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Corona   
update
Nieuws uit de regio
Door: Saskia Luijer

REGIO
Het aantal positief getes-
te coronapatiënten loopt 
nog steeds op: per 1 april 
waren er de regio Gooi 
en Vechtstreek 222 inwo-
ners met bewezen corona. 
Ook neemt het aantal co-
ronapatiënten dat overlijdt 
toe. Bij dit schrijven waren 
er – voor zover bekend – 
14 mensen overleden aan 
de gevolgen van het virus.

Testen op het coronavirus
GGD Gooi en Vechtstreek test 
alleen patiënten die verdacht 
worden van een besmetting 
als dat van belang is voor de 
verdere behandeling. Dit is 
landelijk beleid. Daarnaast 
start de GGD deze week met 
het testen van zorgmedewer-
kers. Dat gaat in verband met 
de schaarste van testmateri-
aal stapsgewijs. Eerst kunnen 
zorgverleners van de ambu-

lancedienst, verpleeg- en ver-
zorgingshuizen, huisartsen en 
praktijkmedewerkers hier ge-
bruik van maken. Daarna ook 
andere zorgverleners. Een 
coronatest kan alleen door 
een (huis)arts worden aange-
vraagd.

‘APARTE CORONA-AF-
DELINGEN BUITEN 
HET ZIEKENHUIS’

Huisartsenpost bij Tergooi
Op locatie Tergooi Blaricum 
bevindt zich bij de huisart-
senpost het Centraal Corona 
Centrum. Dagelijks zien de 
huisartsen hier zo’n 50 tot 70 
(vermoedelijke) coronapati-
enten. Voor een afspraak bij 
dit CCC is een verwijzing van 
de eigen huisarts noodzake-
lijk. Om de groeiende groep 
coronapatiënten zorg te kun-
nen bieden, heeft ziekenhuis 
Tergooi de IC-capaciteit op-
geschaald. Ook zijn er meer 
cohortplekken, daar worden 

mensen verpleegd die minder 
intensieve zorg nodig hebben.

Zorg buiten het ziekenhuis
In de regio hebben veel zor-
gorganisaties aparte coro-
na-afdelingen opgezet. Hier 
kunnen patiënten terecht die 
uit het ziekenhuis komen, 
maar nog niet naar huis kun-
nen gaan. Het is ook bestemd 
voor mensen die niet langer 
thuis kunnen blijven maar 
waarbij geen opname in het 
ziekenhuis nodig is. Zo heb-

ben o.a. HilverZorg, Amaris, 
Merem en Vivium extra zorg-
bedden gerealiseerd. Daar-
naast is het initiatief genomen 
voor een zorghotel in hotel de 
Witte Bergen. Dit zorghotel is 
nog niet in gebruik, het is be-
doeld als noodvoorziening.

Mantelzorg en corona
Als u mantelzorger bent, kunt 
u vragen hebben over hoe u 
veilig hulp kunt bieden aan uw 
kwetsbare naaste. Wat kan 
wel en wat kan niet? Mantel-

zorg Nederland denkt met u 
mee en biedt een luisterend 
oor. Bel de mantelzorglijn op 
030-7606055 of kijk op man-
telzorg.nl naar de veelgestelde 
vragen over mantelzorg en het 
coronavirus.

Impact op het gezin
Voor ouders uit de Gooi en 
Vechtstreek organiseert Jeugd 
en Gezin op donderdag 9 april 
de webinar ‘Hoe kom je als ge-
zin de coronaperiode door?’. 
Zie pagina 19 voor meer infor-
matie.

Blijf vaccineren
Het vaccineren van kinderen 
blijft ook tijdens de coronape-
riode heel belangrijk. De vac-
cinaties beschermen tegen 
ernstige infectieziekten zoals 
kinkhoest, meningokokken-
ziekte of mazelen. Daarom 
roept Jeugd en Gezin ouders 
op om naar het consultatiebu-
reau te komen en de afspra-
ken voor vaccinaties niet af te 
zeggen.

 Foto: © Hollandse Hoogte

In verband met
pasen zal het
Weekblad op
donderdag

16 april
verschijnen

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 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

Ons kantoor is tot nader
order gesloten.

Heeft u toch een vraag? Bel met onze medewerkers:

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 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn
Lindelaan 98
1231 CN Loosdrecht
035 623 1100Colofon

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.



Woensdag 8 april 2020
3LOKAAL

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Rotonde op de Smidsbrug?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente gaat onder-
zoeken hoe de verkeers-
veiligheid en doorstroming 
rond de Smidsbrug in ‘s- 
Graveland kunnen verbe-
teren. Er is zelfs een plan 
om een rotonde aan te leg-
gen.

Het verkeer rond de Smids-
brug is een punt van zorg. Zo 
bleek ook uit de online inven-
tarisatie naar verkeersknel-
punten die de gemeente begin 
dit jaar heeft gehouden. Vooral 
op spitstijden loopt het verkeer 
rond de brug vaak vast, met 
lange wachttijden en onveilige 
situaties als gevolg. Ook ver-
keersbureau Goudappel-Cof-
feng heeft het verkeer onder-
zocht. Ook zij concluderen dat 
de doorstroming en veiligheid 
verbeterd moeten worden. Zij 
hebben een voorstel gedaan 
voor een aangepaste inrich-

ting. Hierbij worden o.a. de 
stoplichten vervangen door 
een voorrangsplein en zijn er 
aanpassingen nodig op de 
kruising Kerklaan-Emmaweg.

In de komende periode gaat 
de gemeente de haalbaarheid 
van deze aangepaste inrich-
ting verder bekijken en het 
geheel uitwerken tot een voor-
lopig ontwerptekening. Hierna 

volgt er een bewonersavond. 
Omwonenden ontvangen hier-
voor nog een uitnodiging. Wet-
houder Boermans: “Ik vind het 
belangrijk om dit knelpunt zo 
snel mogelijk op te lossen, ook 
met het oog op mogelijke wo-
ningbouw in het gebied. Ik ben 
dan ook blij met deze vervolg-
stap.” Het onderzoek duurt ze-
ker tot na de zomer.

   

Jan-Jaap de Kloet neemt taken  
burgemeester tijdelijk over
WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet heeft m.i.v. maandag 
30 maart jl. als locoburge-
meester tijdelijk de taken 
van burgemeester Crys 
Larson overgenomen.

De burgemeester heeft het 

coronavirus opgelopen, met 
een dubbele longontsteking. 
Ze verbleef een paar dagen 
het ziekenhuis. Nu is ze weer 
thuis. Locoburgemeester Jan-
Jaap de Kloet: “Als college 
wensen we burgemeester 
Crys Larson en haar familie 
veel sterkte en hopen we op 

een spoedig herstel.” De Kloet 
neemt voorlopig alle gemeen-
telijke taken van Larson over. 
Ook neemt hij deel aan de re-
gionale overleggen die plaats-
vinden in het kader van het 
coronavirus.

   

Zet de papiercontainer eerder aan 
de straat
REGIO
Zet de papiercontainer 
voortaan vóór 7.30 uur aan 
de straat, is de dringende 
oproep van de GAD. Want 
ook bij de papierinzame-
ling ondervindt de GAD de 
gevolgen van het corona-
virus.

De GAD zamelt oud papier en 
karton in samen met vereni-
gingen, clubs en scholen. Zij 
krijgen daar een vergoeding 
voor. Vanwege de inzet van 
deze vrijwilligers wordt papier 

vaak in de avond ingezameld. 
Door het coronavirus krijgen 
steeds meer verenigingen het 
niet voor elkaar vrijwilligers te 
mobiliseren. Om de dienstver-
lening door te laten gaan zijn 
we genoodzaakt de papierin-
zameling voor veel wijken nu 
ook overdag plaats te laten 
vinden. Dat is natuurlijk anders 
dan inwoners gewend zijn. We 
kunnen niet per wijk aange-
ven of de inzameling overdag 
plaatsvindt of in de avond. 
We roepen dan ook iedereen 
op hun papiercontainer (blau-

we bak) vóór 7.30 uur aan de 
straat te zetten op de inzamel-
dag.

De GAD probeert iedereen 
zoveel mogelijk te informeren. 
Het is belangrijk om www.gad.
nl/corona-updates in de ga-
ten te houden. Daar zijn alle 
maatregelen vanwege het co-
ronavirus te vinden. Zoals de 
aanpassingen van het inza-
melen van gft. Die was sinds 
1 maart eens per week, die is 
aangepast naar eens per twee 
weken.

CDA heeft vragen over 
Covid-19 crisis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Natuurlijk vindt de CDA- 
fractie dat gezondheid en 
solidariteit het allerbelang-
rijkste zijn in deze tijd. Ook 
complimenteren zij het 
optreden vanuit de Veilig-
heidsregio. Dat neemt niet 
weg dat de fractie een aan-
tal kritische vragen heeft 
opgesteld.

Drie weken geleden werd de 
fractie geconfronteerd met het 
uitzonderlijke voorstel om drie 
raadsvoorstellen via een spe-
ciale constructie te bekrach-
tigen. Zoals het er nu naar 
uitziet vinden er de komende 
tijd geen gewone commissie- 
en raadsvergaderingen meer 
plaats. Pas in september be-
gint de normale vergadercy-
clus weer.

Het CDA meent dat inwoners, 
ondernemers en verenigingen 
erbij gebaat zijn om in deze 
onzekere tijden nog meer 
duidelijkheid en informatie te 
verstrekken. Maar ook om de 
voortgang in de besluitvorming 
te continueren. Overal zie je 
de inzet van moderne commu-
nicatiemiddelen. Kan dat niet 
in Wijdemeren?

Ook wil de fractie weten hoe 
het staat met de komende 
raadsvoorstellen. Is er ver-
traging? Fractievoorzitter 
Jan Verbruggen c.s. willen 
graag weten welke specifieke 
maatregelen onze gemeente 
neemt, in het bijzonder voor 
ouderen, ondernemers, kwets-
baren, kinderen, etc. Daar-
naast is men benieuwd naar 
de financiële consequenties 
van de Covid-19 crisis.

   

Eindelijk weer rijden 
tussen de rotondes

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het heeft even geduurd 
en het kostte een paar 
centen, maar sinds maan-
dagochtend vroeg is de 
Oud- Loosdrechtsedijk 
tussen de rotondes weer 
open. Vorige week vrijdag 
opende wethouder Joost 
Boermans symbolisch het 
traject van 1,2 km tussen 
de brandweerkazerne en 
de Kromme Rade.

Nu ligt er een mooie weg, met 
een helder gekleurd fietspad, 
een soms zeer smalle stoep 
en glanzend zwart asfalt. In 
het laatste weekend reden 
twee golfkarretjes over het 
brede fietspad om eenieder 
naar huis of bedrijf te rijden. 
“Tussen 18 november en 6 
april was het soms lastig, ook 
voor bedrijven, maar het resul-
taat mag er zijn”, aldus de wet-
houder. Die als dank de weg-
werkers van KWS trakteerde 
op een saucijzenbroodje.
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Samenwerken voor extra 
coronazorg
WIJDEMEREN
Amaris, HilverZorg, Ino-
vum en Vivium werken 
samen aan de realisatie 
van speciale afdelingen 
voor coronapatiënten, dit 
om een goede verdeling 
van beschikbare zorg te 
bewerkstelligen en de zie-
kenhuizen te ontlasten. 
Ook in de thuiszorg wer-
ken deze organisaties in 
de regio samen in speciale 
coronateams.

Met het oog op de toename 
van het aantal coronapati-
enten werkt de VVT-sector 
(Verpleging, Verzorging en 

Thuiszorg) in de regio hard 
om zogenaamde ‘Covid-19 
units’ te realiseren. Dit zijn 
afdelingen die bovenop de 
beschikbare capaciteit in de 
ziekenhuizen en verpleeghui-
zen komen. Enkele van deze 
plekken zijn al gerealiseerd, 
zoals in woon-zorgcentrum 
Gooizicht en Augustinushof in 
Hilversum, andere corona-af-
delingen worden op dit mo-
ment opgezet. Het gaat hierbij 
nadrukkelijk om zorgafdelin-
gen die volledig afgezonderd 
zijn van de kwetsbare cliënten 
van de verschillende VVT-or-
ganisaties. De plekken zijn 
bestemd voor patiënten die 

geen acute ziekenhuiszorg 
nodig hebben, maar na bij-
voorbeeld ontslag uit het zie-
kenhuis nog niet sterk genoeg 
zijn om naar huis te kunnen.

Naast deze corona-afdeling-
en zijn er afgelopen week ook 
speciale coronathuiszorg-
teams geformeerd. Hierbij 
worden naast de ziekenhui-
zen, ook de huisartsen in de 
regio ontlast. Zij moeten da-
gelijks vele organisaties bel-
len om een patiënt geplaatst 
te krijgen. Met dit speciale 
thuiszorgteam is dat verleden 
tijd.

