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Dunnebier
duwt door
NEDERHORST DEN BERG
Marije, Thijs en Ed Dunnebier van Dunnebier Print &
Marketing weten natuurlijk
dat gedrukte media momenteel onder druk staan,
maar ze zijn ervan overtuigd dat het Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter huis-aan-huisbladen
zijn die de coronacrisis
kunnen doorstaan. Evenals andere bedrijven pakken ze kansen om nieuwe
producten te presenteren.

“Natuurlijk is het lastig om je
hoofd boven water te houden”,
opent Ed “maar ik denk dat
wij hele trouwe lezers hebben
voor wie dat wekelijkse blad
nog steeds onmisbaar is.” Uit
diverse leesonderzoeken blijkt
dat voor ongeveer driekwart
van de Wijdemeerders deze
lokale kranten op de eerste
plaats komen voor de informatievoorziening uit de zes dorpen. Plaatselijke websites en
sociale media kunnen nog niet
tippen aan deze toppositie.

Bijna 50 jaar geleden startte
Ed Dunnebier zijn drukkerij in
de Horstermeer, vanaf 1974
geeft Dunnebier de bladen De
Brug en WieWatWaar uit, decennia later samengevoegd
tot Weekblad Wijdemeren.
Weer later werd ook de Loosdrechtse NieuwsSter onderdeel van het bedrijf.

Consument thuis
“Wij doen van alles om een
band te houden met de adverteerder en de consumenten thuis”, vervolgt Marije.
“Rond de Pasen hadden we
een kortingsactie die ervoor
zorgde dat we veel advertenties konden plaatsen. Ik merk
dat we veel goodwil hebben
gekweekt.” Ze wijst ook op de
goede band met hun klanten.
Voor een aantal verzorgde
Dunnebier een setje kaarten
voor het personeel. In deze
coronatijd met verplichte quarantaine is een attentie naar je

Marije en Thijs werken er al
bijna 25 jaar, je kunt met recht
spreken van een familiebedrijf, van een trotse vader met
dochter en zoon.

Foto: (v.l.n.r.) Thijs, Ed en Marije

medewerkers belangrijk. Daar
springt de drukkerij op in.
Meer
“Maar er is meer”, zegt Thijs.
“We zoeken ook naar mogelijkheden met nieuwe producten buiten het drukwerk om.
Gelukkig beschikken wij over
moderne apparatuur die dat
mogelijk maakt.” Tijdens deze
tijd van afstand houden, kun
je diverse producten bestellen.
Een snijplank met je persoon-

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

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

lijke boodschap erin gegraveerd. Of een tegeltje met foto
en een lieve tekst voor wie dan
ook. Er is van alles, zoals een
familieplanner, grote vellen tekenpapier en een bureau-onderlegger om het thuiswerken
aangenamer te maken. Kortom, kansen pakken op een
nieuwe markt.
Bladen
“We moeten alles op alles zetten om deze bladen te behou-

den”, zegt Marije. “Dat doen
we in de eerste plaats op eigen kracht, maar we hebben
ook een aanvraag ingediend
voor ondersteuning.” Het zou
ook mooi zijn als ook de lezers zich actief inzetten om
het Weekblad Wijdemeren en
de NieuwsSter hun centrale
plaats in de dorpen te laten
behouden. Via de websites en
de FB-pagina’s blijkt dat velen
deze bladen volgen.

In verband met
Koningsdag verschijnt
het weekblad
wijdemeren
op donderdag
30 april.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

Oogarts

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 206 15 919
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

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.

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

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

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

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

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

Maatschappelijk

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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Kinderopvang

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

Scholen

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

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

Gemeente

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

Sport

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

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

Samen
komen
er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 we
823 34
di t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

Colofon

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

Uitgave/administratie

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Aanlevering kopij

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

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

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

14-10-19 12:48

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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1 overledene in Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een beeldgesprek met
locoburgemeester
JanJaap de Kloet komt naar
voren dat de regionale
aanpak volgens plan verloopt. De Kloet betuigde
zijn medeleven met één
overledene te Kortenhoef als gevolg van het
coronavirus (op 15 aprilred.). Voorts herstelt burgemeester Crys Larson
zodanig, dat ze deze week
alweer voldoende energie
heeft om de eerste dossiers op te pakken.
De Kloet benadrukt dat Wijdemeren ‘niks op eigen houtje’
doet. “We volgen het regionale beleid met de Noodverordening.” Voor de zes dorpen
houdt dat onder andere in dat

de sanitaire voorzieningen op de recreatieparken,
op gemeentestrandjes als
aan de Vuntus, Spiegelplas
en de Zuwe gesloten blijven.
Het tegenhouden van fietsers
op het Bergse-en Googpad
heeft goed gewerkt, dus die
maatregel wordt verlengd tot
28 april. Op de Loosdrechtse
plassen zijn er ongeveer 500
boten waargenomen in het
weekend. De Kloet weet dat
de jachthavens de afspraken
over 1,5 m. afstand en niet
meer dan 2 personen per
vaartuig goed naleven. Alleen
bij de Raaisluis, aan de Kromme Rade, bij Intratuin, was
het erg druk.
Ook is hij blij met de uitbreiding
van het aantal BOA’ s zodat er
voldoende capaciteit is om in
de weekends en in de avonduren te surveilleren. Officieel

lijkt een erehaag verboden,
maar burgemeester Broertjes,
de leider van de Veiligheidsregio, gedoogt deze vorm van
afscheid nemen. Hij noemde
verbieden ‘tegennatuurlijk’ en
dus zal Wijdemeren ook niet
optreden in dit grijs gebied. Bij
het loket voor zzp’ers hebben
289 Wijdemeerders een aan-

vraag ingediend. “Er waren
natuurlijk meer aanvragen,
maar ik heb begrepen dat er
tot nu toe ruimhartig wordt
uitgekeerd.” Hoe de stand
van zaken is bij het Ondernemersloket, dat gaat over een
pakket aan maatregelen ter
ondersteuning van bedrijven,
is nog niet bekend, dat is re-

cent geopend. Door de strijd
tegen het virus is de samenwerking tussen het Plassenschap, Natuurmonumenten,
de gemeente en politie met
gezamenlijk toezicht op de
Loosdrechtse plassen een
week naar voren gehaald.

Wijdemeren dreigt ‘klem’ te komen
Woningbouw en recreatie op slot
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 18 februari kwam de
provincie Noord- Holland
met nieuwe regels over het
landschap. Het gemeentebestuur schrok van de gevolgen voor woningbouw
en recreatie.
“Het komt erop neer dat we
klem komen te zitten. Dit zou
een enorme impact hebben,
we kunnen geen kant meer op.
Ontwikkelingen worden nagenoeg stopgezet”, zegt een verontruste wethouder De Kloet.
Wijdemeren heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de
verordening.
De provinciale omgevingsverordening NH2020 kent alleen
regels om de fysieke leefomgeving in conservatieve staat te
behouden. Voor Wijdemeren is
ontwikkeling met woningbouw
en recreatieve beleving essentieel om de kernen leefbaar te

houden. De diverse nieuwe
regelgevingen treffen de gemeente onevenredig hard. Als
alle lintbebouwingen in de dorpen vallen onder ‘beschermd
landschappelijk gebied’ kun je
niet verbeteren en zijn nieuwe
ontwikkelingen vrijwel onmogelijk, vervolgt de wethouder.

