244 loopt 
op rolletjes
ANKEVEEN  
Bij Restaurant 1244 loopt 
de bestelservice op rolle-
tjes. Manager Thom Kla-
renbeek en zijn team heb-
ben de uitdaging van de 
coronacrisis voortvarend 
aangepakt.

Vanaf 16 maart kun je zes da-
gen per week (behalve dins-
dag) tussen 17 en 20 uur een 
keuze maken uit een gevari-
eerd menu, zowel afhalen als 
bezorgen (zonder extra kos-
ten).

De eerste aanblik op een za-
terdagmiddag is er een van 
een enorme bedrijvigheid. 
Koks Janoeh, Wesley en Finn 
staan op 1,5 m. afstand te hak-
ken, te snijden, te braden en 
te koken in de open keuken. 
Ervoor zijn Toms moeder Mo-
nique en zus Nadine druk in 
de weer om de diners netjes 
in te pakken. Marloes Torsing 

coördineert de verzendingen 
en erom heen wachten op vei-
lige afstand diverse vrienden 
voor aanvullende werkzaam-
heden. Zoals natuurlijk het be-
zorgen. Dat gebeurt inmiddels 
met twee bestelauto’s die niet 
alleen in Wijdemeren rondrij-
den, maar ook de Hilversumse 
Meent en een deel van Weesp 
bedienen. Ook aandeelhou-
ders als Gé Leurs, Wim Rey-
merink, Yvonne van de Riet en 
Eric Torsing doen mee in het 
rooster. “Het loopt inderdaad 
naar wens. Gemiddeld heb-
ben we zo’n 25 bestellingen 
per dag. Met uitschieters in het 
weekend, oplopend tot 58 op 
een zondag,” vertelt Thom tus-
sendoor, terwijl hij z’n felblau-
we handschoenen test. 

De gasten kunnen kiezen uit 
diverse gerechten: naast twee 
voorgerechten o.a. pasta pes-
to, gegrilde zalm, spareribs, 
falafelburger, oudhollandse 

weekspecial (voor €12,44) en 
cheesecake en appeltaart als 
toetjes. Plus uiteraard een 
Hertog Jan- biertje, frisdrank 

en een fles wijn. “De spareribs 
zijn het populairst, want we 
hebben de beste van ’t Gooi”, 
weet Marloes.

U kunt telefonisch bestellen: 
035- 533 9155 of via site. Op 
www.restaurant1244.nl vindt u 
meer info.

Mevrouw Ooievaar is weer 
druk bezig met het nest  
inrichten…
Brilhoek, Nederhorst den Berg.
Foto: Gert Hendrickx
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Volleyballers gezocht
NEDERHORST DEN BERG
Het volleybalseizoen is net 
als bijna alle andere spor-
ten door de coronacrisis 
nogal abrupt tot een ein-
de gekomen. Ontzettend 
jammer, maar VVN kijkt uit 
naar het volgende seizoen 
waarin we wel weer gezel-
lig samen kunnen sporten.

Volleybalvereniging Neder-
horst is een supergezellige 
club met 6 senioren compe-
titieteams: 3 herenteams en 
3 damesteams. Daarnaast is 

er een leuk gemixt recrean-
tenteam als alternatief voor 
volleyballiefhebbers die niet 
zo nodig competitie hoeven 
te spelen, maar het spelletje 
wel leuk vinden. De recrean-
ten hebben de mogelijkheid 
om maandelijks aan een 
toernooi deel te nemen in de 
recreantencompetitie. Deze 
toernooien worden op ver-
schillende niveaus gespeeld 
en zijn daarmee dus geschikt 
voor zowel ervaren als on-
ervaren volleyballers. VVN 
heeft voor het komende sei-

zoen nog plaatsen in alle drie 
de herenteams (1e, 2e en 3e 
klasse) en ook de recreanten 
kunnen wel wat aanvulling ge-
bruiken. Volleybal Vereniging 
Nederhorst wenst iedereen in 
deze moeilijke en bizarre tijd 
veel sterkte, wijsheid en ge-
zondheid en hoopt haar leden 
weer snel te zien. Meer info: 
https://vvnederhorst.nl; Voor 
vragen over teams kun je te-
recht bij onze TC senioren. Zij 
zijn te bereiken via tc_senio-
ren@vvnederhorst.nl.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Dat het voetbalseizoen 
voor de amateurs twee 
weken geleden beëindigd 
is, zal weinigen verbazen. 
Op het complex en de vel-
den is het dus rustig. Dat 
geldt niet voor de sociale 
mediakanalen die ons ter 
beschikking staan en ach-
ter de schermen zijn velen 
nog druk voor de vereni-
ging.