   

Doe mee met collectieve 
energie
KORTENHOEF
Op 1 april is de zonne- in-
stallatie op het dak van de 
scouting aan de Kwakel in 
Kortenhoef in werking ge-
treden.

Dank aan Schimmel Electro-
techniek voor de aanleg, Wim 
Schaap voor de projectleiding, 
scouting Klaas Toxopeus voor 
het beschikbaar stellen van 
het dak en participanten voor 
de financiering. De Energie-
coöperatie Wijdemeren is hier 
trots op, maar gaat door met 
nieuwe plannen. Hebt u een 
groot dak beschikbaar of wilt 
u participeren in onze collec-
tieve opwekking, neem dan 
contact op. Een aantrekkelij-
ke investering in duurzaam-
heid en in de eigen portemon-
nee. Ideaal voor bewoners die 
geen zonnepanelen op hun 
eigen dak kunnen plaatsen. 
U kunt zonder dak toch bij-
dragen aan duurzame lokale 
energie.

Rekensom
Misschien goed om nog even 
een rekensommetje te ma-
ken voor het participeren in 
het dak van de scouting. We 
werken via de postcoderoos-
regeling en dat betekent dat 
u als participant jaarlijks de 
energiebelasting retour ont-
vangt. De jaarlijkse energie-

opbrengst wordt gedeeld door 
het aantal participaties en 
vermenigvuldigd met de ener-
giebelasting per kilowattuur.

Kosten per participatie (voor-
beeld scouting): € 325; 
Vermogen per paneel (wat-
tpiek):315 Wp; Verwachte mi-
nimale opbrengst per paneel: 
275 kWh; Energiebelasting: 
€ 32,51. Na 10 jaar is de in-
vestering terugverdiend: 10 x 
32,51:€ 325,10; Winst na 15 
jaar per participatie minimaal: 
€ 162,55

Opbrengst
De opbrengst van de opge-
wekte energie wordt gebruikt 
om verzekering, onderhoud, 
beheer en administratie te 
betalen. Eventuele meerop-

brengst gaat jaarlijks retour 
naar de participanten. Dat is 
dus elk jaar een verrassing. 
We hopen op veel zon! Onze 
energie wordt ingekocht door 
een energieleverancier die al-
leen 100% duurzame, lokale 
energie inkoopt en levert. Tot 
nu toe kiezen we ervoor om 
de participaties te verkopen 
binnen Wijdemeren. Beschik-
baar zijn de postcodes: 1241, 
1243, 1244, 1394, 1231. Maar 
als er niet genoeg interesse is 
in Wijdemeren gaan we sa-
menwerken met Hilversum. 
Energiecoöperatie HilverZon.

Info: info@ecwijdemeren.
nl of contact opnemen met 
Anne-Marie Poorthuis; 06-
12395394. Zie ook: ECWijde-
meren.nl

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Vanaf  2 personen 

 € 17.50 p.p.

Flesje prosecco

Diverse 
Sandwiches:

Carpaccio
Tonijnsalade
Eiersalade

Veggie  
American

Ankeveense 
borrelplank:

Caprese 
Gevulde eitjes
Vitello tonnato
Crostini’s zalm

Crostini’s tomaat 

035 - 533 91 55
www.restaurant1244.nl

Restaurant 1244 verzorgt  
de Paasbrunch bij u thuis

Voor donderdag 9 april te bestellen. 
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Elke dag anders voor BOA’s
WIJDEMEREN
Voor de Wijdemeerse 
BOA’s, de toezichthouders 
van de gemeente, geldt tij-
dens de coronacrisis dat 
hun toch al afwisselende 
werk nu nog meer van dag 
tot dag verschilt. Dat mel-
den Alex Buitenhuis, Erdal 
Egirgen en Joery Witte.

“De meldingen die tot nu toe 
binnen komen gaan vooral 
over openbare plaatsen waar 
het druk is. We krijgen veel 
meldingen over de geldende 
noodverordening, die kregen 
we voorheen niet. Ook meldin-
gen over drukte bij afhaalloca-
ties. Tot nu toe zijn er binnen 
de gemeente Wijdemeren nog 
geen boetes op grond van de 

noodverordening uitgedeeld. 
De algemene indruk is dat het 
publiek de maatregelen seri-
eus neemt en dat men zich er 
ook aan houdt. Het is duidelijk 
dat bijna iedereen zich bewust 
is van de ernst van de situatie. 
Het werk is sterk afhankelijk 
van de ontwikkelingen in deze 
crisis. Iedere dag kan weer 
anders zijn. Wij houden te al-

len tijde de richtlijnen van het 
RIVM aan, wij schudden dus 
geen handen en houden 1,5 
meter afstand. En veel handen 
wassen. Op dit moment dra-
gen wij geen extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals 
mondkapjes. In Wijdemeren 
zijn er geen sterke signalen dat 
jongeren zich niet houden aan 
de richtlijnen. Als dat wel het 

geval is, kunnen de BOA’s en 
toezichthouders op grond van 
de noodverordening handha-
vend optreden. De BOA’s en 
toezichthouders werken ook 
nauw samen met politie en 
Jeugd-Punt.”

Tot slot roepen Alex, Erdal en 
Joery op om vooral begrip voor 
elkaar te hebben.

   

Onderwijs op afstand
Warin, Wereldwijs en Joseph Lokinschool

WIJDEMEREN
De redactie deed een kort 
onderzoek naar onderwijs 
op afstand in twee dorpen.

De laatste keer dat de Warin-
school moest sluiten was in 
november 1918 door ‘het heer-
schen der Spaansche griep’. 
De Warin uit Nederhorst den 
Berg is een daltonschool waar 
leerlingen en leerkrachten iets 
van en met elkaar leren. Het 
samen optrekken is nu essen-
tieel. We hebben nu iedere dag 
een online live stream instructie 
met onze kinderen. Vrijheid is 
noodzakelijk om eigen keuzes 
te kunnen maken. Nu krijgen 
ze maximaal de gelegenheid 
om het taakwerk zelf te orga-
niseren. En de resultaten daar-
van zijn meer dan voldoende! 
We zorgen dat ze iedere dag 
een moment hebben om de 
leerkracht online te zien. Na-
denken over je eigen gedrag 
en werk is op daltonscholen 
belangrijk. We houden iedere 
week een peiling. De uitslag 
geeft ons input om ons onder-
wijs nog beter af te stemmen. 
Het zwaarst wegende punt is 
het gemis van de kinderen. 
Een lege school went nooit! 
We maken er met elkaar het 
beste van. We hebben zelfs 
live poppenkast gespeeld voor 
de groepen 1 en 2 (Ronald de 
Moor, directeur Warinschool).

Wereldwijs, Loosdrecht
Allereerst wil ik zeggen dat 
wij dagelijks contact hebben 
met de kinderen. Helaas niet 
fysiek wat het contact wel be-
moeilijkt. Op school, via Micro-
soft team eigenlijk, hebben we 
afgesproken dat wij dagelijks 
contactmomenten hebben voor 
vragen van kinderen/ouders. 

Daarnaast sturen we regelma-
tig een vlog of extra challen-
ge voor de kinderen. 1 keer 
per week komen de kinderen 
in shifts, vanwege de lande-
lijke afspraken, hun nieuwe 
thuiswerkpakket ophalen. Dan 
‘spreek’ je ze ook. De manier 
van thuisonderwijs gaat tot nu 
toe prima. Momenteel houden 
we een enquête onder de ou-
ders en zo nodig kunnen we 
aanpassingen doorvoeren. Wat 
de toekomst ons gaat brengen, 
of afnemen, wie zal het zeg-
gen? We moeten er maar het 
beste van maken. Tot die tijd 
voel ik mij verplicht de kinderen 
het ‘plezier’ in leren te blijven 
stimuleren. Vandaar de vlogs 
en challenges waarmee ik de 

kinderen uitdaag tot ‘out of the 
box’ denken (Twan van Dijk, lo-
catieleider IKC Wereldwijs).

En ineens waren er geen kin-
deren meer in de klas…
Ondanks het feit dat de school 
gesloten is, gaat het onderwijs 
gewoon door op de Joseph 
Lokinschool in Ankeveen en 
gebeuren er veel mooie din-
gen. Door de situatie worden 
we gedwongen om heel cre-
atief te zijn, om goed na te 
denken over leermiddelen en 
leeromgevingen, over leerin-
houd en vorm. En natuurlijk: 
niet alleen maar leren uit boe-
ken of van een beeldscherm, 
maar ook werken met handen 
en allerlei materialen. Dus 

naast hun gewone schoolwerk 
krijgen de kinderen regelmatig 
uitdagingen waarvan foto’s of 
filmpjes worden gemaakt en in-
geleverd. Bijvoorbeeld: verzin 
en bouw een opstelling waarin 
het principe actie-reactie duide-
lijk zichtbaar is.

Maar gek is het wel, die lege 
klassen. Gelukkig zijn er goe-
de ict-voorzieningen. Via een 
beeldscherm kan er hulp ge-
geven worden op individueel 
niveau, aan kleine groepjes of 
er is contact met de hele klas. 
Dit laatste heeft vooral een so-
ciaal aspect: even elkaar weer 
zien of zingen voor de jarige. 
En was het opnemen van de 
instructiefilmpjes bij de lessen 

in het begin nog heel spannend 
voor de leerkrachten, inmid-
dels draaien ze hun hand er 
niet meer voor om. De juf leest 
zelfs elke dag voor, net als op 
school. Bij de kleinsten gaan 
de juffen regelmatig op ‘huis-
bezoek’. De kinderen krijgen 
een gezellig tasje met werkjes, 
spelletjes en een klein cadeau-
tje. Van een afstandje wordt er 
dan druk gezwaaid.

Zo blijven we, op verschillende 
manieren, toch in contact met 
elkaar. Gelukkig maar, want 
we missen onze banjers. (Géry 
Keizer, directeur Joseph Lo-
kinchool).
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Gooi TV in 
gesprek met 
waarnemend 
burgemeester

REGIO
Vanaf woensdag 8 april 
kunt u op GooiTV kijken 
naar een nieuwe aflevering 
van In Gesprek Met. 

Deze keer is redacteur Her-
man Stuijver in gesprek met 
Jan-Jaap de Kloet, waarne-
mend burgemeester. Het kan 
niet anders of het zal gaan 
over de directe en indirecte 
gevolgen van Covid-19. Ook 
is er een ‘In Gesprek Met’ bur-
gemeester Han ter Heegde 
van Gooise Meren. Daarnaast 
zendt GooiTV aanstaande 
zondag opnieuw een kerk-
dienst uit. Andreas van der 
Schaaf gebruikt deze Coro-
na-tijd om culinaire tips te ge-
ven. In een buitengewone edi-
tie van In Derde Termijn staat 
Ruud Bochardt stil bij initiatie-
ven voor mensen in kwetsbare 
posities.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo 
(41 en 45) en KPN (1432). Kijk 
voor alle kanalen op gooitv.nl

   

Hartelijk dank
Ingezonden brief

Al die mensen in Wijdemeren 
en omgeving die ons steunden 
tijdens mijn (Lenie) verblijf in 
het Ter Gooi ziekenhuis in Bla-
ricum en in het UMC-Utrecht 
in de vorm van lieve, soms 
ontroerende, kaartjes. Het 
branden van een kaarsje, tele-
foontjes, bloemen en belang-
stelling.

Wij zijn door een diep dal ge-
gaan, maar dankzij de liefde-
volle en vakkundige zorg van 
de mensen van Ter Gooi en 
UMC-Utrecht en door al uw 
medeleven zijn we eruit geko-
men.

We gaan nu de draad weer op-
pakken.

Nogmaals heel erg bedankt.

Lenie en Piet Holdinga.

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:

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Alles voor uw 
paastafel!

Tevens diverse smaken
huisgemaakt ijs.
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

VTE makelaars o.g.
Frans Halslaan 5, 1231 BA Loosdrecht                      
035-888 33 77  www.vte-makelaars.nl

Dammerweg 55, Nederhorst den Berg

Zuidelijke helft van dubbel woonhuis rechtstreeks 
aan en met prachtig uitzicht op de Spiegelplas met 
vrijst. stenen garage, hardhouten steigers en botenhuis. 
Woonopp. 83 m2, perceelsopp. 458 m2. Het water achter 
de woning is in eigendom, opp. ca. 127 m2.
De woning dient te worden gerenoveerd. 
Vraagprijs € 498.000,- k.k., onder voorbehoud gunning

LAAT JE LIJF (WEER) ALS EEN GOED GEOLIEDE MACHINE WERKEN!