ALLE JACHTHAVENS
EN RECREATIEPARKEN VALLEN ONDER
HET BESCHERMD
LANDELIJK GEBIED
Wijdemeren wil de natuur beschermen, het is een belangrijke kwaliteit van de 6 dorpen.
Maar het sterker maken van de
leefbaarheid kan niet als de ca.
80% natuur met veel lintbebouwing wordt getroffen door knellende maatregelen. Zo zouden
plannen als Groenewoud, Nederhorst-Noord en Zuidsingel
fase 8 in de problemen komen.
Ook de recreatieve voorzieningen zoals die in het Gebiedsakkoord worden aangekondigd

worden ingekapseld, want
alle jachthavens en recreatieparken vallen onder het beschermd landelijk gebied.
Hele provincie
Wethouder De Kloet heeft al
in een gesprek met gedeputeerde Loggen aangegeven
dat er fundamentele bezwaren

zijn. Voor de Pasen is een uitgebreid bezwaarschrift naar
Haarlem de deur uitgegaan.
Die procedure staat open tot
22 mei. Daarnaast heeft de
wethouder alle andere wethouders van Noord-Holland
een brief gestuurd, waarin hij
vraagt gezamenlijk op te trekken. “We moeten de krachten

bundelen. Dit zal ook spelen
in bijvoorbeeld de Kop van
Noord-Holland.” Wijdemeren
wil samen met de provincie
bekijken hoe natuur, wonen,
werken en recreëren op elkaar
kunnen worden afgestemd.
Een slot op woningbouw en recreatie is uit den boze.
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14-jarigen krijgen nieuwe oproep
Prik tegen meningokokkenziekte

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:
Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.
Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :

• 8 m. hoog overspanningsvrij
• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer
• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen
• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

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

REGIO
In de periode van 28 april
t/m 25 mei nodigt Jeugd
en Gezin Gooi en Vechtstreek drieduizend (bijna)
14-jarigen opnieuw uit om
de prik tegen meningokokkenziekte te komen halen.
In verband met het coronavirus gebeurt dit deze keer
niet in grote groepen in een
sporthal, maar elke jongere
krijgt een persoonlijke afspraak. Zo kan iedereen op
een veilige manier deze belangrijke vaccinatie halen.
Uitstel kan gevaarlijk zijn
Meningokokkenziekte is een
verzamelnaam voor ziekten
die worden veroorzaakt door
een bacterie, de meningokok.
Deze bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Van 2015 tot
2018 was er een stijging van
het aantal mensen met meningokokkenziekte. Sindsdien
krijgen tieners een vaccinatie
die hiertegen beschermt. Alle
jongeren in Nederland die geboren zijn in 2006 krijgen deze

Buurtpesten is de andere kant
van de ‘hechte gemeenschap’
-medaille. Pas je niet binnen
de normen van de gemeen-

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

Persoonlijke afspraak
De (bijna) 14-jarigen uit de
Gooi en Vechtstreek waren
al eerder uitgenodigd om de
vaccinatie te komen halen. De
vaccinatieweek die eind maart
in Sporthal De Zandzee in
Bussum was gepland, ging op
advies van het RIVM niet door.
In verband met het coronavirus
mocht de vaccinatie niet langer
in groepen worden aangeboden. De betreffende jongeren
ontvangen dus een nieuwe
oproep. Zij worden deze keer
individueel uitgenodigd in The
Red House op het Mediapark
in Hilversum. Omdat elke tiener nu een persoonlijke afspraak krijgt, ontstaan er geen
wachtrijen in een groep en kan
iedereen goed afstand houden
van elkaar.
Gezondheidsklachten
Bij verkoudheid, benauwdheid
of koorts, is wel het advies om
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maken
en thuis te blijven. Dat advies
geldt in deze coronaperiode
voor alle Nederlanders. Ook
zieke medewerkers blijven
thuis. Na de vaccinatie kunnen
de jongeren soms last krijgen
van milde bijwerkingen. Bijvoorbeeld lichte koorts of een
rode plek op de plaats waar de
prik is gegeven. Dat is normaal
en gaat vanzelf weer over. De
vaccinatie heeft geen nadelige
invloed op de weerstand. Na
de prik hebben jongeren dus
geen grotere kans om corona
te krijgen.

Komt allen
Jeugd en Gezin werkt met
man en macht om ondanks de
bijzondere
omstandigheden
jongeren te blijven vaccineren.
Vier weken lang, in de periode
van 28 april t/m 26 mei, gaan
de medewerkers vijf dagen
per week vaccineren om alle
drieduizend jongeren uit onze
regio te beschermen tegen
de meningokokkenziekte. De
boodschap is: Kom en maak er
gebruik van!

Stop buurtpesten
WIJDEMEREN
Vorige week werd in een
ingezonden stukje een belangrijk onderwerp aangekaart. Buurtpesten. Een fenomeen dat nog steeds in
alle dorpen in Wijdemeren
plaatsvindt en een grote
impact kan hebben op een
mensenleven.

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 ;

vaccinatie voor de zomer aangeboden. Ook in de huidige
coronatijd. Het uitstellen van de
prik kan namelijk gevaarlijk zijn.

schap dan kan het gebeuren
dat buurtbewoners proberen
je uit de gemeenschap weg te
pesten. De meest milde manier
is nog het negeren, roddelen
en wegkijken. De ergste vorm
is verbaal of fysiek geweld. Je
voelt je niet meer veilig in je
huis en durft nog nauwelijks de
straat op. Angst en depressie
liggen op de loer en mensen
uit de buurt kijken weg. Durven het vaak niet op te nemen
voor het slachtoffer. Uit angst
zelf buitengesloten te worden.

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Buurtpesten is te allen tijde
destructief en onacceptabel.
Herken je je in bovenstaand
verhaal of ken je iemand die
slachtoffer is (geweest) van
buurtpesten? Dan sta je zeker
niet alleen. Of wil je je inzetten
om op een liefdevolle en positieve manier dit taboe in Wijdemeren te doorbreken? Mail
naar stopbuurtpesten@ziggo.
nl. Samen kunnen we dit bespreekbaar maken.