De SVS TV redactie dus die 
tweeënhalve week geleden 
gestart is met de WC rol 
challenge en inmiddels heb-
ben tientallen leden (jeugd 
en senioren) en trainers hun 
filmpje opgestuurd die door 
de jeugdige redactie mooi 
gemonteerd zijn. De challen-
ge loopt nog steeds, dus wie 
zijn/haar filmpje op wil sturen: 

SVS_TV@icloud.com

Ook de bestuursleden maken 
gebruik van SVS TV om ieder-
een op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen vanaf 
de bestuurstafel. Deze bijdra-
gen zijn terug te vinden op het 
You Tube kanaal SVS TV. Af-
gelopen paasweekend waren 
secretaris Julia de Kloet en 
bestuurslid jeugd Chantal de 
Brouwer te zien. Maar ook de 
fysiotherapeute van de selec-
tie was al eerder te zien met 
tips en oefeningen om fit deze 
voetbal – en sportloze perio-
de door te komen.

Onze sponsors hebben we de 
twee weken geleden de ge-
legenheid gegeven om zich 
te presenteren om zo onder 
de brede aandacht van onze 
volgers te komen. Dit werd 

ondersteund door de speciaal 
bedachte sponsorlogoquiz. 
Van de ca. 130 sponsors zijn 
fragmenten van logo’s uit-
gehaald en dan is het aan u 
om te raden welk fragment bij 
welke sponsor hoort. Tip: surf 
op onze website. Puzzel mee 
en win een van de 6 waarde-
bonnen. De oplossing inleve-
ren kan de hele week april. 
Kijk voor meer informatie op 
onze site en Facebook.

Op tweede paasdag kon het 
traditionele paaseieren zoe-
ken niet doorgaan. Als alter-
natief was er een kleurwed-
strijd. De winnaars kregen de 
paashaas op bezoek die de 
prijzen kwam brengen en de 
kleurplaten heeft afgeleverd 
bij Veenstaete.

   

Eerste online ALV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen dinsdagavond 
vond de eerste online Al-
gemene ledenvergadering 
plaats bij VV Nederhorst. 
Leden konden via een we-
binar meedoen. 

Het belangrijkste onderwerp 

is de overgang van het eerste 
elftal naar de zaterdag, dat 
was de wens. Op 2 december 
2019 werd deze vraag ge-
parkeerd, omdat het bestuur 
moest onderzoeken of het 
mogelijk was in verband met 
de staat van de grasvelden. 
Ook de invulling van vrijwilli-

gers op zaterdagmiddag was 
een punt van aandacht. Wat 
de leden besloten hebben, 
kon helaas niet meer worden 
meegenomen in dit verslag. 
Ook spraken de leden digitaal 
met elkaar over het geheel 
rookvrij maken van het sport-
complex Meerzicht.

   

GooiTV
REGIO
Ruud Bochardt gaat In Ge-
sprek Met de burgemees-
ter van Gooise Meren, Han 
ter Heegde.

In TV Magazine is er onder 
andere aandacht voor de 
nestkastjes in Muiderberg, 
sportoefeningen en het over-
lijden van professor Heertje. 
Andreas van der Schaaf ge-

bruikt deze Corona-tijd om 
opnieuw culinaire tips te ge-
ven. Daarnaast zendt GooiTV 
aanstaande zondag opnieuw 
een kerkdienst uit.