In dit boek vind je:
3 Zo zit je lijf in elkaar - uitleg over alle 11 lichaamssystemen
3 Heldere uitleg - over gezondheid en ziekte
3 Lekker praktisch - adviezen, tips & tricks van 15 experts en specialisten
3	 Zelf aan de slag - voeding, beweging en leefstijl
3	 Smakelijke recepten - eet je lijf gezond!

Nienke Gottenbos
Darmfloratherapeut en 
Eigenwijs Voedingsdeskundige

Ir. Ralph Moorman
Levensmiddelentechnoloog, 
gespecialiseerd in voeding, 
hormonen en anti-aging

Pascale Naessens
Voedingsdeskundige en 
gespecialiseerd in low-carb 
recepten

Juglen Zwaan
Orthomoleculair therapeut en 
Voedingsdeskundige

Met medewerking van (medisch)
specialisten: 
Pauline Dekker, Tjerk Feitsma, 
Barbara Havenith, Rogier Hoenders, 
Nathan Hutting, Wanda de Kanter, 
Maarten Moen, Yvonne van Stigt, 
Jetske Ultee, Harry Wichers,
Janneke Wittekoek.

Bewegingsapparaat

Detoxificatie

Immuunsysteem

Hormoonstelsel

Voortplantingsstelsel

Ademhalingsstelsel

Stress, vermoeidheid, slaap

De auteurs

Hart- en vaatstelsel

Huid

Psyche

Spijsverteringsstelsel

Met medewerking van (medisch)

Pauline Dekker, Tjerk Feitsma, 
Barbara Havenith, Rogier Hoenders, 
Nathan Hutting, Wanda de Kanter, 
Maarten Moen, Yvonne van Stigt, 
Jetske Ultee, Harry Wichers,

Immuunsysteem

Ademhalingsstelsel

Hart- en vaatstelsel

Spijsverteringsstelsel

Gezond
van kop tot teen
De Poepdokter
Nienke Gottenbos

De Hormoonfactor
Ralph Moorman

Pure Pascale
Pascale Naessens

aHealthylife
Juglen Zwaan

4 experts + 11 specialisten slaan de handen ineen

Gezond
van kop tot teenvan kop tot teenvan kop tot teen

4 experts + 11 specialisten slaan de handen ineen

GezondGezondGezond

NIEUW
!

Ons l� f bestaat uit miljoenen verbindingen en netwerkjes.
Het is een alles-in-een pakket van systemen. Elk systeem 
kent z n gebreken. Soms aangeboren, maar vaak beïnvloed 
door onze leefst l. En pas als alle systemen goed met 
elkaar samenwerken en overleggen, kan ons l f optimaal 
functioneren.

In dit boek geven 15 experts en (medisch) specialisten 
hun tips en tricks om elk systeem gezond te houden. Z  
leggen je stap voor stap uit hoe elk lichamel k systeem 
precies werkt, welke aandoeningen vaak voorkomen en hoe 
je elk systeem zelf een handje kunt helpen door middel 
van voeding, beweging en leefst� l. Met heerl ke recepten 
van Pascale Naessens en supplementenadviezen van Juglen 
Zwaan.

Verkr� gbaar b�  de (online)boekhandel.
Hardcover, 368 blz. Fullcolour, € 27,95

www.splintmedia.nl
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Corona in huize Schermerhorn
NEDERHORST DEN BERG
Jan-Willem Schermerhorn 
en zijn vrouw Pamela Luijk 
zijn de ouders van Robine 
en Bobby. 

Beide kinderen hebben de ex-
treem zeldzame en dodelijke 
metabole (stofwisselingsziek-
te) CLN2. Een progressieve 
ziekte die gepaard gaat met 
blindheid, epilepsie en uitval 
van motoriek, denkvermo-
gen en slikken, resulterend 
in vroegtijdig overlijden, in de 
meeste gevallen tussen 8 en 
12 jaar oud. Bobby maakt als 
proefpersoon deel uit van een 
3 jaar durende trial met een 
medicijn in Hamburg. Robi-
ne moet helaas in Rotterdam 
behandeld worden. Ook huize 
Schermerhorn werd getroffen 
door het coronavirus.

‘Het was een bijzondere week. 
Pamela een lichte griep, ik een 
beetje slapjes en de kinderen 
een avondje lichte verhoging. 
Normaal zou je dit kwalifice-
ren als een voorjaarsgriepje, 
uitzieken en door. Aangezien 

Bobby deze week met Pamela 
naar Hamburg moet is het pro-
tocol in Duitsland ‘testen op 
corona’. Van de week de GGD 
aan huis om monsters te ne-
men en wachten op de uitslag 
of we naar Hamburg mochten. 
De uitslag van het onderzoek: 
zowel Pamela als Bobby heb-
ben Corona en daardoor Ro-
bine en ik zo goed als zeker. 
Aangezien wij in het staartje 
zitten is het voor ons bijna 
over. We zitten nu zo’n 2 à 3 
weken thuis en door alle bang-
makerij ga je geloven dat de 
symptomen echt heftig moe-
ten zijn om het als Corona te 
kwalificeren. Persoonlijk denk 
ik dat het al diepgeworteld in 
de samenleving zit en elk nies-
je, kuchte, griepje, verhoging 
Corona kan zijn. Het probleem 
in NL is dat we amper testen. 
Juist het middel om exact te 
weten waar we staan en om-
gevingen te waarschuwen. 
Ik denk dat we dit virus echt 
moeten uitzieken met z’n allen 
en ben er van overtuigd dat 
dit virus al maanden de ronde 
doet in NL. Het gaat overigens 

prima met ons, hoor, alhoewel 
de laatste weken echt een be-
proeving zijn. We zijn onder-

tussen wel wat gewend op het 
gebied van tegenslagen. We 
gaan gewoon door’.

Zie: www.bobbyenrobinefoun-
dation.nl

Rozenhof speelt voor eigen rechter
INGEZONDEN BRIEF

Op de Rozenhof in Korten-
hoef woonde tot 24 maart een 
meneer die niet voldeed aan 
het ideale plaatje zoals men 
dat graag zag. Hij verzamel-
de vooral veel rommel. Zowel 
in zijn huis als in zijn voor- en 
achtertuin. Hij wordt al vele 
jaren getreiterd, beschuldigd 
van pedofilie, etc. De bomen 
in zijn voortuin waren ook veel 
te hoog, die heeft hij eind vorig 
jaar door een hovenier laten 

inkorten. De buurt bleef echter 
treiteren en stuurde hem de 
woningbouwvereniging op zijn 
dak. Die constateerde samen 
met de brandweer dat het on-
veilig was in zijn huis en beslo-
ten werd dat hij moest verhui-
zen. Nu staan er al enige tijd 
twee grote groene containers 
waar spullen in zitten, sommi-
ge nog splinternieuw, waarvan 
deze meneer afstand moet 
doen. Op zaterdag, 3 dagen 
voor de verhuizing, werd deze 
meneer getroffen door het on-

aangename feit dat de buurt-
bewoners zijn tuin vol paar-
denstront hadden gegooid. Als 
dat de manier is waarop bewo-
ners in Kortenhoef met elkaar 
omgaan, dan ben ik blij dat ik 
in Ankeveen woon. Dit is ge-
woon discriminatie op een ma-
nier waarmee een gemiddelde 
Marokkaan niet eens mee te 
maken krijgt.

Naam inzender bekend bij re-
dactie

   

Geen afstand op Bergse Pad
INGEZONDEN BRIEF

De aanwonenden van het 
Bergse Pad dat Ankeveen ver-
bindt met Nederhorst den Berg 
zijn er klaar mee dat fietsers/
wandelaars zich gewoon niet 
houden aan de 1.5 m afstand 
van elkaar. Respect is er nau-
welijks – fietsers zijn al sowie-
so totaal niet bezig met afstand 
houden, ook al is er maar een 
1.5 m. afstandsprobleem van 

enkele secondes. Ik fiets, dus 
ik besta. Voor wandelaars 
geldt in mindere mate ook het-
zelfde: ongeduld en naast el-
kaar blijven lopen en gewoon 
op het pad lopende. Afwach-
tend dat de ander wel in het 
gras gaat lopen. Het pad is 
maar max. 1m – 1.20m breed; 
meestal 1m en op sommige 
stukken maar 70cm breed. 
Wat de Ankeveners betreft, 
mogen gemeente Wijdemeren 

en/ of Natuurmonumenten het 
pad afsluiten. Hoe niet leuk 
dat ook is, je kunt niet de hele 
dag handhaven. Misschien dat 
borden extra kunnen helpen; 
om de mensen er op die ma-
nier extra attent op te maken. 
Anders het pad tijdelijk te slui-
ten, om ons zelf tegen elkaar 
ook in bescherming te nemen.

Hans Hazes, Ankeveen

De Koning van    
Leeuwarden
Mindert Hepkema (1881-1947)

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Mark Hilberts combineert 
zijn liefde voor sport vaak 
met geschiedenis. Nu 
schreef hij een diepgaande 
biografie over De Koning 
van Leeuwarden, Mindert 
Hepkema. Een boek dat 
boeit van begin tot eind.

Mindert Hepkema was een 
sportpionier, als oprichter van 
de Vereniging De Friesche 
Elfsteden kreeg Hepkema 
landelijke bekendheid. Onder 
zijn voorzitterschap groeide de 
Elfstedentocht uit tot een groot 
nationaal sport evenement. 
Hepkema’s rol in Friesland als 
advocaat, krantenmagnaat, 
bestuurder en societyfiguur 
bleef later opvallend onder-
belicht. Tussen de twee we-
reldoorlogen was Hepkema in 
Friesland een van de meest 
invloedrijke figuren. Als per-

soon was hij zowel geliefd als 
gevreesd. Hij was extravagant 
en in zijn privéleven mateloos 
en buitensporig.

Na de bezetting verloor zijn 
reputatie glans doordat hij 
beschuldigd werd van colla-
boratie. Er ontstond een vuile 
krantenoorlog tussen oud-ver-
zetskringen en Mindert over 
de vraag of Hepkema’s bladen 
konden terugkeren. Hij stierf in 
1947. Hoewel zoon Jaap Hep-
kema er alles aan deed om het 
krantenbedrijf in stand te hou-
den, mislukte dat volledig. Er 
volgde een bittere strijd over 
de nalatenschap van Hepke-
ma, die bijna veertig jaar in 
beslag zou nemen.

ISBN: 97899082205244; 
Download kosteloos het boek 
via www.markhilberts.nl; Hard 
copy vanaf week 15 via de on-
line boekhandel te koop
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Wijdemeerse ondernemers tijdens het 
coronavirus
Oogzorg Briljant zet in op drie doelen

KORTENHOEF
Yvar Steketee van Oogzorg 
Briljant in de Meenthof is 
in de eerste plaats blij dat 
tot nu toe zijn collega’s en 
hij in goede gezondheid 
verkeren.

Zijn winkel voor brillen, lenzen 

en hoortoestellen mag gewoon 
open. “De omzet is natuurlijk 
dramatisch teruggelopen. Er 
was een dag dat we zeven 
klanten hadden. Gelukkig heb 
ik een buffer opgebouwd”, ver-
telt de opticien. Steketee richt 
zich de komende tijd op drie 
doelen: nu de schade zoveel 

mogelijk beperken, kansen 
zoeken met internetverkoop 
(o.a. zonnebrillen) en voorbe-
reiden op het na-coronatijd-
perk. Hij maakt net als andere 
ondernemers gebruik van di-
verse economische hulplijnen 
zoals de 4000 euro compen-
satie, arbeidstijdsverkorting 

voor werknemers en diverse 
belastingmaatregelen. Van 
gemeentelijk ondernemers-
manager Natasja Zak ontving 
hij een duidelijke brief met 
richtlijnen voor ondernemers. 
Steketee is tevreden over veel 
informatie en steun, o.a. van 
verhuurder Sweco.

   

Zware tijden voor Travel Club

WIJDEMEREN
Alice van de Water en José 
van der Koogh - Hersbach 
van reisadviesbureau The 
Travel Club maken zware 
tijden door.

“We zijn al vanaf half maart 
alleen maar bezig met annu-

leren”, vertelt Alice uit Kor-
tenhoef. “Het is voor ons in-
derdaad een behoorlijke klap. 
Zeker voor driekwart jaar is 
onze omzet nul.” De termijn 
waarop reizen geannuleerd 
worden, verschilt per maat-
schappij. De Travel Club is 
tussenpersoon en kan zelf 

daar geen beleid voor maken. 
Alle deelnemers ontvangen 
een voucher waarmee ze bin-
nen een jaar een nieuwe reis 
kunnen boeken. Het grote 
voordeel van de Travel Club 
is dat ze bijna alle klanten 
persoonlijk kennen, Alice en 
José krijgen veel telefoontjes 

waarin ze om advies worden 
gevraagd. Ook persoonlijk 
houden de zakenpartners en 
vriendinnen afstand van el-
kaar. “Dat is een voorzorgs-
maatregel, stel dat er één van 
ons getroffen wordt”, sluit Alice 
af die eraan toevoegt The Tra-
vel Club sterk genoeg is om op volle kracht terug te keren.