#samenvoordieren

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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In gesprek met dorpenteam
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van
Rijn,
dorpscoördinator
Bas Immerzeel en sociaal
makelaar Hetty Kastelein
kwamen bij elkaar tijdens
een
beeldgesprek.
Ze
roepen namens het dorpenteam op om gebruik
te maken van talloze hulpgroepen op de gemeentelijke website. Bellen mag
ook! Bas: 06- 525 809 22.
Ook kun je je aanmelden
met een eigen initiatief.
Hoe klein ook, doe mee,
meld je aan, zegt Rosalie
van Rijn. Stuur een foto
op.
Op
www.deappelboom.nl/
coronahulp tref je een lange
lijst aan van hulp. Per dorp en
ook nog onder het kopje ‘alle
dorpen’. Bij de afzonderlijke

dorpen zijn de pagina’s van
Loosdrecht, Breukeleveen en
Ankeveen nog leeg (op 1504, red.). Dat betekent niet
dat er niets gebeurt, maar
wellicht nog onbekend. Een
greep waar je allemaal terecht
kunt: Tasjesbibliotheek (Kortenhoef), Hervormde Kerk en
PioWij (’s-Graveland), Bureninitiatief in diverse wijken
en Taalhulp voor nieuwkomers (Nederhorst den Berg).
Dorpsoverstijgend heb je WIJdemeren, Maatjesproject, Versa Welzijn, ANWB Automatje, Digitale bieb, ANBO, Rode
Kruis en tal van anderen.
Hetty Kastelein voegt eraan
toe dat de zorginstellingen
hun eigen opvang en hulp
hebben. Die willen bewust niet
meedoen aan de site, omdat
anders de toeloop te groot zou
worden. Ook de bestelservice
van restaurants en snackbars

staan niet op site, omdat die
via sociale media hun eigen
netwerken hebben. “Overigens is er ook een niet-commerciële app als WijdemerenThuis die de bezorgservice
op een rijtje heeft gezet, een
prachtig initiatief”, vertelt Bas
Immerzeel. Het dorpenteam
kan niet bij iemand die hulpbehoevend is aan de voordeur

staan. “Dat wordt echt afgeraden en het mag ook niet”, zegt
wethouder Van Rijn. “Maar wel
kunnen we verwijzen naar kinderen, kleinkinderen en buren
die naar de site kunnen om te
zoeken wat bij hen past.”
Oproep
Op de speciale Coronahulp-pagina kun je kijken wat

Foto: Het Dorpenteam

er mogelijk is. Het is ook mogelijk om mensen aan elkaar
te koppelen, vrijwilligers met
bestaande initiatieven. “Doe
mee, twijfel niet. Hoe klein je
idee ook is, meld het. En stuur
een leuke foto op”, vraagt
Rosalie van Rijn.

Gezellige noodopvang Regenboogschool
Ruim 200 leerlingen in Wijdemeren
KORTENHOEF
Op bijna alle basisscholen
in Wijdemeren is er een
Noodopvang voor kinderen van wie de ouders
een vitaal beroep hebben.
Vorige week kwam onderwijswethouder Jan Klink
een kijkje nemen op de
Regenboog in Kortenhoef.
Schoolleider Edwin Nelemans
vertelt dat er gemiddeld zo’n
18 kinderen gebruik maken
van de noodopvang, waarbij
op dinsdag en donderdag de
meeste kinderen tussen 4 en
12 jaar aanwezig zijn. Hij ziet
een lichte stijging, mede omdat de school ook kinderen uit
een kwetsbare thuissituatie
opvangt.
De wethouder weet dat er in
heel Wijdemeren ruim 200
leerlingen in de noodopvang
zitten, ook variabel per dag.
De Regenboog werkt samen
met de Warinschool uit Nederhorst den Berg, zodat er
ook Bergse jongens en meis-

jes meedraaien in Kortenhoef.
In Loosdrecht werken de
Sterrenwachter en De Linde
samen.

‘OP AFSTAND
WERKEN MET
KLEUTERS IS BIJNA
ONMOGELIJK’
Nelemans is aangenaam
verrast over de snelle digitale implementering. “Doordat
we gedwongen zijn door de
coronacrisis om veel digitale
middelen in te zetten, zie je
ook dat het erg snel gaat. Dit
had onder andere omstandigheden misschien wel 2 jaar
geduurd.” ’s Middags is het
ontspannen werken, de kinderen kijken naar een video
‘Het Regent Gehaktballen-2’.
Voor de wethouder nemen ze
even de tijd. Meike’s moeder
werkt in de zorg. “Ik vind het
anders werken wel leuk, niet
zo schools. En ik heb nu nieuwe vriendinnen.” Jort vertelt
dat ze werken met weektaken, hij doet vrijwel alles op

een laptop. Behalve lezen en
gym. De kleuters van juf Ellen werken rustig aan spelletjes. “Op afstand werken met
kleuters is bijna onmogelijk,
maar ik probeer het wel.” Juf
Wendy van groep 4-5 demonstreert een les via het beeld-

scherm, dat loopt lekker. Het
gaat over het boek ‘Hond in
de Pot’, de leerlingen werken
goed mee. Ook heeft de wethouder nog een heuse videoconferentie met zes meiden
en één jongen uit groep-7.
Reza mist de leerkrachten en

Jasper vindt het vaak saai.
Dat beaamt Jan Klink die ook
urenlang achter het scherm
zit om te overleggen. Dit was
z’n eerste uitje na de uitbraak
en daar was-ie blij mee.

NIE
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Koningsdag 27 april
Open voor oranjegebak
van 8.00 tot 13.00 uur.
U kunt bestellen!
Besteld en betaald?
Pickup point aan zijkant winkel.
Kom alleen en houd afstand.
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.

Energiecoaches online in
gesprek
WIJDEMEREN
Normaal komen de energiecoaches van de Energiecoöperatie Wijdemeren
bij u thuis en gaan met u in
gesprek over de energiebesparende maatregelen
die u kunt nemen om uw
huis duurzamer te maken.
Om u ook in deze coronatijd van dienst te zijn, hebben we een enkele aangepaste activiteiten.
Zo volgen een aantal energiecoaches deze week een
speciale cursus voor online
energiecoachgesprekken.
Daarnaast kunt u via de coöperatie gebruik maken van het
Hoomdossier, een online energiebesparingsplan voor de eigen woning. Bel gerust als u

vragen heeft, in gesprek wilt
of een energiebesparingsplan
wilt maken. Verder hebben we
in het kader van de 1000woningenactie de ‘doorgeefstekker’, die u twee weken kunt
lenen om het energiegebruik
in de eigen woning te meten
en daarna (schoon) doorgeeft
aan een andere bewoner van
Wijdemeren. Zijn er energieslurpers in uw huis? Weet u al
of u ergens in huis uw energiegebruik kan verlagen? Ook
de gebruiksgesprekken met
de energiecoaches naar aanleiding van uw metingen doen
we via online communicatie.
Heeft u een leuke gebruikstip
met een foto dan nodigen we
u uit om deze in te sturen. Wij
verzamelen deze graag en
plaatsen alles op onze web-

site. Tenslotte blijft de actie
LEDlampen het hele jaar doorlopen. Hebt u oude gloeilampen dan kunt u deze inwisselen voor een LEDlamppakket.
U kunt zich vast opgeven,
maar de daadwerkelijke inwisseldata worden i.v.m. corona
later bekend gemaakt.
Dit jaar krijgt u bij alle acties
van de Energiecoöperatie het
eerste jaar lidmaatschap gratis. Meer weten? Neem dan
contact op met een van de coordinatoren. Voor Loosdrecht
is dat: urike@ecwijdemeren.nl
of 06-51072464. Voor Nederhorst den Berg: niels@ecwijdemeren.nl of 06-14461668.
Voor de overige dorpen: annemarie@ecwijdemeren.nl of
06-12395394.