FAMILIEBERICHTEN

 
 

Intens verdrietig delen wij u mede dat geheel onverwachts het 
leven van mijn lieve en unieke vrouw, onze bijzondere moeder en 

oma is overgegaan in dierbare herinneringen 
 
 

Cornelia Clasina van Schaik – Vrijhoef 
Corrie 

 
01 december 1944          Nederhorst den Berg           13 april 2020 

 
 

Onze engel op aarde is nu een engel in de hemel 
 

Peter van Schaik 
Brenda en Marcel 
  Roy 
  Jessica 
René en Heleen 
  Wessel  
  Lindi 
  Sanne en Ramon 
  Aniek 
  Brent 

 
 
 
Lijsterlaan 47 
1394 CE  Nederhorst den Berg 
 
De Woord- en Gebedsviering in de haar zo vertrouwde Parochiekerk van O.L. 
Vrouw Hemelvaart -waarin wij haar leven dankbaar gedenken- en 
de begrafenis op het naastliggende parochiële kerkhof zullen door de huidige 
omstandigheden in besloten familiekring plaatsvinden. 
 
Zaterdag 18 april vertrekt de stoet om 10.35 uur vanaf het woonadres en 
kunt u haar wellicht een laatste groet brengen. 
 

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/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

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

maatwerk. Bel 035-7724879

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen. 

Anneke de Kwant / Ankeveen 
06-51997751

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Uitslaande brand 
in chaletpark

NEDERHORST DEN BERG
Zondagnacht ging even 
voor 1 uur de pieper voor 
een woningbrand aan de 
Eilandseweg. 

Tijdens het aanrijden bleek dat 
er een uitslaande brand was 
op chaletpark De Vechtoe-
ver. Hier stonden 2 chalets 
in brand. Drie andere werd 
aangestraald door de brand, 
maar konden net op tijd ge-
red worden. Het was een 
pittige klus door de stevige 
wind. Mede doordat het een 
felle uitslaande brand was, 
waarbij er ook tijd nodig was 
om het water uit de Vecht te 
halen. Bij de brand, die opge-
schaald was naar zeer groot, 
kreeg de brandweerpost Ne-
derhorst den Berg assistentie 
van verschillende ploegen uit 

de regio. Zo heeft Brandweer 
Weesp zich bezig gehouden 
met tegengaan van vliegvuur 
en brandende delen die op 
diverse chalets verderop te-
recht kwamen. Bij de brand 
is niemand gewond geraakt, 
wel zijn er bewoners door de 
mensen van de ambulance 
gecontroleerd op rookinhala-
tie. De Bergers zijn tot vroeg 
in de ochtend bezig geweest 
met nablussen. De oorzaak 
zou mogelijk een smeulende 
barbecue zijn geweest. Van de 
twee chalets is nagenoeg niets 
meer over, een nabij liggend 
vakantiehuis heeft veel roet- 
en hitteschade. Op Tweede 
Paasdag trok men er weer op 
uit voor nabluswerkzaamhe-
den (bron: Kevin Groenestein, 
brandweer NdB.)

   

Beste brandweer
Ingezonden brief

Wij willen u ontzettend bedan-
ken voor het blussen van de 
vreselijke brand in chaletpark 
De Vechtoever die afgelopen 
nacht woedde. Het had name-
lijk veel meer schade kunnen 
veroorzaken aan het park als 
jullie niet zo goed en profes-
sioneel hadden gereageerd. 
Het zou echt een ramp zijn ge-
weest. Hulde, hulde voor alle 
brandweerkorpsen.

Hartelijke groet, Andrew de 

Bois en Inge Fockens van 
Gasterij De Vechtoever

Quarantaine 2020
Plots zijn we in een bizarre 
surreali-tijd gekomen

Wie had zich ooit zo’n toe-
komst kunnen dromen?

Geen plek meer om elkaar te 
ontmoeten

Het lijkt wel alsof we allemaal 
zullen boeten

Voor zonden begaan door een 
enkeling?