   

Kapster Jolanda blijft optimistisch

LOOSDRECHT
Jolanda van Aurich van 
Jolanda’s Haarmode aan 

het Lindeplein in Loos-
drecht blijft optimistisch.

“Het is verschrikkelijk wat er 
nu gebeurt. Vooral natuurlijk 
voor de slachtoffers, dat in de 
eerste plaats.” Zakelijk is het 
ook een forse dreun. Meteen 
na de aankondiging dat knip-
pen ook verboden is, heeft 
ze een lijst met vaste klanten 
afgebeld. “Dat was natuurlijk 

schrikken, er zijn mensen die 
niet zonder kapper kunnen.” 
Al voordat het verbod kwam, 
nam ze de nodige voorzorgs-
maatregelen. Ze heeft de zaak 
totaal gedesinfecteerd en de 
etalage opgefrist, totdat ze 
echt moest sluiten. “Natuur-
lijk lijd ik ook een gigantisch 
verlies, maar we hebben een 
buffer. Ik durf te zeggen dat 
het bij ons allemaal goed zal 

komen.” Diverse keren heeft 
men Jolanda gevraagd om 
thuis langs te komen voor een 
coiffeursbeurt. Dat heeft ze 
beslist geweigerd. “Naast de 
boete die je kunt krijgen, vind 
ik het moreel onaanvaardbaar. 
Als andere mensen strijden 
voor hun leven, ga ik dat ri-
sico niet nemen.” Thuis is er 
geen moment dat de kapster 
zich verveelt. “Nee, hoor, ik sta 

gewoon vroeg op en ga aan 
de schoonmaak. De schuur is 
al op orde. Bovendien heb ik 
gezelschap van man en zoon. 
Dus, wij redden ons wel.” Na-
tuurlijk hoopt de kapster die al 
32 jaar actief is op het Linde-
plein dat ze vanaf mei weer 
mag wassen, knippen en wa-
tergolven.

   

Intersell werkt gestaag door

LOOSDRECHT
Voor bouwonderneming 
Intersell zijn het spannen-
de tijden, zegt directeur 
Dik van Enk. 

“Maar het gaat eigenlijk best 
goed. We kunnen gewoon 

doordraaien, mede doordat de 
woningbouwcorporaties, be-
langrijke partners van ons, be-
reid zijn om die samenwerking 
voort te zetten.” Intersell is een 
middelgrote aannemer met on-
geveer 100 werknemers, met 
vestigingen in Loosdrecht en 

Amsterdam. De bouw heeft in 
samenwerking met brancheor-
ganisatie Bouwend Nederland 
en het ministerie van Econo-
mische Zaken een eigen ‘co-
rona-protocol’ opgezet, dat 
volgens Van Enk goed functi-
oneert. Zo zijn er bepaalde uit-

zonderingen op de bouwplek 
om toch dichter naast elkaar 
te kunnen werken. In de laat-
ste week van maart kende het 
bedrijf 13 zieke medewerkers, 
die zijn inmiddels geheel of 
gedeeltelijk hersteld. Van Enk, 
die vanuit huis werkt, wil ook 

nog kwijt dat de samenwerking 
vanuit Ondernemend Wijde-
meren met de gemeente goed 
verloopt, met korte lijnen.

   

Bickery zoekt kansen in de markt

‘S-GRAVELAND
De Bickery Foodgroup is 
een van de grote bedrijven 
in Wijdemeren.

Deze importeur en distribu-
teur van o.a. bekende mer-
ken als Blooker, Olmenhorst, 
Jack Daniels en Tabasco 
heeft ongeveer 80 medewer-

kers in dienst. Oscar Sjoerds, 
commercieel directeur van 
de Kerst-divisie, vertelt dat 
‘een aanzienlijk deel’ van de 
omzet is teruggevallen. “Dat 
heeft mede te maken met het 
feit dat wij voor een deel met 
de horeca te maken hebben. 
Dan begrijpt u wel dat het niet 
goed gaat. Gelukkig hebben 

we ook een afdeling retail.” 
De binnenlandse aanvoer van 
goederen verloopt op rolletjes, 
omdat Bickery eigen trans-
port heeft. Maar de aanvoer 
van buitenlandse producten 
loopt spaak door de beperken-
de importmaatregelen. In de 
magazijnen werkt het bedrijf 
met een corona-bezetting, op 

afstand en met minder per-
soneel. De administratieme-
dewerkers werken voor een 
deel thuis. Volgens de heer 
Sjoerds is men constant bezig 
om te improviseren, want het 
is noodzakelijk om kansen op 
de markt te zoeken.
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Oud-Loosdrechtsedijk 
weer open
Na zes maanden zijn afgelopen weekend de 

laatste werkzaamheden aan de Oud-Loos-

drechtsedijk uitgevoerd. Op maandagochtend 

6 april is de dijk weer open gegaan voor al het 

verkeer.

>   Sluiting feestdagen

Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en 

maandag 13 april (tweede paasdag) is het 

gemeentehuis gesloten. Vanaf dinsdag 14 

april zijn wij geopend tussen 08.30 uur en 

12.30 uur. 

>   Aangepaste openingstijden

Vanwege de ontwikkelingen rond het 

coronavirus hebben wij aangepaste ope-

ningstijden. Het gemeentehuis is dagelijks 

geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. We 

hebben tijdelijk geen avondopenstelling. 

Daarnaast vragen we u om alleen naar het 

gemeentehuis te komen voor dringende 

zaken, zoals bijvoorbeeld bij een geboorte-

aangifte of de aanvraag van een reisdocu-

ment of rijbewijs dat binnen twee weken 

verloopt. U kunt hiervoor een afspraak 

maken via telefoonnummer 14 035. 

>   Werkzaamheden nutsbedrijven

Veel mensen werken thuis, met z’n allen zijn 

we meer dan ooit afhankelijk van huizen die 

warm zijn en waar voldoende stroom en 

water is. Groot onderhoud aan de gas-, wa-

ter- en lichtnetwerken blijven daarom ook 

in deze tijden doorgaan. Juist om storingen 

te voorkomen. Houd de website en sociale 

media van de nutsbedrijven in de gaten voor 

up-to-date informatie over werkzaamheden 

in uw buurt.

>   Openingstijden supermarkten 

Het is belangrijk dat de drukte in de super-

markten zoveel mogelijk verdeeld wordt. 

Daarom mogen de supermarkten tot 1 juni 

2020 op zon- en feestdagen tussen 8.00 – 

22.00 uur open zijn. Supermarkten zijn ver-

zocht de (geluids-)overlast tijdens het laden 

en lossen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Officiële
bekendmakingen

We zijn meer dan drie weken op weg 
met de maatregelen die nodig zijn 
om de verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Ik zie dat 
we in Wijdemeren onze verantwoor-
delijkheid heel goed nemen.

We houden 1,5 meter afstand en gaan alleen 

naar buiten als dat echt nodig is. Complimen-

ten daarvoor! Het is heel belangrijk dat we 

dit met z’n allen in Kortenhoef, ’s-Graveland, 

Ankeveen, Nederhorst den Berg, Loosdrecht 

en Breukeleveen vol blijven houden. Want al-

leen samen krijgen we het coronavirus onder 

controle. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. We 

hebben ons allemaal verheugd op de zonnige 

dagen die voor ons liggen. Dagen waarop we 

erop uit trekken en elkaar opzoeken.

Ik vertrouw erop dat wij als Wijdemeerders 

ons verstand blijven gebruiken en de maatre-

gelen zo goed als nu blijven opvolgen. 

Corona raakt ons allemaal. Voor sommige 

inwoners is het heel dichtbij. U bent misschien 

zelf ziek of iemand in uw omgeving is ziek. 

Dat is een hele zorg. Ik wens u daar heel veel 

sterkte mee. Ook onze burgemeester, Crys 

Larson, heeft helaas corona gekregen en  is 

vorige week met een dubbele longontsteking 

opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is ze 

nu weer thuis en we hopen op een spoedig 

herstel. We wensen de burgemeester en haar 

familie veel sterkte. 

Ook als je niet ziek bent, is deze situatie 

ontzettend moeilijk. Velen van ons werken 

thuis en proberen daarnaast zo goed mogelijk 

de kinderen te begeleiden met het huiswerk. 

Dat is pittig. Voor onze oudere inwoners zijn 

het heel onzekere tijden. Ze zijn vaker alleen, 

zien hun kinderen en kleinkinderen misschien 

minder en hebben zorgen over hoe het 

nu verder gaat. Vergeet hen niet. Bel ze en 

vraag of ze iets nodig hebben of ga langs en 

communiceer via het raam. Deze contacten, 

hoe klein ook, zijn komende weken enorm 

belangrijk. Natuurlijk maken ook onze on-

dernemers zich zorgen om hun bedrijf. Doe 

daarom uw aankopen zoveel mogelijk in het 

dorp. U steunt ze hier echt mee.  

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Samen 

komen we hier doorheen.

Jan-Jaap de Kloet

Locoburgemeester Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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  Locoburgemeester De Kloet: 

  “Houd vol, ook tijdens 
  de komende vrije dagen” 

#mooiWijdemeren

Twee weken geleden ontvingen 
alle kinderen van 4 tot en met 16 
jaar in Wijdemeren een brief van de 
burgemeester en wethouder Jeugd. 
De vraag was of zij een tekening of 
gedichtje wilden maken over vrij zijn. 
We hebben al veel moois ontvangen!

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland 

werd bevrijd. Om bij het begrip vrijheid stil te 

staan hebben we kinderen en jongeren van 4 

t/m 16 jaar gevraagd een tekening of gedicht 

te maken. Want voor het eerst voelen we hoe 

het is om niet zo vrij te zijn als we gewend zijn. 

Meedoen tot 6 mei
Een tekening of gedicht inzenden kan tot 6 

mei naar communicatie@wijdemeren.nl. Ver-

geet u bij het inzenden niet de naam, leeftijd, 

e-mailadres en telefoonnummer van uw kind 

of uzelf?

Eregast op de tentoonstelling
Bewaar de tekeningen en gedichten goed, 

zodat we op een later moment een tentoon-

stelling kunnen maken op het gemeentehuis. 

Iedereen die iets heeft gemaakt wordt dan als 

eregast uitgenodigd. 

Tekeningen of gedichten maken over vrijheid



Papiercontainers bij de weg

De GAD zamelt oud papier en karton in 

samen met vrijwilligers van verenigin-

gen, clubs en scholen. De verenigingen 

krijgen daar een vergoeding voor. Door 

het coronavirus lukt het verenigingen 

niet altijd om vrijwilligers te mobiliseren. 

Daarom gaat de GAD de papierinza-

meling voor veel wijken nu overdag 

doen. Helaas kunnen zij niet per wijk aangeven of de inzameling overdag 

plaatsvindt of in de avond. Zet daarom uw papiercontainer (blauwe bak) op 

de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat. 

Watertappunten gesloten

Zodra het mooi weer wordt, gaan normaal 

gesproken ook de openbare tappunten voor 

drinkwater weer open. Deze tappunten staan 

in winkelcentrum De Meenthof en op het 

dorpsplein in Nederhorst den Berg. In verband 

met het coronavirus en de daarbij horende 

hygiëneregels is besloten om de tappunten 

voorlopig gesloten te houden. Bij het gebruik 

van de tappunten is direct handcontact met 

de knop immers noodzakelijk. Het is momen-

teel nog niet bekend wanneer de tappunten weer kunnen worden gebruikt. 

Markt en losse kramen 

De markt in Ankeveen en de diverse 

losse kramen in de andere dorpen waar 

u fruit, brood en vis kunt kopen zijn een 

belangrijk onderdeel van de voedsel-

voorziening. Om die reden kunnen zij 

ondanks de aangescherpte maatregelen 

doorgaan. Dit kan alleen als de maatre-

gelen door bezoekers en ondernemers 

worden nageleefd. Houd dus 1,5 meter 

afstand van elkaar.

Sluiting sanitaire voorzieningen

Om verdere verspreiding van het 

coronavirus te voorkomen is door de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

besloten dat alle sanitaire voorzienin-

gen op of bij recreatievoorzieningen 

voorlopig gesloten zijn. Het gaat om 

gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen, bij bijvoorbeeld 

(recreatie)parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens. We  hebben 

de openbare toiletten bij de Zuwe daarom gesloten. De toiletvoorzieningen 

van de strandjes Vuntus en Blijklaan waren nog gesloten en blijven in ieder 

geval tot en met 28 april.