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

fa m il ie pl an ne r
MA
DI
WO

Familieplanner
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze
website www.weekbladwijdemeren.nl/actie.
Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje,
zo kan het hele gezin hierop de week plannen. De sticker is
makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als
je deze binnen 3 maanden verwijderd (vinden je ouders wel zo fijn).

DO
VR
ZA
ZO

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 17,5
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tekenpapier
We hebben allemaal thuis wel A4 papier maar hoe leuk is het om
hele grote kunstwerken te maken.
Te bestellen via onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie.
Set van
20 vel 24 x 34 cm
20 vel 46 x 64 cm
20 vel 70 x 100 cm
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6
Nederhorst den Berg € 12,50
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze
website www.weekbladwijdemeren.nl/actie.
Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte
met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)
en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

notities
dagplanning:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 9,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal
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ANWB Automaatje
helpt. Ook nu!

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@fonsdekeijzer

Gemeentehuis gesloten
Op maandag 27 april (Koningsdag) en op
dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) is het
gemeentehuis gesloten. Houd voor de
actuele openingstijden www.wijdemeren.nl
in de gaten.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

We denken
aan u

>

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat er een inwoner
van Wijdemeren is overleden aan de
gevolgen van het coronavirus. Mijn
medeleven gaat uit naar de familie en
andere naasten.
De impact van het virus dringt na dit verdrietige bericht nog weer eens extra tot mij door.
Veel inwoners hebben momenteel grote
zorgen over familie, vrienden of anderen in
hun directe omgeving. Laten we daarom juist
nu naar elkaar omkijken en elkaar steunen.
Ook als college denken we natuurlijk aan de

mensen die het momenteel moeilijk hebben.
Mensen die zich zorgen maken over een opa
in het verzorgingshuis, een alleenstaande zus
in quarantaine of een hardwerkende tante in
het ziekenhuis. Deze mensen willen we een
hart onder de riem steken door ze een persoonlijke kaart te sturen. Want het coronavirus
raakt ons allemaal. Op wat voor manier dan
ook. Dus wat uw verhaal ook is: laat het ons
weten.

Vertel daarbij kort waarom hij of zij een kaart
verdient.
Ondertussen houdt u zich allemaal erg goed
aan de geldende maatregelen. Zo is het
paasweekend in Wijdemeren en in de regio
goed verlopen. Hiervoor mijn complimenten!
Blijf dit volhouden. Ook in de aankomende
weken.
Houd moed, blijf gezond en steun elkaar.

Kent u iemand of bent u iemand die een hart
onder de riem kan gebruiken? Mail dan zijn
of haar naam, adres, postcode en woonplaats naar communicatie@wijdemeren.nl.

Jan-Jaap de Kloet
Locoburgemeester Wijdemeren

75 jaar vrijheid: herdenken en vieren
We herdenken en vieren 4 en 5 mei
dit jaar thuis. In een bijzonder jaar,
waarin velen voelen hoe kwetsbaar
vrijheid is, staan we stil bij het einde
van de Tweede Wereldoorlog, nu 75
jaar geleden.
Op 4 mei leggen de burgemeester en wethouders namens alle inwoners een krans bij
de verschillende herdenkingsplekken in de
dorpen in Wijdemeren. Ook thuis kunt u stilstaan bij onze vrijheid. Hang de vlag halfstok,
kijk naar de nationale herdenking op televisie,

wees twee minuten stil, speel thuis de Taptoe
als u een blaasinstrument heeft, zing het
Wilhelmus en voer gesprekken over vrijheid.
Doet u mee?

Tekeningen of gedichten
Kinderen van 4 tot en met 16 jaar kunnen
nog tot 6 mei een tekening of gedicht mailen
naar communicatie@wijdemeren.nl over wat
vrij zijn voor hen betekent. De inzendingen
worden op een later moment tentoongesteld
in het gemeentehuis, waarbij alle kinderen die
iets hebben gemaakt worden uitgenodigd.

Kijk ook op www.wijdemeren.nl/vrijzijn.

Bergse Pad en Googpad

Om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen hebben we, in overleg met
Natuurmonumenten, besloten om tot
28 april alleen wandelaars toe te laten op
het Bergse Pad in Ankeveen en Googpad in
Nederhorst den Berg. Op deze twee smalle
paden is het moeilijk om voldoende afstand
te houden, zeker als er naast wandelaars
ook fietsers gebruikmaken van het pad.
Na 28 april wordt er gekeken of de maatregelen moeten worden verlengd.

Koningsdag

Maandag 27 april is het Koningsdag. We
vieren dat dit jaar thuis. Vanaf 10.10 uur
kunt u op televisie een terugblik bekijken
op voorgaande Koningsdagen. Daarnaast
kunnen kinderen onder de 12 jaar een brief
of tekening naar de koning sturen, met
felicitaties en/of een verhaal waarin ze
vertellen wat de coronacrisis met hen
doet. Stuur de inzending naar:
secretariaat@oranjebond.nl. De brieven
en tekeningen worden ’s middags aan de
koning aangeboden. U kunt de dag om
16.00 uur afsluiten met een toost.
Hef thuis het glas op de 53e verjaardag van
de koning.
>

Vaccinatie meningokokken

In de periode van 28 april tot en met 25 mei
nodigt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
14-jarigen uit om de prik tegen meningokokkenziekte te halen. Deze jongeren
waren al eerder uitgenodigd, maar de vaccinatieweek die eind maart was gepland, ging
op advies van het RIVM niet door.
De betreffende jongeren krijgen deze keer
een persoonlijke afspraak. Zo kunnen ze op
een veilige manier de vaccinatie halen.
>

Veilig Thuis

We blijven deze periode zo veel mogelijk
thuis. In veel huishoudens gaat dit goed,
maar in sommige gezinnen lopen de spanningen thuis op. Een paar tips: zorg voor
regelmaat door samen de dag in te delen,
uit uw gevoelens, bespreek spanningen of
ruzies en maak afspraken met elkaar. Komt
u er niet uit? Zoek dan hulp bij vrienden of
familie, uw huisarts of een hulpverlener. In
noodgevallen kunt u Veilig Thuis bereiken
via telefoonnummer 0800 2000 of kijk op
www.veiligthuis.nl.