Voel me nu als een drenkeling

Mijn Facebook en Linkedin-ac-
count zijn verlaten -

Net als buiten de lege straten

Het water uiteindelijk tegen 

een muur geklotst

De stroom was niet te stoppen

De samenleving tegen een 
harde grens gebotst

Met diepe dalen na hoge top-
pen

Vermoeidheid slaat toe als een 
mokerslag

De jeugd van ons allen het 
meeste zelfbeklag

Is dit echt of slechts een visi-
oen?…

Bespiegeling, tijd kun je nooit 
overdoen

Ik ga op zoek naar de waar-

heid in mijzelf

Dante’s hel of toch het hemel-
gewelf?

Alleen bijzonder sociaal con-
tact is mogelijk

Aandacht Gods onmenselijk

Geen plaats meer voor com-
petitie of strijd

De wereld verandert wel heel 
vlug

Verandert het straks wel even 
snel terug?

Zal ooit iets na deze hetzelfde 
zijn?

Quovaris

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

 Foto: KEVIN GROENESTEIN
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GEZOCHT:
VERKOOP ADVISEUR / COMMERCIEEL MEDEWERKER (FULLTIME)  

Heb jij het verkooptalent waar wij naar op zoek zijn? Heb jij passie voor sierbestrating en de tuinbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Met bijna 10 jaar ervaring, bieden wij het grootste assortiment tuinhout en sierbestrating, siertegels, Geoceramica en

Tuinhout van Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant bij ons aan het juiste adres.
Hout en steenhandel kortenhoef is een toonaangevende leverancier voor hoveniers en particulieren in Noord Nederland. Wij denken klantgericht, zijn flexibel en 

hebben de beschikking over grote voorraden en eigen transportmiddelen. Dit stelt ons in staat om onze klanten snel te bedienen en een goeie service te verlenen.

kippersluissierbestrati.n

GEZOCHT:
VERKOOP ADVISEUR / COMMERCIEEL MEDEWERKER

(FULLTIME) VOOR ONZE VESTIGING ALMERE STAD EN MUIDERBERG
Heb jij het verkooptalent waar wij naar op zoek zijn? Heb jij passie voor 

sierbestrating en de tuinbranche? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met bijna 20 jaar ervaring en vestigingen in Muiderberg en Almere, bieden wij  
het grootste assortiment (sier)bestrating, siertegels, Geoceramica en Tuinhout van  
Noord Nederland. Ook voor tuinverlichting, kunstgras en overkappingen is de klant 

bij ons aan het juiste adres. Kippersluis sierbestrating is een toonaangevende  
leverancier voor hoveniers en particulieren in Noord Nederland. Wij denken  
klantgericht, zijn flexibel en hebben de beschikking over grote voorraden en  

eigen transportmiddelen. Dit stelt ons in staat om onze klanten snel te bedienen  
en een goeie service te verlenen.

 WAAR ZIJN WIJ NAAR OP ZOEK?
 Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
 Je hebt aantoonbare commerciële werkervaring in de detailhandel;
 Je beschikt over een service- en klantgerichte instelling;
 Je hebt de capaciteit om te denken in oplossingen;
 Je kunt goed zelfstandig maar ook in een teamverband werken;
 Je bent een luisterend oor voor de klant en speelt in op klantbehoeftes;
 Je hebt een gevoel voor humor en neemt graag initiatief;
 Je hebt een representatieve uitstraling;
 Je bent in het bezit van rijbewijs B;
 Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
 Je hebt geen problemen met werken op zaterdag;
 Je bent bereidt je functie ook wanneer nodig uit te oefenen op onze andere filialen.

 JE WERKZAAMHEDEN ZULLEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE TAKEN:
 Verkoop van sierbestrating, tuinhout en aanverwante tuinartikelen
 Adviseren van zowel consumenten als professionele eindgebruikers
 Onderhoudt contacten met onze professionele klanten en leveranciers
 Het uitbrengen van offertes en verwerken van orders
 Mede zorg dragen voor een representatieve en schone inspiratietuin
 Zet orders klaar welke worden afgehaald of bezorgd worden

BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail 
naar tom@kippersluissierbestrating.nl

kippersluissierbestrati.n
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Houtensteenhandelkortenhoef.nl

info@houtensteenhandelkortenhoef.nl

Houtensteenhandelkortenhoef.nl

De Kwakel 56
1241 LD Kortenhoef
Tel: 035 - 656 01 52