Evenementen Koningsdag en 4 / 5 mei 

Zoals u ongetwijfeld weet zijn alle evenementen tot 1 juni 2020 afgelast. Dit betekent ook dat de
viering van Koningsdag op 27 april, de Veteranendag op 2 mei en de viering van 75 jaar vrijheid op
5 mei niet doorgaan.

De traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, vervalt ook. De gedecoreerden worden 
wel door de burgemeester op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn. Het opspel-
den van de versierselen vindt later dit jaar plaats. Helaas zijn er ook geen herdenkingen met publiek
op 4 mei. Het advies is om de nationale herdenking op televisie te volgen. Burgemeester en wethou-
ders leggen namens alle inwoners gedurende de dag een krans bij de herdenkingsplekken in
de dorpen.

Ondersteuning sport en cultuur

De overheid heeft een aantal financiële maatre-

gelen genomen voor ondernemers. Ook sport- 

en cultuurverenigingen kunnen aanspraak 

maken op ondersteuning. Deze tegemoetko-

ming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) 

betreft een eenmalige uitkering van 4000 euro 

voor de betaling van vaste lasten, zoals huur. 

Er is een aantal voorwaarden aan verbonden 

die betrekking hebben op de aanwezigheid 

van een fysieke locatie voor de organisatie,  de 

grootte van uw organisatie en de hoogte van 

de vaste lasten.  Sport- en cultuurverenigingen 

in Wijdemeren krijgen hierover een brief van 

de gemeente. Meer informatie vindt u op de 

website van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland: www.rvo.nl. 

Vergaderingen gemeenteraad

Voor de gemeenteraad is het belangrijk dat 

vergaderingen zo veel mogelijk door kunnen 

gaan. We onderzoeken momenteel de mo-

gelijkheden hiervoor. Overleg via een digitale 

vergadering is op grond van de Gemeentewet 

al mogelijk. Besluitvorming nog niet. Landelijk 

wordt er een spoedwet gemaakt, waardoor dit 

tijdelijk wél mogelijk is. De agendacommissie 

beslist op 6 april over de vorm en de agenda’s 

van de commissievergaderingen in april.

De raadsvergadering op 7 mei gaat in ieder 

geval door. In overleg met de gemeenteraad 

bekijken we of deze vergadering fysiek of digi-

taal plaatsvindt. Het streven is ook dat vergade-

ringen live te volgen zijn via www.wijdemeren.nl. 

Meer informatie volgt op korte termijn.

Webinar gezin en corona

Voor ouders uit de Gooi en Vechtstreek organiseert Jeugd 

en Gezin op donderdag 9 april tussen 20.30 en 21.30 uur 

de gratis webinar ‘Hoe kom je als gezin de coronaperiode 

door?’. Het is een pittige tijd. Ouders moeten hun eigen 

(thuis)werk zien te verenigen met het schoolwerk van de 

kinderen. Ze hebt hun eigen zorgen, maar zien ook die van 

de anderen in het gezin. In de webinar helpt kinderpsycho-

loog en opvoedkundige Tischa Neve ouders op weg. Via 

de chat kunt u vragen inbrengen die door haar behandeld 

worden. Aanmelden kan via www.jggv.nl. De webinar is nog 

een maand terug te kijken.

Tips voor binnen

Met dit mooie weer is het extra jammer dat we niet zo 

veel naar buiten kunnen. Mocht de verveling toeslaan, dan 

geven we u graag een paar tips:

- Houd een lenteschoonmaak

- Kijk samen met vrienden via Skype een zomerse film

- Schrijf een kaartje aan iemand die wel een steuntje in de 

   rug kan gebruiken

- Picknick in de tuin of de huiskamer

- Zaai groenten en kruiden en zie ze in de komende weken 

   iedere dag verder groeien

Wijdemeren
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De effecten van het coronavirus zijn 
ongekend en maatregelen die wor-
den getroffen om de verspreiding 
tegen te gaan raken veel bedrijven. 
Ook als gemeente spreken we veel 
ongeruste ondernemers.

“De afgelopen weken heb ik veel onderne-

mers gesproken die een groot deel van hun 

inkomsten verliezen. Logisch dat zij zich 

ontzettend zorgen maken”, aldus wethouder 

Jan Klink van Economische Zaken. “Onze 

ondernemersmanager Natasja Zak heeft veel 

persoonlijk contact met de Wijdemeerse 

bedrijven. Hierdoor kunnen we goed inspelen 

op wat er leeft en wat nodig is. We wijzen hen 

op de regelingen en kijken naar maatwerk-

oplossingen. Zo hebben zij snel duidelijkheid 

en kunnen misschien wel open blijven, al dan 

niet met aangepaste bedrijfsvoering.” 

Lokale maatregelen
Lokaal kunnen bedrijven via het regionale 

loket de Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (TOZO) aanvragen. 

Daarnaast worden er op dit moment geen 

aanmaningen of dwangbevelen gestuurd 

voor de gemeentelijke belastingen, gaat de 

deurwaarder tijdelijk niet op pad en rekenen 

we geen boeterente bij uitstel van betaling. 

De inning van de toeristenbelasting over 2019 

stellen we uit zolang de crisis duurt. Klink: “We 

onderzoeken momenteel welke aanvullende 

maatregelen we kunnen nemen. Half april 

hopen we hier meer over te kunnen zeggen.”

Steun lokale ondernemers
“Ook als inwoner kunt onze lokale onderne-

mers helpen. Veel horecaondernemers be-

zorgen thuis en/of zijn open voor het afhalen 

van maaltijden. Kijk daarvoor op

www.wijdemerenthuis.nl of

www.helpdehoreca.nl. Of misschien kunt u 

een tegoedbon kopen voor de schoonheids-

salon of kapper en deze op een later moment 

inwisselen? Steun onze lokale ondernemers. 

Juist nu!”, besluit Jan Klink.

Vragen?
Heeft u als ondernemer nog vragen? Dan 

kunt u terecht bij ondernemersmanager 

Natasja Zak van maandag t/m vrijdag via 

e-mailadres n.zak@wijdemeren of

telefoonnummer (035) 65 59 412. 

Steun onze lokale ondernemers. Juist nu!

Het is lente! En dat betekent dat het 
warmer wordt buiten. Natuurlijk 
gaan we er vanuit dat u desondanks 
zo veel mogelijk binnen blijft. Gaat 
u toch naar buiten, bijvoorbeeld om 
te recreëren op de plassen? Houd u 
dan aan de gedragsregels die op het 
water gelden. 

Altijd…
- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar,

   ook bij sluizen en aanlegplaatsen. 

- Ga niet met drie personen of meer op pad 

   (gezinnen uitgezonderd).

- Vermijd sociale contacten met andere 

   watersporters. 

- Bent u verkouden, moet u hoesten of heeft 

   een gezinslid koorts, blijf dan thuis! 

- Voorkom drukte in gebieden, vaar dan liever

   niet. 

Een veilig vertrek 
- In de jachthaven gelden aangepaste regels. 

   Zorg dat u weet welke regels er gelden en 

   volg de voorschriften strikt.

- Houd voldoende afstand bij openbare trai-

   lerhellingen en voorkom groepsvorming. 

Onderweg bij sluizen en bruggen 
- Voorkom het aanleggen bij wachtsteigers bij 

   sluizen en bruggen zo veel mogelijk. Als het 

   niet anders kan, houd dan voldoende af-

   stand tot de andere boten. Voorkom dat u 

   dubbel moet liggen.

- Volg bij de sluizen strikt de aanwijzingen van 

   de sluiswachter op. 

Aanleggen
- Houd bij openbare aanlegplaatsen met 

   boxen een box tussen u en een andere 

   boot vrij als u met een open boot vaart.

   Bij kajuitboten (waarbij ook in de kajuit 

   gestuurd wordt) hoeft dit niet. In dat geval 

   geldt: stap niet tegelijk uit en houd altijd 1,5 

   meter afstand. 

- Neem voldoende afstand als u voor anker 

   gaat en ga zeker niet dubbel liggen.

Bereid u goed voor! 
- Brug en sluisbedieningen zijn minder 

   frequent, tijden kunnen afwijken en per dag 

   wisselen. Bekijk voor de laatste informatie: 

   www.vaarweginformatie.nl. 

- Controleer voor vertrek of uw overnach-

   tingshaven of aanleghaven geopend is.

De gedragsregels zijn opgesteld in samen-

werking met HISWA-RECRON en de Coöpe-

ratie Gastvrije Randmeren. Bent u recreatie-

ondernemer en heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de gebiedsloods 

voor de recreatiesector Nanette Elfring via 

n.elfring@wijdemeren.nl,  telefoonnummer 

06 37 32 42 61.

Gedragsregels voor op het water

Het coronavirus kan het dagelijks 
leven lastig maken. Sociaal contact 
is nu extra moeilijk. Misschien heeft 
u hulp nodig, behoefte aan een 
praatje of wilt u juist iets doen voor 
een ander? De Appelboom biedt een 
overzicht van alle hulp en initiatieven 
in Wijdemeren.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt 

u per dorp alle initiatieven, u kunt zelf met de 

initiatiefnemers contact opnemen. Komt u 

er niet uit? Dorpscoördinator Bas Immerzeel 

koppelt u graag aan een initiatief of helpt u op 

weg met een nieuw idee. Staat uw initiatief 

er niet bij? Ook dan kunt u contact opnemen 

met Bas. Hij is bereikbaar via 06 52 58 09 22 

of b.immerzeel@wijdemeren.nl.

Trots op inwoners
Wethouder Rosalie van Rijn: “Het is bijzonder 

om te zien hoe mensen in deze tijd naar 

elkaar omkijken. Prachtig dat er grote, maar 

ook kleine initiatieven zijn ontstaan in onze 

dorpen. Iedereen doet het maar gewoon! 

Daar ben ik trots op. Heeft u hulp nodig? 

Twijfel dan niet en pak de telefoon.

Met elkaar moeten we het doen.”

Inwoners voor elkaar in Wijdemeren 

Iedere maand licht beweegcoach 
Beppie van de Bunt een 60+ sport- of 
beweegactiviteit uit, maar door alle 
maatregelen lukt dat helaas niet. 
Zeker in deze bijzondere situatie is 
het van belang voldoende te blijven 
bewegen, voor iedereen.  Daarom: 
tips van Team Sportservice!

Ga bijvoorbeeld een rondje wandelen, hard-

lopen, skeeleren of fietsen in de buitenlucht. 

Ook bieden veel sport- en beweegaanbieders 

in Wijdemeren online lessen aan. 

Online lessen
Sportlokaal uit Nederhorst den Berg geeft 

‘SportZonderLokaal mini-workshops’ aan 

iedereen via www.sportlokaal.net/sport-on-

line. Of bekijk de tips voor looptraining en 

core stability van de Bergse Runners Club via 

www.bergserunnersclub.nl. Via WhatsApp 

kunt u tenslotte filmpjes ontvangen van de 

fysiotherapeut van Stichting Buro Sport door 

te mailen naar info@stichtingburosport.nl. 

Uitdaging
Welke uitdaging gaat u aan in deze tijd? Heeft 

u zelf een leuk initiatief? Team Sportservice 

hoort dit graag via rvandervliet@teamsport-

service.nl. Op de website en social mediaka-

nalen worden de initiatieven gedeeld. 

Beweegactiviteiten: thuis aan de slag



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 1: plaatsen dakkapel (23.03.20)
- Stichts End 66: wijzigen voorgevel (25.03.20)

Breukeleveen
- Herenweg 91: bouwen woning (20.03.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen woning (20.03.20)
- Zuidereinde 112: realiseren erfafscheidingen (01.04.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 182: plaatsen dakkapel (24.03.20)
- Julianaweg 8: verbouwen woning t.b.v. mantelzorg
   (29.03.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 2: plaatsen dakkapel (19.03.20)
- Golfslag 19: plaatsen zonwering (01.04.20)
- Oude Molenmeent 9: bouwen bijgebouw (23.03.20)
- Eiland Robinson Crusoë: verbouwen bedrijfsgebouw 
   (25.03.20)
- Prinses Marijkestraat 10: maken uitweg (23.03.20)
- Rading 2a: afwijken van bestemmingsplan voor
   39 recreatiewoningen (01.04.20)
- Rembrandtlaan 54: plaatsen dakkapel (29.03.20)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 3: verbreden uitrit (21.03.20)
- Jan Steenhof 18: plaatsen dakkapel (19.03.20)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping (20.03.20)
- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (01.04.20)
- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg (01.04.20)
- Torenweg 2: verplaatsen kozijn en plaatsen dakkapel 
   (25.03.20)
- Nabij Vreelandseweg 37: aanleggen duiker (20.03.20)
- Vaartweg 20-21: bouwen acht woningen

   (project Vlindertuin) (23.03.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Dammerkade 4: plaatsen dakkapel (31.03.20)
- Van Blarcumlaan 1: plaatsen dakkapel (24.03.20)

Loosdrecht
- Afwijking bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival 
   (31.03.20)
- De Zodde 14: uitbreiden bedrijfspand (24.03.20)
- Industrieweg 18: bouwen bedrijfsverzamelgebouw 
   (19.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen keerwanden 
   (31.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: vervangen vloer (31.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: realiseren vier woningen in 
bestaand bedrijfsgebouw (24.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 280a: wijzigen voorgevel (31.03.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen (19.03.20)
- Middenweg 35: verbouwen woning en toevoegen 
   dakkapellen (31.03.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Veendijk 16: maken uitweg (31.03.20)

>  Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 182, Albert Heijn aanvraag 
   vrijstelling plaatsing vetafscheider

>  Vaststelling partiële herziening 
bestemmingsplan Hinderdam 5, 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 
maart 2020 de partiële herziening bestemmingsplan 
Hinderdam 5 in Nederhorst den Berg heeft vastgesteld. 