Wijdemeren

22 april 2020

informeren

ANWB AutoMaatje helpt. Ook nu!
Het coronavirus kan het dagelijks
leven lastig maken. Heeft u hulp
nodig of wilt u juist helpen? De
Appelboom biedt een overzicht van
alle initiatieven in Wijdemeren, zoals
bijvoorbeeld Versa Welzijn ANWB
AutoMaatje.
“Normaal gesproken rijden onze vrijwillige
chauffeurs met u naar de kapper, een familiebezoek of winkel in de buurt. Nu helpen we
graag door een boodschap of praktisch klusje
te doen, ook bieden we een luisterend oor.
Mantelzorgers die niet aan deze taken toe
komen, kunnen ook aan ons denken. Laat u
het weten als u hulp kunt gebruiken? Bel dan
met 035 694 74 55 (werkdagen 10.00-12.00
uur) of mail naar

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl”,
vertelt Iris Klarenbeek van Versa Welzijn.

Veel helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren
die graag voor u klaar staan. Schroom niet om
gebruik te maken van deze hulp.
Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt
u een overzicht. Wilt u zelf hulp aanbieden of
heeft u hulp nodig bij een ondersteuningsvraag? Bel dan met dorpscoördinator
Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of mail
naar b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u
graag op weg.

24-uurs kinderopvang
Kinderopvang Kidswereld in
Nederhorst den Berg biedt sinds
6 april 24-uurs noodopvang in
Wijdemeren voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Kidswereld is
voor hen zeven dagen per week, 24
uur per dag open.
Het uitgangspunt is dat de ouders eerst
proberen zelf opvang te regelen. Lukt dat niet,
dan kan noodopvang aangevraagd worden.
De 24-uurs noodopvang is een extra dienst,
bovenop de dagopvang voor kinderen met

ouders in vitale beroepen, zoals de zorg, het
openbaar vervoer of de hulpdiensten.
Zie voor een overzicht van de beroepen:
www.rijksoverheid.nl.

Meer informatie en aanmelden
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders in
vitale beroepen in Wijdemeren zijn welkom
bij Kidswereld, ook als zij hier nog niet eerder
kwamen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Voor meer informatie en aanmelden:
www.kinderopvangkidswereld.nl.

Scheidingsstations open op maandag
De scheidingsstations in Bussum,
Hilversum, Huizen en Weesp gaan in
ieder geval tot en met 25 mei extra
open op de maandagen van 12.00
tot 19.30 uur. Op feestdagen zijn de
scheidingstations gesloten.
Het scheidingsstation in Hilversum is al open
op maandag tot 16.30 uur, hier wordt de
openingstijd op maandag verlengd tot 19.30
uur. De openingstijden op de overige dagen
blijven ongewijzigd. De GAD voert de ruimere
openingstijden door om de drukte meer te
kunnen spreiden over de dagen en daarmee
filevorming en lange wachttijden voor bezoekers te voorkomen.

Noodzakelijk?

lijk is. Houd op het scheidingsstation de extra
maatregelen in acht. Er geldt bijvoorbeeld een
maximum aantal bezoekers op het station.
Ook zijn er maximaal twee personen per
auto toegestaan (niet jonger dan 18 jaar) en
sluit het scheidingsstation op de aangegeven
tijdstippen de hekken, ongeacht de rij die er
dan nog staat.

Gesloten rond feestdagen
Tijdens de aankomende feestdagen is het
scheidingsstation gesloten. Het gaat om de
volgende dagen:
- Koningsdag maandag 27 april
- Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
- Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
- Tweede Pinksterdag maandag 1 juni

De oproep blijft om alleen naar het scheidingsstation te komen als het echt noodzake-

Gratis energieadvies voor monumenteigenaren
Heeft u een monumentale Gooise
villa of arbeiderswoning die u wilt
gaan verduurzamen? Dan kunt u
zich aanmelden voor een gratis adviesgesprek op maat. Speciaal voor
monumenteigenaren worden in Gooi
en Vechtstreek zeven gratis adviezen
beschikbaar gesteld om energiebesparing te stimuleren.
Het gratis advies bestaat uit een intakegesprek en een adviesrapport. Een adviseur
van Groene Grachten (gespecialiseerd in het
verduurzamen van historische gebouwen)
brengt de technische, juridische en financi-

ele mogelijkheden om te verduurzamen en
energie te besparen in kaart en maakt een
adviesrapport.

Aanmelden
Wilt u kans maken op een gratis advies? Vul
dan uiterlijk vrijdag 22 mei het aanmeldformulier in via www.wijdemeren.nl/monumenteigenaren. De gekozen woningeigenaren
krijgen persoonlijk bericht op uiterlijk 5 juni.
De gesprekken vinden plaats als de huidige
maatregelen tegen verspreiding van het
coronavirus niet meer van kracht zijn.

Groene menukaart’
De kennis die we verkrijgen over de gescande
woningen wordt verwerkt in een zogeheten ‘groene menukaart’ op de website van
Groene Grachten.
Zo kunnen ook
andere huiseigenaren toegang krijgen
tot informatie over
energiebesparende
maatregelen en
bijbehorende juridische en financiële
aspecten.

Kijk voor meer informatie op
www.degroenegrachten.nl of
www.degroenemenukaart.nl.
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Wie verdient een lintje?
Dit jaar is er geen traditionele lintjesregen in het gemeentehuis. Uiteraard
zetten we de decorandi op een andere manier in het zonnetje. Wie verdient er volgens u volgend jaar een
Koninklijke Onderscheiding? Draag
hem of haar tot 1 juni 2020 voor!
In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten
mensen zich belangeloos in voor bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun naasten.
Mensen die een uitzonderlijke bijdrage
hebben geleverd aan de samenleving kunnen
in aanmerking komen voor een Koninklijke
Onderscheiding.

Aanvragen lintje

Hoe voordragen?

De behandeling van een aanvraag kost veel
tijd. Ook van de aanvrager wordt de nodige
inspanning verwacht. Daarom is het belangrijk
uw aanvraag op tijd in te dienen.

Wilt u meer informatie over het voordragen
van een persoon? Neem dan contact op met
het bestuurssecretariaat van Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035.

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2021, vlak voor Koningsdag, uitgereikt
wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2020
in. Gaat het om een uitreiking tijdens een
andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk
de aanvraag tenminste zes maanden van
tevoren in te dienen. Meer informatie over de
procedure is te vinden op
www.lintjes.nl/voordragen.

Droogte in de natuur
Het is lekker weer geweest en het
heeft in de afgelopen tijd weinig
geregend. Dat betekent dat het erg
droog is in de natuur en dat de kans
op een natuurbrand toeneemt. Wees
daarom extra voorzichtig als u een
luchtje gaat scheppen in een natuurgebied
Het risico dat er een natuurbrand ontstaat is
niet alleen groter, de brand kan zich in deze

droge periode ook snel ontwikkelen, zeker als
het ook nog eens hard waait.