Plan
Het plan voorziet in het toevoegen van de functieaandui-
ding – specifieke vorm van agrarisch – kattenhotel. Dit 
maakt het realiseren van een kattenhotel in een van de 
bestaande gebouwen mogelijk.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij beho-
rende stukken, ligt vanaf 8 april 2020 gedurende zes weken 
ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP7000Hidam52019-va00). In verband met 
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem-
mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 
heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Omgevingsvergunning voor 
het verplaatsen van een
toegangsbrug Herenweg 20a, 
Breukeleveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-
meren maken bekend dat zij voornemens zijn om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het verplaatsen 
van een bestaande brug circa 10 m noordelijker bij het 
perceel grond Herenweg 20a in Breukeleveen. De nieuwe 
brug wijkt qua ligging af van hetgeen ter plaatse is toege-
staan. De bestaande brug wordt verwijderd.
De omgevingsvergunning bestaat uit het onderdeel:
1. het bouwen van een bouwwerk, een gebouw zijnde 
(artikel 2.10, Wabo);

Inzage
In verband met het coronavirus kunt u het voornemen 
tot verlening van de omgevingsvergunning vanaf 9 april 
2020 gedurende zes weken digitaal opvragen
via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen 
het voornemen tot vergunningverlening een schriftelijke 
zienswijze worden ingediend bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loos-
drecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat 
Fysiek Domein op telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 
ingediend tegen het voornemen om vergunning te 
verlenen.

Wijdemeren
informeren

8 april 2020

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Hoe verbeteren we het leefgebied 
voor moerasvogels? Door riet langs 
de oevers te stimuleren, graslanden 
te plaggen of één van de andere 
mogelijkheden? En waar kunnen we 
dat het beste doen? Heeft u hierover 
ideeën, doe dan uiterlijk 12 april mee 
aan de enquête via www.wijdeme-
ren.nl/moerasvogels. 

Moerasvogels zoals de grote karekiet, pur-

perreiger en roerdomp hebben het moeilijk 

in het plassengebied. Projectleider Renier 

Koenraadt: “We hebben de taak deze moe-

rasvogels in stand te houden. Daarom doen  

partners uit het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen een verkenning hoe en waar 

we dat het beste kunnen doen. We houden 

daarbij ook rekening met de voorkeuren van 

inwoners met behulp van deze enquête.

We hebben de enquête door de coronasituatie 

verlengd tot en met 12 april. Wanneer u mee-

doet kunt u aangeven of u over de uitkomsten 

geïnformeerd wilt worden. Grondeigenaren 

die kansen zien voor moerasvogels op eigen 

terrein, wil ik vragen om mij een e-mail sturen 

via moerasvogels@wijdemeren.nl. Dan neem ik 

contact op. Ik zie uit naar de reacties.”

Herinnering: enquête moerasvogels 

Dit voorjaar worden op verschillende 
locaties in Wijdemeren bomen ver-
plant en aangeplant.

Het gaat vooral om bomen die we nog moe-

ten aanplanten bij afgeronde projecten en op 

locaties waar eerder bomen zijn weggehaald, 

zoals op de Elbert Mooylaan in Kortenhoef. 

Start werk
Aannemer Gebroeders De Ronde is begin 

april gestart met de voorbereidende werk-

zaamheden. Binnenkort worden de bomen 

daadwerkelijk geplaatst. In sommige gevallen 

is het nodig om voertuigen te verwijderen 

rond de locatie van de werkzaamheden of 

om een wegdeel tijdelijk in zijn geheel af te 

sluiten voor verkeer. U ontvangt hierover dan 

een brief van de aannemer. 

Meer informatie
Op www.wijdemeren.nl/boomaanplant2020 

vindt u een overzicht van de locaties waar we 

bomen gaan verplanten en aanplanten.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar 

bomen@wijdemeren.nl. 

Aanplant nieuwe bomen



Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer
(088) 63 33 000.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Clubhuis en Loods watersport-
vereniging de Watervogels, 
Oud-Loosdrechtsedijk 103b, 
Loosdrecht

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 Clubhuis en loods watersport-
vereniging de Watervogels , Oud-Loosdrechtsedijk 103b 
te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is 
voornemens om het terrein aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
103b her in te richten. De bestaande bebouwing (loods 
met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er 
zal in de nabijheid van de te slopen opstallen een nieuwe 
loods worden opgericht en dieper het gebied in een 
clubgebouw.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende 
stukken, ligt vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende 
zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-on00). In verband met 
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem-
mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 
raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 
van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 
contact worden opgenomen met de administratie van het 
Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan 
beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State dient over het ontwerpbe-
stemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de 
gemeenteraad.

>  Vaststelling bestemmingsplan 
Vaartweg 20-21, Nederhorst den 
Berg 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 5 maart 2020 het 
bestemmingsplan Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg 
heeft vastgesteld.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van zes woningen en twee 
appartementen met bijbehorende infrastructuur.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt 
vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende zes weken ter 
inzage. Het bestemmingsplan kan worden ingezien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP3500Vaartwg2021-va01). In verband met 
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem-
mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 
heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelig-
ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor-
zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-
stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Nederhorst den 
Berg/perceel Torenweg 12,
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij 
voornemens zijn om het bestemmingsplan Buitengebied 
Nederhorst den Berg te wijzigen voor zover dit betrekking 
heeft op het perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg.

Plan
Het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd. De 
bestaande opstallen worden gesloopt, waarna er één 
burgerwoning kan worden gebouwd. Daartoe zal het 
bestemmingsplan Buitengebied worden gewijzigd. In de 
regels van het bestemmingsplan Buitengebied Neder-
horst den Berg is de bevoegdheid voor burgemeester en 
wethouders opgenomen om, ingeval van bedrijfsbeëin-
diging, de bestemming Agrarisch te wijzigen in Wonen-2, 
Tuin-1 en/of Agrarisch met waarden – Natuur- en 
landschapswaarden.

Inzage
Het ontwerpwijzigingsplan, met bijbehorende stukken, 
ligt vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-
rende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.WP20Torwg122019-on00). In verband met 
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestem-
mingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan 
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 
het mondeling naar voren brengen van een zienswijze 
of het inwinnen van informatie kan contact op worden 
genomen met de administratie van het Fysiek Domein, 
telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen wijzigingsplan 
beroep te kunnen instellen bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State dient over het ontwerpwijzi-
gingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij het college 
van burgemeester en wethouders.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Nederhorst den Berg
- parkeerplaats t.h.v. Jozef Israëlslaan 3, plaatsen van een 
   container voor bouwafval, van 1 april t/m 31 mei 2020 
   (01.04.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl (Team Juridische zaken en Veilig-
heid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
degene die het besluit genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten 

Loosdrecht
- Interbuild Management B.V., Oud-Loosdrechtsedijk 182, 
   Ontheffing geluidshinder, vrijdag 17 of zaterdag 18 juli 
   (03.03.20)

Nederhorst den Berg
- parkeerplaats t.h.v. Jozef Israëlslaan 3, plaatsen van een 
   container voor bouwafval, van 1 april t/m 31 mei 2020 
   (23.03.2020)

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 be-
denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

>  Ontheffing geluidhinder 
Oud-Loosdrechtsedijk 182

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onthef-
fing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:6 van de 
Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2018 voor 
het lossen van winkelinventaris met veel transportbewe-
gingen op vrijdag 17 juli of zaterdag 18 juli van 05.00 - 
07.00 uur. Aan de ontheffing zullen voorschriften worden 
verbonden om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken. 
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na 
datum van deze publicatie hun zienswijze indienen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD, 
Loosdrecht. Loosdrecht, 22 april 2020

>  Nota Grondbeleid 2020-2024

Op 6 februari heeft de gemeenteraad de Nota Grond-
beleid 2020-2024 geamendeerd vastgesteld. De nieuwe 
nota en bijbehorende aanbiedingsbrief namens het colle-
ge zijn in te zien via www.wijdemeren.nl/beleidsnotas. 

>   Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
heeft op 26 maart 2020 besloten tot een Noodverorde-
ning COVID-19. Dit naar aanleiding van de aanvullende 
maatregelen die het kabinet op maandag 23 maart 

2020 bekend gemaakt heeft. De noodverordening is te 
raadplegen op www.wijdemeren.nl.

>  Aanwijzingsbesluit toezicht-
houders noodverordening 
COVID-19

Gezien de wens voor handhaving van de noodverorde-
ning heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek toezichthouders aangewezen. Het aanwij-
zingsbesluit is te raadplegen op www.wijdemeren.nl. 

>  Wijzigingsbesluit noodveror-
dening COVID-19

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
heeft op 1 april 2020 een wijzigingsbesluit genomen voor 
de noodverordening COVID-19. De wijziging houdt in dat 
het verboden is om sanitaire voorzieningen op te houden 
in de vorm van gemeenschappelijk toilet-, was- en dou-
chevoorzieningen. Het wijzigingsbesluit is te raadplegen 
op www.wijdemeren.nl. 

>  Vrijstellingsbesluit markten

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
heeft op 1 april 2020 een vrijstellingsbesluit markten 
vastgesteld. Het vrijstellingsbesluit is te raadplegen op 
www.wijdemeren.nl. 

Wijdemeren
informeren

8 april 2020

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

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig
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Gewijzigde inzameling huishoude-
lijk afval april: Pasen en Koningsdag
REGIO
Tijdens de feestdagen ha-
len wij geen huishoudelijk 
afval op, maar komen we 
een dag later.

Dit geldt voor zowel de contai-

ners (kliko’s) en vuilniszakken 
aan huis, als voor de boven- 
en ondergrondse containers. 
Ook zijn de scheidingsstations 
op deze dagen gesloten. Dit 
geldt voor de volgende dagen: 
Tweede paasdag, maandag 

13 april, we komen dan op 
dinsdag 14 april, Koningsdag 
maandag 27 april, we komen 
dan op dinsdag 28 april. Op 
Goede Vrijdag 10 april wordt 
het huishoudelijk afval opge-
haald zoals u gewend bent. 

Omdat we het op dinsdag extra 
druk hebben en in meer wijken 
inzamelen, kan het gebeuren 
dat uw container, huisvuilzak 
of pmd zak later wordt opge-
haald dan u gewend bent. Dit 
kan uitlopen tot 21.00 uur. Wij 
vragen u hiermee rekening 
te houden en uw auto’s zo te 
parkeren dat de containers en 
zakken goed zichtbaar zijn en 
bereikbaar blijven voor onze 
medewerkers.

Openingstijden met Pasen
De scheidingsstations zijn op 
Goede Vrijdag open en han-
teren de reguliere openings-
tijden: van 8:30 uur tot 16:30 
uur. Ongeveer een half uur 
voor sluitingstijd worden er 
geen auto’s meer toegevoegd 
aan de wachtrij. (Uiteraard 
afhankelijk van de drukte van 
dat moment).

Mijn kinderen, kleinkinderen en ik,
willen iedereen bedanken voor het warme 
medeleven na het overlijden van Jan

                                    Els Schoordijk

Verdrietig hebben wij 
afscheid moeten nemen van

Mieke
Mieremet - van Oorschot

weduwe van Eddy Mieremet

18 augustus 1948  27 maart 2020

Chawa en Micha 
Jara en Jilles

Jontie en Wineke
Tim en Daan

Volgens de wens van Mieke is haar lichaam 
ter beschikking gesteld aan de wetenschap. 

Om deze reden is er geen gelegenheid 
om afscheid te nemen en 

zal er geen uitvaart plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Noordereinde 147, 1243 JM  ‘s-Graveland

FAMILIEBERICHTEN

  
Alles is veel te snel gegaan, maar voor jou is dit het beste.  

Jouw wens om thuis te blijven is vervuld 
 

Gerardina Wilhelmina Jongerden - Pel 

Hilversum Nederhorst den Berg 
19 augustus 1951 28 maart 2020 

  
                                                  Johan Jongerden 

                                                  Danny en Sandra 
                                                      Joey 

                                                  Michel en Leonie 
                                                      Sem 

                                                  Hellen 
                                                      Damian, Anisa, Rijad 
 

Correspondentieadres: 
Uiterdijksehof 17, 1394 JK Nederhorst den Berg 
 
In gevolge haar wens heeft de crematie, op donderdag  
2 april jl., in besloten familiekring plaatsgevonden. 

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL




Met Pasen gezelligheid thuis,

alles voor gourmet, bbq en brunch

brengen we GRATIS bij U aan huis.


Bestel nu gemakkelijk en snel, 

op VechtMeat.vleesbesteld.nl
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alles voor gourmet, bbq en brunch
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Bestel nu gemakkelijk en snel, 

op VechtMeat.vleesbesteld.nl

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

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

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

Te huur, te Kortenhoef  in
mooie omgeving, praktijk-
kantoor- 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

Te huur grote garagebox
gelegen bij Herenweg 94
’s-Graveland/Ankeveen

info: 0653395693

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

PERSONEEL GEZOCHT 
Jachthaven Kortenhoef
Affiniteit met watersport,

vlot en enthousiast? 
Wij zijn opzoek naar jou!

Interesse? mail naar:
info@jachthavenkortenhoef
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Geen voetbal meer dit seizoen
WIJDEMEREN

Sv ‘s-Graveland
Volgens SV ’s- Gravelandtrai-
ner Leon Roorda is het stop-
pen van de voetbalcompetitie 
de enige juiste keuze. “Ik ben 
blij dat er nu duidelijkheid is. 
Alles gaat natuurlijk boven het 
voetbal. Als er zoveel slachtof-
fers zijn en als zoveel mensen 
strijden voor hun gezondheid, 
dan is alles relatief. En dat is 
nu geen cliché.” Voor het eer-
ste elftal van de blauwwitte 
vereniging is er geen voordeel 
en ook geen nadeel aan het 
feit dat de huidige stand in de 
3e klasse blijft gehandhaafd, 
meent de oefenmeester. “We 
stonden niet op een degrada-
tieplaats. En we zouden zowel 
hoger als lager geplaatste te-
genstanders nog tegenkomen, 
dus qua stand had er nog van 
alles kunnen gebeuren.” Roor-
da wijst er ook op dat het stop-
pen van het amateurvoetbal 

voor velen betekent dat hun 
sociale contacten veel minder 
zijn. Er zijn tal van leden en 
anderen voor wie de club een 
vast punt in de week was.

Sv Loosdrecht
Natuurlijk vindt ook Roy Ver-
sluis van zaterdagtweede-
klasser SV Loosdrecht dat in 
deze uitzonderlijke tijden de 
gezondheid voorop staat. “Ik 
begrijp dat er een besluit moet 
worden genomen. Je moet 
een klap op de knop geven. 
Ik heb er ook geen kritiek op, 
maar toch…” Oefenmeester 
Versluis is toch wel verbaasd 
dat er zo’n rigoureus besluit is 
genomen. “Vooral omdat 2/3 
van de competitie is gespeeld, 
valt er nu toch wel erg veel 
weg. Ik had gehoopt dat ze 
wat tijd zouden kopen. Je kunt 
vanaf mei nog best wat doen.” 
Zijn elftal heeft een periodetitel 
en staat op een 2e plaats met 
een reële kans op het kampi-

oenschap. Vervolgens somt 
hij een serie mogelijkheden 
op zoals beslissingswedstrij-
den of verkorte competitie of 
desnoods bepaalde promotie-
plaatsen op een eerlijke wijze 
aanwijzen. “Dat is er nu niet, 
het is plotseling stil en dat is 
geen fijne manier van afscheid 
nemen.” Volgend seizoen start 
Versluis bij derdedivisieclub 
VV. Hoogland.

ASV ‘65
Bij voorzitter Dick Blom van 
ASV ’65 overheerst een ge-
voel van berusting. “Ik had nog 
hoop op een ommekeer, dan 
is het toch vrij plotseling als 
je niet meer mag voetballen. 
Teleurstellend. Overigens met 
alle begrip voor deze vreselij-
ke situatie.” Naast het feit dat 
Blom c.s. stiekem hoopten dat 
het vlaggenschip wellicht nog 
een periodetitel zou grijpen, 
heeft het eindigen van de com-
petitie voor deze zaterdag-

vierdeklasser tot gevolg dat 
de kantine-inkomsten tot nul 
worden gereduceerd. Inmid-
dels weet de voorzitter dat ook 
verenigingen in dit geval een 
financiële claim kunnen in-
dienen als onderneming. Ook 
overweegt het ASV-bestuur 
om voor dit seizoen een con-
tributievermindering in te voe-
ren, nu leden een derde zullen 
missen. “Het is nu zaak om de 
boel hier in Ankeveen bij el-
kaar te houden. Daar werken 
we hard aan. In dat verband 
zijn we blij dat Joeri Tol het ko-
mend seizoen de hoofdtrainer 
wordt, een echte clubman.”

VV Nederhorst
Namens VV Nederhorst re-
ageert secretaris Gerrit Jan 
Ruiter bij ontstentenis van 
Gerhard Otten die vanwege 
gezondheidsredenen per di-
rect zijn werkzaamheden als 
voorzitter moest beëindigen. 
“Dit leek onvermijdelijk, niet 

meer dan logisch onder deze 
trieste omstandigheden. Er 
zijn veel belangrijker zaken 
dan voetbal.” Het betekent 
wel dat het eerste elftal dat de 
rode lantaarn droeg, in ieder 
geval niet zal degraderen uit 
de 3e klasse. “Tja, dat is dui-
delijk, maar je kunt je afvragen 
of deze selectie in deze con-
stellatie wel thuishoort in deze 
afdeling”, vervolgt Ruiter. Wel-
licht wordt het volgend seizoen 
allemaal anders bij de Bergers, 
want er ligt een voornemen om 
over te stappen naar de za-
terdag (4e klasse). Een extra 
Algemene Ledenvergadering 
hierover op 14 april gaat uiter-
aard niet door. Volgens Ruiter 
beraadt het bestuur zich over 
een raadpleging op afstand, in 
een andere vorm. Hij vindt het 
wel belangrijk dat de hele ver-
eniging meebeslist.

   

Judofitness voor de huiskamer
WIJDEMEREN
Judoclub Ryu ’t Gooi met 
judolessen in de sporthal-
len De Fuik en De Blijk kan 
voorlopig ook niet meer 
gebruik maken van de tata-
mi.

Maar daar heeft eigenaar 
Maarten van de Pas iets op 
bedacht. Dagelijks geeft hij 
judofitness vanuit z’n Loos-
drechtse huiskamer. Samen 
met z’n kinderen Julie, Clint en 
Ram. Alleen in het weekend 

neemt de familie een corona-
break. Het is een mooi gezicht 
hoe zijn pupillen de aanwijzin-
gen van papa uitvoeren, vaak 
ondersteund door ritmische 
deuntjes. Veel voor judoka’s, 
maar er staan ook filmpjes tus-

sen die je kan oefenen zonder 
dat je op judo zit. Het gaat al-
lemaal ongedwongen. Het is 
lachen als vader spontaan iets 
bedacht heeft wat het drietal 
moet opvolgen. Tot nu toe zijn 
er heel veel positieve reacties, 

ook sturen kijkers zelf filmpjes 
op.
Zie: https://www.facebook.
com/ryugooi; https://www.in-
stagram.com/ryugooisport/; 
https:/ /www.youtube.com/
user/RyuGooiSport
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AANBIEDINGEN

Lekker binnen & buiten  
genieten van brunch tot diner
Tevens een uitgebreid BBQ assortiment aanwezig

Zolang de voorraad strekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas.
Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).

PRIJZEN 

INCLUSIEF
 BTW Paas

www.foodstoregooi.nl

(3.66 excl. btw)

(5.99 excl. btw)

(3.93 excl. btw)

(5.37 excl. btw)

(6.22 excl. btw)

(3.26 excl. btw)

(6.20 excl. btw)

(5.37 excl. btw)

(9.88 excl. btw)

(3.93 excl. btw)

Pilsner
HEINEKEN
tray 12 flesjes à 25 cl01.105.78

Rosé PremièreCHÂTEAU PIGOUDETAix en Provence, Frankrijkfles 75 cl
08.434.76

Witbier
WIECKSE
tray 6 flesjes à 30 cl01.502.77

Sauvignon BlancBISHOPSLEAP
Marlborough, Nieuw-Zeelandfles 75 cl

08.822.18

Sauvignon BlancROC DE BELAMECôtes de Gascogne, Frankrijkfles 75 cl
08.435.41

Merlot
BERRI ESTATESSouth East Australiëfles 75 cl

08.836.38

Ripasso ValpolicellaCECILIA BERETTAVeneto, Italië
fles 75 cl
08.797.78

Primitivo Passitivo AppassimentoPAOLO LEO
Puglia, Italië
fles 75 cl
08.815.67

7.53

7.25

4.43

(6.20 excl. btw)

Chardonnay
BOLLINI
Trentino, Italiëfles 75 cl

08.818.22

7.50

7.50

3.95 4.75

11.95

6.50

Cava Brut
PALAU
Spanje
fles 75 cl
09.403.47

4.75 6.50
Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten en gelden in de actieperiode zolang de voorraad strekt.

Alleen geldig in de pop-up Foodstore ‘t Gooi. De prijzen zijn inclusief b.t.w. (tenzij anders vermeld) en exclusief statiegeld. 

Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas. Deze folder wordt gedrukt op chloorvrij papier, dit is minder belastend voor het milieu.

Volg Foodstore ‘t Gooi op social media

* actiepercentage is in prijs doorberekend

Prosecco FrizzanteCECILIA BERETTAVeneto, Italië
fles 75 cl
08.847.77

20%korting*

20%korting*

Kijk de gehele 
folder met alle 
paasaanbiedingen op 
www.foodstoregooi.nl

FIJNE
Paasdagen

Getoonde prijzen zijn inclusief BTW

12.50

Noorse zalmfiletzijde met velca. 1300 gramkiloprijs 
47.301.90

(11.47excl. btw)

(2.20 excl. btw)

(11.88 excl. btw)

(5.28 excl. btw)

Grana Padano16-18 maandenkiloprijs
43.356.19 12.95 Asperge aardappelspak 1 kilo

48.014.88 2.40

Hollandse witte asperges
AA1
prijs per 500 gram48.030.12 5.75

AANBIEDINGEN
Paas

Nummer 03 - 2020 geldig van vrijdag 3 t/m zaterdag 11 april

PRIJZEN 
INCLUSIEF

 BTW

FIJNE
Paasdagen

GELDIG T/M 

ZATERDAG

11 APRIL

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

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

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

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

#samenvoordieren
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MC1 Volleybal Vereniging Nederhorst kampioen

NEDERHORST DEN BERG
Van het “geen handje 
schudden voor de wed-
strijd” tot helemaal niet 
meer volleyballen in een 
mum van tijd. Hoe gek en 
vooral onwerkelijk is dat!

Ook voor de jeugd van Vol-
leybalvereniging Nederhorst 
zit het zaalvolleybalseizoen 
erop. En omdat de competitie 
gelijk met de trainingen ook tot 
een abrupt einde is gekomen, 
geeft dat de volgende uitsla-

gen: MB1 is als 3e geëindigd 
en MB2 als 2e. En om Johan 
Cruijff te citeren: “Elk nadeel 
heb z’n voordeel”: De meiden 
van de C1 zijn namelijk zomaar 
kampioen geworden! Natuurlijk 
hadden ze graag de competi-

tie volledig uitgespeeld en ook 
dan zouden ze zeker bovenin 
zijn geëindigd en was het kam-
pioenschap geen onhaalbaar 
doel. We hebben het hier dan 
ook over een enorm enthousi-
ast, vrolijk en enigszins prettig 

gestoord meidenteam van acht 
speelsters. De dames worden 
elke week door hun trainer Ray 
aan het werk gezet. Hoewel dat 
soms gepaard gaat met enig 
tegenstribbelen en voorzien 
wordt van het nodige commen-
taar van de dames, houdt hij 
het wonder boven wonder nog 
steeds vol. De meiden worden 
elke wedstrijd door moeders 
Maaike en Femke fanatiek 
gecoacht. En dat zijn met op-
zet twee moeders en niet één. 
Want als je eigen moeder ver-
telt wat je moet doen, luister je 
daar natuurlijk niet naar.
Met dank aan onze sponsor 
Thuizbij kunnen de dames elke 
wedstrijd behalve hun volley-
bal skills, ook hun mooie tenue 
showen. Daar zijn we heel blij 
mee! Verder staat spelplezier 
hoog in het vaandel, maar 
winst wordt uitbundig gevierd. 
Of zou dat aan de bitterballen 
liggen die na bijna elke thuis-
wedstrijd door één van de niet 
minder enthousiaste ouders 
(vaak vaders) worden getrak-
teerd? We zijn enorm trots op 
de meiden en zullen zeker nog 
een feestje met ze vieren als 
dat weer kan en mag!