Fase 2
De brandweer heeft inmiddels fase 2 ingesteld. Dit betekent dat je niet mag roken in
bossen, op de heide of op een kleine afstand
hiervan. Laat ook geen brandende of smeulende voorwerpen achter in de natuur of op
een kleine afstand van natuurgebieden.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Stichts End 66: wijzigen gevel en dak materialen (09.04.20)

Ter inzage

Overig
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
Ankeveen

- Beresteinseweg 30: vervangen beschoeiing (06.04.20)

- Frans Fennishof 15: plaatsen dakkapel (06.04.20)

Kortenhoef
Kortenhoef
- Emmaweg 27: uitbreiden woning (05.04.20)
- Moleneind 65: realiseren kleinschalige dagrecreatieve
voorzieningen (15.04.20)
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (15.04.20)

- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (09.04.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 25: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie,
toegangsdeur en reclame (06.04.20)
- Prinses Margrietstraat 10: maken uitweg (09.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen overkapping (06.04.20)
- Golfslag 19: plaatsen steiger (06.04.20)
- Golfslag 26: plaatsen zonwering (09.04.20)
- Jasmijnlaan 60: plaatsen overkapping (12.04.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel (14.04.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 230a: plaatsen berging (09.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: verhogen voorste deel dak (09.04.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: wijzigen constructie en
plaatsen tijdelijke woonunit (06.04.20)
- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg (09.04.20)
- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan
voor tijdelijke standplaats (15.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen drijvend en verplaatsbare
boothuis (13.04.20)
- Hinderdam 3: plaatsen steiger (15.04.20)
- Middenweg 35a: bouwen woning (16.04.20)
- Overmeerseweg 8: bouwen woning (03.04.20)
- Philips van Wassenaerlaan 4: plaatsen dakkapel (05.04.20)
- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan
t.b.v. standplaats (01.04.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Wijdemeren
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, in
de gemeente Wijdemeren, collecteren, 27 september t/m
3 oktober 2020 (02.04.20)
- Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, in de gemeente Wijdemeren,
collecte KWF Kankerbestrijdind, van 30 augustus t/m 5
september (14.04.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Hein Heun B.V., parkeerplaats t.h.v. Oud-Loosdrechtsedijk 182, plaatsen containers, bouwkeet en toiletvoorziening voor verbouwing van 10 juli t/m 21 juli 2020
(15.04.20)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

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.

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

Luister jij?

Waar je ook bent
ik zou het niet weten
niet in afstand
of tijd te meten
maar ik heb je bij me
diep in mij
daarom ben je zo dichtbij
-Toon HermansDankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan

Annie van Vliet - Huijskes
weduwe van

Bob van Vliet
Groenlo, 8 mei 1933

Loosdrecht, 14 april 2020

Ankeveen Leon en Angelique van Vliet
Bas en Sanne
Mark
Loosdrecht Michel van Vliet
Jesper
Pascal

Door het Coronavirus kwam een lang leven op een
bizarre manier ten einde.

Verdrietig maar dankbaar voor de mooie
herinneringen is overleden onze vader,
opa en overgrootvader

Harry van Nijburg

Als iemand zijnNIEUWS VOOR AN
verhaal kwijt wil…

iger!
Word vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

weduwnaar van Riet van Nijburg-Verhoef

Deventer 25 januari 1930

Huizen 16 april 2020

Rian - Jerry
Rob
Raymond - Yvonne
René - Marja
Tamara - Lejan
Klein- en achterkleinkinderen
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres
R. van Nijburg
Normalaan 20
3438 EP Nieuwegein

Correspondentieadres: Leon van Vliet
Frans Fennishof 1, 1244 RJ Ankeveen

#samenvoordieren

Vanwege de huidige omstandigheden heeft de
crematiebijeenkomst inmiddels in besloten familiekring plaatsgevonden.
Namens ons allen iedereen hartelijk bedankt voor de
goede zorgen en medeleven.

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

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

Tandprothetische praktijk Weesp

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

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

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
SWART BELASTINGADVIES
Voor aangifte, advies en
(salaris) administratie.
Deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879
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

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
Veel THUIS, veel TUIN!
Werk met SCHERP
tuingereedschap!
HAGENgereedschapslijperij
SLIJPT ALLES wat SCHERP
moet zijn.
Trapgans 2A - Ankeveen
Recreactieappartement te
huur in Oud Loosdrecht 60
m 2 slaapkamers € 1035.inclusief 06-46-194181
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Opgave van een Wijdemeertje
kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00
uur voor verschijning. Het tarief
is € 1,50 per gedrukte regel

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

NIEUWSSTER
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Ondernemend Wijdemeren

voor alle ondernemers
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Het covid-19- virus heeft ook direct gevolgen heeft voor de ondernemers. Die gaan echter niet
bij de pakken neerzitten. Op deze pagina ziet u diverse voorbeelden van ondernemers die
kansen pakken. Ze zoeken een andere markt, ze bedenken alternatieven en ze helpen elkaar.
Ondernemend Wijdemeren steunt de lokale bedrijven en is blij met de loyale medewerking
van wethouder ‘economie’ Jan Klink en ondernemersmanager Natasja Zak.

Van Vulpen Facilitair
Onlangs ontving Van Vulpen Facilitair een deelopdracht voor het reinigen van de verkeersborden
in een deel van de gemeente, in het kader van lokaal uitbesteden. Rob van Vulpen: “Ik ben de
gemeente en OW hier erg dankbaar voor. Zeker nu klanten als Ottenhome en Finley afvallen door
de coronamaatregelen.” Naast het reinigen van de verkeersborden pakt Rob van Vulpen natuurlijk ook andere kansen op zoals het reinigen van terrassen bijvoorbeeld op Caravanpark Van de
Wetering.

Jorin Fotografie
Normaal is de lente de drukste periode voor Jorin. Ik had de behoefte ‘kostbare herinneringen’
te maken. Toen kwam ik op het idee om voordeurportretten te gaan maken. Gewoon thuis, met
het eigen gezin. Samen met onze drie dochters, in de bakfiets, op zoek naar verhalen. En vooral
belangrijk: op 1.5 meter afstand. Op deze manier kan ik mensen toch blij maken met een mooie
fotoserie. Het wordt ook cadeau gegeven als bijvoorbeeld een kraamcadeau. Een ongedwongen,
korte fotoshoot in de eigen omgeving.