Op Berenjacht

Hoe hou je de kinderen bezig tijdens de coronacrisis? Bijvoorbeeld door een Berenjacht.
Ga op zoek naar zoveel mogelijk beren voor het raam. De redactie ging alvast op pad en
spotte er heel veel in Kortenhoef.
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kippersluissierbestrating.nl
Sierbestrating | keramiek | natuursteen | tuinverlichting | tuinhout

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  
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Ken uw Dorp quiz
WIJDEMEREN
De volgende editie van de 
Ken uw Dorp quiz staat 
weliswaar gepland voor 
2021, maar de organisatie 
heeft besloten vanwege de 
Corona crisis om iedereen 
een speciale online Ken uw 
Dorp quiz aan te bieden.

In korte tijd is een afgeslankte 
vorm van de quiz samenge-
steld die zal worden gespeeld 
op zaterdag 18 april as. om 
20:00 uur. Teams kunnen met 
de – inmiddels bekende tech-
nische middelen – onderling 
contact hebben, want samen-
komen op één locatie is niet de 

bedoeling. Om diezelfde reden 
maken buitenopdrachten geen 
onderdeel uit van de quiz, im-
mers stay at home blijft van 
kracht. Ook de organisatiele-
den bereiden de quiz vanuit 
thuis voor.

Binnenkort zullen via de Fa-
cebookpagina van de Ken 
uw Dorpquiz verdere details 
worden gedeeld. Vast staat 
wel dat er geen inschrijfgeld 
betaald hoeft te worden en 
er geen grens aan het aantal 
teams zal worden gesteld.

Met dorpse groeten,
Namens de organisatie

   

Webinar ‘Hoe kom je als ge-
zin de coronaperiode door’?

REGIO
Voor ouders uit de Gooi en 
Vechtstreek organiseert 
Jeugd en Gezin op don-
derdag 9 april de webinar 
‘Hoe kom je als gezin de 
coronaperiode door?’.

Na aanmelding is de workshop 
gratis te volgen tussen 20.30 
en 21.30 uur. Het is een pitti-
ge tijd. Er komt veel op ouders 
af. Als gezin heb je intensief 
met elkaar te maken. Ouders 
moeten hun eigen (thuis)werk 
zien te verenigen met de be-
geleiding van het schoolwerk 
van de kinderen. Ze hebt hun 
eigen zorgen, onzekerheden 
en emoties, maar zien ook die 
van de anderen in het gezin.

Veel vragen
Dat levert veel vragen op. Hoe 
begeleid ik mijn kind(eren) zo 
goed mogelijk in deze corona-
tijd? Wat bespreek ik wel en 
niet? Hoe help ik bij vragen, 
angsten en andere emoties? 
Hoe komen we de dagen zo 
goed mogelijk door? Hoe zor-
gen we voor een goede dagin-
deling? En hoe zorgen we als 
ouders dat we overeind blijven 
en onze spanningen niet op de 
kinderen richten?

Tischa Neve
In de webinar helpt kinderpsy-
choloog en opvoedkundige 
Tischa Neve ouders op weg 
met antwoorden en ideeën 
voor al deze dilemma’s. Ou-
ders kunnen via de chat hun 
vragen inbrengen waar Tischa 
dan op ingaat. Er wordt sa-
men gekeken naar de enor-
me uitdagingen waar ouders 
voor staan maar ook naar de 
kansen die dit alles meebrengt 
voor het gezin. De leeftijd is 
heel breed: van jong tot pu-
bers.

Vooraf aanmelden 
Om deel te nemen aan het 
webinar, moeten ouders zich 
van te voren aanmelden via 
de website van Jeugd en Ge-
zin (www.jggv.nl). Deelname 
is gratis. Na registratie ont-
vangen ouders per e-mail een 
inlogcode voor de live webinar. 
Nadat de webinar is geweest, 
kunnen zij deze nog een 
maand lang terugkijken. Ou-
ders die op 9 april verhinderd 
zijn, kunnen zich ook inschrij-
ven. Zij kunnen de webinar na 
afloop terugkijken.

R.k. kerken open
WIJDEMEREN
Tot eind april zijn in de 
KAN- parochies de kerken 
open op de volgende da-
gen en tijdstippen om even 
naar binnen te lopen, om 
bij te komen, om te bidden, 
om een kaarsje aan te ste-
ken. 

H. Antonius van Padua – Kor-
tenhoef, donderdag van 10:30 
tot 11:15 en op zondag van 
09:30 tot 10:15; St. Martinus 
– Ankeveen; op zaterdag van 
11:00 tot 12:00; O.L.V. Hemel-
vaart – Nederhorst den Berg: 
donderdag van 10:30 tot 11:00 

en op zondag van 09:30 tot 
10:15. Er mogen maximaal 
15 personen in de kerk zijn; 

uiteraard zijn de overige co-
ronamaatregelen ook van toe-
passing.

   

Een hele Stille Week
NEDERHORST DEN BERG
De Stille Week voor Pasen 
is nog nooit zo stil geweest. 
Deze week begon altijd met 
de Palmpasenoptocht met 
de door kinderen versierde 
stokken om de intocht in 
Jeruzalem te vieren.

Dit kleurige ritueel moeten we 
als begin van de Stille Week 
missen. Een versierde stok in 
de vorm van een kruis, waar 
niet alleen snoep op te vinden 
is maar ook het broodhaantje 
dat verwijst naar de verloo-
chening door Petrus. Geluk-
kig hebben we dit afgelopen 
zondag op een andere manier 
kunnen vieren, met de Palm-
paasspeurtocht, op zoek naar 
alle versierde Palmpaasstok-
ken die achter diverse ramen 
stonden in het dorp. Leuk dat 
jullie hebben meegedaan!

Juist nu…het Paasverhaal
Alsof de verhalen die wij in 
de kerk met elkaar delen, ge-
schreven zijn met het oog op 
de situatie waarin wij nu we-
reldwijd terecht zijn gekomen. 
Zo hebben ze ook eeuwenlang 
gefunctioneerd; zoeken naar 
betekenis en troost in de onze-
kerheid en onveiligheid die bij 
ons mensenleven horen. Wij 
zagen dat niet meer zo, in ons 
overgeorganiseerde, gecerti-
ficeerde en verzekerde leven, 
maar worden er nu hard mee 
geconfronteerd. Het Verrijze-
nisverhaal van Pasen vertelt 
ons nu juist dat we uit die on-
zekerheid en angstige onvei-
ligheid kunnen opstaan door 
ons te richten op de toekomst, 
door te hopen op het Goede, 
te geloven in de eigen en an-
dermans veerkracht. Veer-
kracht is Opstandingskracht!

Kerkdiensten en vieringen in 
de Willibrordkerk en de OL-
VH-kerk zijn afgelast, ook op 
Witte donderdag, Goede vrij-
dag en Stille zaterdag. Wel zijn 
de kerken online actief. Korte 
gebedsvieringen vanuit de 
diverse KAN-parochiekerken 
kunnen worden meegevierd 
via Facebook. Vanuit de Wil-
librordkerk op de berg zijn de 
diensten mee te beleven via 
www.kerkomroep.nl of de ker-
komroep-app. Ook te vinden 
via de website www.kerkopde-
berg.nl
Als u wilt afstemmen op deze 
diensten, de begintijden zijn: 9 
april, Witte Donderdag, 19.30; 
10 april, Goede Vrijdag, 19.30; 
11 april, Stille Zaterdag, 21.00; 
12 april, Pasen, 10.00 uur. Wij 
wensen u in deze bijzondere 
tijd een Gezegend en Zalige 
Paastijd. En blijf gezond!

   

Wijdemerenthuis
WIJDEMEREN
Arjen Hoek heeft een ho-
reca-app gemaakt om de 
restaurants in Wijdemeren 
te ondersteunen. 

Hij weet dat restaurants die 
verplicht dicht moeten moeite 
zullen hebben het hoofd bo-
ven water te houden. Diverse 

restaurants zijn al gestart met 
het aanbieden van afhaal / be-
zorgmaaltijden. Op deze app 
wordt een zo accuraat moge-
lijk overzicht gegeven van alle 
afhaal- en bezorgopties bij 
deze restaurants. Arjen meldt: 
‘Ik verdien hier niks aan, heb 
geen belang in de horeca, 
maar doe dit puur om lokale 

ondernemers te steunen. Ik 
woon zelf in Nederhorst den 
Berg en ben zo blij met de 
restaurants die we hebben. Ik 
moet er niet aan denken dat er 
horeca wegvalt door deze co-
ronacrisis’.

Zie: www.wijdemerenthuis.nl.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Coronamaatregelen:
Op basis van het RIVM hebben 
wij diverse maatregelen geno-
men i.v.m. het COVID-19 virus.
Deze kunt u vinden op onze 
website. Wij nemen deze maat-
regelen zeer serieus en wij vra-
gen u als bezoeker hier op de 
juiste manier mee om te gaan. 

De Beste Service van DBS Maaitechniek
ANKEVEEN  
DBS Maaitechniek aan de 
Cannenburgerweg 65 (De 
Slenk) is dé specialist in 
tuinmachines. “Wij ver-
kopen en repareren alles 
wat met groen te maken 
heeft”, vat eigenaar Don 
van Schijndel het samen. 
Van een simpele heggen-
schaar tot een geavanceer-
de grasmaaier voor een 
voetbalstadion, u vindt al-
les van uw gading bij DBS.

“Wij hebben ook bewust de 
naam DBS wat eerst iets an-
ders betekende, veranderd in 
De Beste Service, want dat 
vinden we het allerbelang-
rijkst”, vervolgt Van Schijndel. 
“De klant ontzorgen is ons 
parool.” Een maaier kopen is 
niet zo moeilijk, maar het gaat 
erom dat je een degelijk ap-
paraat hebt dat past bij jouw 
tuin. Dan staan Don en zijn 
collega’s voor u klaar om u 
van vakkundig advies te voor-
zien. “Omdat wij ook leveren 
aan de vakhandel, werken wij 
uitsluitend met alle bekenden 

A merken zoals Husqvarna , 
Stiga, Toro , Cub cadet , Mtd 
,Honda ,Allett, Iseki,Dibo,Ro-
bomow ,Echo en nog vele an-
dere Ook voor reparaties kun 
je elk moment aanwaaien op 
de Cannenburgerweg.waar de 
monteurs voor u klaar staan.

Naast een goed gevulde werk-
plaats kijk je je ogen uit in 
de grote showroom, vol met 
grasmaaiers, kettingzagen, 
bladblazers, grastrimmers, 
waterpompen en handgre-
pen. Daarnaast zie je een 
gevarieerd assortiment aan 
tuingereedschap, kortom van 
klein naar groot. Bovendien 
weten Van Schijndel c.s. ook 
vrij goed wat een klant wil. In 
de categorie ‘big boys toys’ 
staan er een paar schitterende 
e-bikes en e-scooters klaar. Je 
zou er zo opspringen en weg 
racen.

Robotmaaiers
Don van Schijndel wordt hele-
maal lyrisch als hij vertelt over 
de robotmaaiers. Dat schijnt 
op dit moment dé trend te zijn. 

Vooral die van Husqvarna ont-
zorgen de consument anno 
2019 optimaal. Met een draad-
je in de grond kun je het robot-
je aansturen die precies doet 
wat hem wordt opgedragen. 
“Deze is echt top! Hij onder-
houdt niet alleen het gras, hij 
voedt ook je bodem en je krijgt 
een perfect gazon.”

Naast particulieren doet DBS 
Maaitechniek o.a. ook zaken 
met veel Golfclubs en Voet-
balstadions . De acht DBS 
‘ers werken niet alleen in de 
werkplaats en showroom, ook 
de servicebus is vaak onder-
weg naar de klandizie. Plus 
de backoffice die de zeven 
webshops beheert: De Tuin-

machine, De Sneeuwmachine, 
Tuinmachine Outlet, De Ro-
botgrasmaaier, Tweedehand-
stuinmachine en Gebruikte-
golfkarren.nl U bent te allen 
tijde welkom voor verkoop en 
reparatie. Cannenburgerweg 
65, 1244 RH Ankeveen; 035- 
642 33 58; 
www.dbsmaaitechniek.nl