Potgrond- drive
Op zaterdag 11 april vond bij Tuin & Dierspecialist Van Henten een heuse Potgrond Drive-in plaats.
Nick van Henten, trotse eigenaar van dit 6e generatie familiebedrijf: “Met de jaarlijkse verkoop van
meer dan 600.000 liter potgrond aan particulieren, hoveniers en kwekerijen is dit een belangrijke
omzetgroep voor ons. Een uitgelezen mogelijkheid dus om ons in de Coronatijd toch te profileren.
Gezien de opkomst en zeer positieve reacties van onze klanten zullen wij dit evenement ongetwijfeld nog eens in gaan zetten.” Van Henten draait gewoon door, aangezien het bedrijf binnen de
groep essentiële bedrijven (Voeding voor dieren) valt.

Oogzorg Briljant
Veel activiteiten leken stil te staan bij Oogzorg Briljant. Maar afgelopen weken heeft vooral de
webshop www.bezorg-briljant.nl prioriteit gehad en is er een flink gat geslagen in de meer dan
100.000 lenzen die Oogzorg Briljant op voorraad heeft. Maar tegelijkertijd is voor tienduizenden
euro’s gloednieuwe apparatuur besteld die het mogelijk maakt om op meer dan anderhalve meter
te meten. En ook de audiologie-afdeling start volgende week weer op. Eigenaar Yvar Steketee:
“Aanvankelijk waren we even uit het veld geslagen, maar direct heeft mijn team besloten op z’n
post te blijven en 100% klaar te staan voor onze klanten.”

Frisse neus halen op het water
De verhuurvloot van Jachthaven Kortenhoef is met 40% teruggebracht, de capaciteit in de sloepen is verlaagd naar max. vier personen. De staf let extra goed op de spreiding van gasten. Maar
de marketing is verhoogd met 500%. De jachthaven gebruikt social media om de merknaam te
versterken zodat eigenaar Hans van der Laan c.s. klaar zijn als de maatregelen worden versoepeld. Het naastgelegen restaurant Docks Fish&Grill verzorgt momenteel fantastische Take Away
menu’s. Als extra service kunnen dagrecreanten deze menu’s meenemen aan boord. Zo heb je
een tafel voor twee in een comfortabele verhuursloep of aan boord van je eigen boot.
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GooiTV

S.V. ’s-Graveland nieuws

REGIO
Vanaf woensdag 22 april
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Yvette de Vries gaat In Ge-

sprek Met de burgemeester
van Gooise Meren, Han ter
Heegde. In TV Magazine komen diverse onderwerpen aan
bod zoals het Stichtse End in
Ankeveen en sport bij Gooise

Meren Beweegt. Andreas van
der Schaaf gebruikt deze Corona-tijd om wederom culinaire
tips te geven. Daarnaast zendt
GooiTV aanstaande zondag
opnieuw een kerkdienst uit.

Nederhorst naar de zaterdag

Door: Edwin Keizer

NEDERHORST DEN BERG
Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering
van 14 april is met ruime
meerderheid door de leden
van vv Nederhorst besloten
dat de selectieteams vanaf
seizoen 2020/2021 op zaterdag zullen gaan spelen
en dat met ingang van het
aankomende seizoen het
complex rookvrij is.
Het bestuur heeft besloten om
de ALV door te laten gaan met
een online Webinar om in ieder geval niet in de knoop te
raken met de deadline voor
een eventuele inschrijving voor

zaterdagvoetbal. Een prima
moderne oplossing. Ruim 10
minuten voor aanvang van de
vergadering logden de eerste
leden in en kon er om 20:00
uur gestart worden met ruim
60 online- leden. Er was enige
vrees voor de techniek. Deze
vrees was echter onterecht,
het verliep uitstekend en zo
goed als vlekkeloos.
Onder leiding van Gerrit Jan
Ruiter werd de vergadering
geopend en deelde hij mede
dat het bestuur op dit moment behoorlijk uitgedund is,
zowel voorzitter Gerhard Otten als penningmeester Hans
Visser hebben recent moeten
besluiten om hun taken voor

eroen
Bij besteding
van € 25,00
ontvangt u
GRATIS een
Keezenspel.

OP = OP

voetbalvereniging Nederhorst
neer te leggen. Na o.a. een
toelichting van Pierre Bet over
de status van de velden en een
uitleg van Raymond Moleveld
over het plan van de werkgroep om nieuwe vrijwilligers
te gaan werven was er ruimte
voor het stellen van vragen.
Hierna werd er met een online
formulier gestemd op de 2 onderwerpen van de avond: Voor
of tegen een overgang van de
selectie van de zondag naar
de zaterdag; en voor of tegen
de invoering van een rookvrij
complex. Tijdens de ingelaste
pauze heeft iedereen het online formulier in kunnen vullen
en vervolgens kwamen de leden terug in de vergadering,
waar direct de eerste voorlopige uitslag in beeld kwam. Luid
gejuich hebben we niet kunnen
horen, maar het zal er in diverse woonkamers ongetwijfeld
zijn geweest toen bleek dat er
met een meerderheid gekozen
was voor een overgang naar
de zaterdag (81,8%) en het
complex m.i.v. volgend seizoen
rookvrij is (78,2%).
Foto:
Secretaris Gerrit Jan Ruiter

‘S-GRAVELAND
Op donderdag 23 april gaan
we ons 100e levensjaar in
en bestaan we dus 99 jaar!
De voorbereidingen op een
jaar feest zijn al een poosje in volle gang. Vanaf 3
januari 2021 zullen er veel
activiteiten ter ere van het
honderdjarig bestaan georganiseerd gaan worden.
Daarop vooruitlopend is de
verkiezing van het Elftal van de
Eeuw al wel gestart om in het
jubileumjaar bekend te maken
welke 11 spelers volgens de
keuzecommissie in dit elftal
horen. Die keuzecommissie
bestaat uit zoveel mogelijk leden, spelers, oud spelers, supporters et cetera. Kijk op www.
svsgraveland.nl voor meer informatie.
Tijdens de winterstop was er al
wel een principeakkoord, maar
inmiddels hebben S.V. ‘s-Graveland en hoofdtrainer Léon
Roorda nu ook formeel een akkoord bereikt over verlenging
van hun samenwerking. Dat
betekent dat Léon Roorda ook

In de nacht van donderdag op
vrijdag is uren en uren huisvlijt
met de grond gelijkgemaakt:
ons vertrouwde welkomstbord
aan het Kininelaantje is namelijk vorige week kapot gereden.
Een stompzinnige actie van
onverlaten.
Vorige week is onder onze leden een enquête uitgestuurd
met de vraag hun mening te
geven over tal van verschillende onderwerpen. Inmiddels
is de enquête al zo’n 240 keer
ingevuld. De uitkomsten zullen
een beeld geven hoe onze leden de vereniging ervaren en
waar mogelijk nog meer aandacht aan gegeven moet worden.
Blijf ook in een voetballoze periode op de hoogte van het wel
en wee van de vereniging door
regelmatig onze site te bezoeken of onze Facebookpagina
of de clips op SVS TV te bekijken. Ook deze week weer een
nieuw filmpje. Een hele speciale.

Volleybal in Coronatijd
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 18 april 2020
stond het Fan & Fun feest
van Volleybal Vereniging
Nederhorst gepland. Maar
helaas kon onze jaarlijkse
afsluiter van het seizoen
in de huidige tijd natuurlijk
niet doorgaan.

Oranje Boven
OP KONINGSDAG IS ONZE WINKEL IN KORTENHOEF
OPEN VAN 08.00 – 13.00 UUR
Bestel nu alvast uw gebak via de webshop. Uw bestelling kunt
u veilig en snel ophalen bij de kraam voor de winkel.
Onze winkel Kortenhoef is
iedere zondag open van 08.00 tot 13.00 uur.
Heerlijk genieten voor uw ontbijt- en koﬃemoment.

OP DINSDAG
5 MEI ZIJN WIJ
GESLOTEN!

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

www.bakkerjeroen.nl

WEE

volgend seizoen de eindverVOOR AN
antwoordelijkheid heeft NIEUWS
over de
seniorenselectie.

Toch wilden we dit als vereniging niet zomaar laten passeren. Al kunnen wij elkaar momenteel niet live ontmoeten,
kunnen we niet samen ballen,
niet samen borrelen, niet samen alle actievelingen binnen
de vereniging bedanken en
niet samen terugblikken op
het seizoen toch willen wij ons
graag met elkaar verbonden
voelen. Om dit vorm te geven
schrijft onze voorzitter iedere
week een prachtig stuk om iedereen een hart onder de riem
te steken, wordt er vergaderd
middels skype en zijn er virtuele teamborrels om elkaar toch
even te spreken en te zien.
Speciaal op deze laatste dag
van het seizoen wilden we toch
nog graag ‘met elkaar’ ballen.
Daarvoor hebben vele leden
zich ingezet. Superleuke filmpjes zijn gemaakt en Helga
Jansen heeft hier een mooi geheel van gemaakt. Want ook in
deze tijd willen wij met elkaar
de bal hoog houden en aan
elkaar doorspelen. Benieuwd?
kijk op onze website: www.vvnederhorst.nl. Je vindt het filmpje onder ‘In the spotlights’.

NIEUWSSTER

LOKAAL
Virtuele KUD Quiz geslaagd
Woensdag 22 april 2020

WEEKBLADWIJDEMEREN

deelnemers, met videoconferencing en Whatsapp overlegden over de antwoorden.
In maximaal twee uur moesten door 41 teams 45 vragen
beantwoord worden over de
geschiedenis van de twee dorpen gemengd met vragen over
het heden, cryptogrammen en
afsluitend een paardensprong.
Dat ging wonderbaarlijk goed.
’s Middags tuigde ik nog Jitsi
op om te videovergaderen en
deed ik met twee deelnemers
een test. Dat ging prima. Dus
we waren er klaar voor.

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

Foto: Persmuskieten op het scherm (door: Saskia Luijer)
Door: Rik Jungmann

KORTENHOEF
Op de website Rading 0
staat onderstaand verslag
van Rik Jungmann over
een zeer geslaagde digitale Ken Uw Dorp Quiz.

De makers van de Ken Uw
Dorp Quiz hebben ons vanavond (zaterdag 18 april- red.)
verblijd met een speciale quarantaine versie van de inmiddels lokaal in Kortenhoef en

‘s-Graveland wereldberoemde
KUD Quiz. Een speciale versie waarbij de vragen gesteld
werden op Facebook en de
deelnemende teams, verdeeld
over de huiskamers van de

Persmuskieten
Om kwart voor acht logden
alle teamleden van het team
Persmuskieten in. Ook de andere 40 teams zaten toen klaar
om de virtuele KUD-battle aan
te gaan. De teamleden van
mijn team, de Persmuskieten,
deden het weer voortreffelijk.
De antwoorden kwamen snel

13

en met niet al te veel debat om
tot een eensluidend antwoord
te komen. Af en toe viel de
verbinding met deze of gene
even weg, maar dat verhoogde het plezier in dit avontuur,
zeker als hij of zij weer terug
kwam in ons midden. Om half
tien waren we klaar en zonden wij onze antwoorden in,
waarbij het lastigste moment
van de avond nog was om op
pakweg zestien kleine plaatjes
de bruggen te selecteren. Dat
was nodig om het resultaat
van ons noeste arbeid met de
verzendknop te kunnen versturen aan de organisatie. Het
was weer een echt dorpsfeestje met ongeveer 500 deelnemers, waarbij de afstand elegant overbrugd werd.
Beste KUD-quizmakers, reuze
bedankt voor een leuke avond.

Ankeveense markt trekt aan

ANKEVEEN
De zaterdagochtendmarkt
van Bruisend Ankeveen
trekt aan. Steeds meer
bezoekers zijn blijkbaar
uit op verse producten.
Een rondgang langs de
negen kramen, alleen de
bloemenkraam was afwezig wegens ziekte van het
bloemenvrouwtje.
Al vroeg hebben marktmeester Symon Kamstra en dochter
Saartje met kleurige krijtstrepen uitgezet waar je afstand
moet nemen. Want naast versheid is veiligheid het allerbelangrijkst. Jelle Janmaat van
Slagerij Han Janmaat uit de

Hilversumse Meent doet goede zaken, want rond tienen
is hij al uitverkocht. Alles op
bestelling, alleen de paardenworsten niet. Die vliegen bijna
weg uit de laadbak. Jelle vertelt dat alles op rolletjes loopt,
alleen de aanvoer van paardenvlees stagneert soms. Bij
Gaby´s Fish nemen Ankie en
Eric Torsing de verkoop waar
voor het bedrijf dat in Naarden
is gevestigd. De kibbeling, haring en makreel worden keurig
met zwarte handschoenen uitgeserveerd door de parttime
visboeren. De ´s-Gravelandse
Monsieur en Madame Siroop
zijn gespecialiseerd in verse
vruchtensiropen die ze recht-

streeks uit de Bourgogne betrekken, bij bekroonde huizen
familiebedrijven. Ze showen
een gevarieerde reeks van
smaken. Uw verslaggever
gaat voor de Irish whisky.
Ruth Vroom staat in de rij bij
de broodkraam van Bakker
Jeroen. “Ik kom hier oorspronkelijk vandaan, nu woon ik in
Nederhorst. Maar deze markt
sla ik nooit over, alles lekker
vers naast een goede service.”
Kiki die met een tang de bolletjes voorzichtig in een zak
manoeuvreert, vindt het fijn
om lekker in de buitenlucht te
werken. Dennis Krijnen van
De Boektique moet wel uren

bezig zijn geweest om die honderden boeken uit te stallen.
“Dat is inderdaad een klusje,
maar ik ben blij dat ik er even
uit ben. Bovendien is het een
bijdrage aan de leefbaarheid
van Ankeveen.” En niet geheel
onbelangrijk, zijn boekenverkoop stijgt, want de behoefte
aan lekker lezen in de tuin of
op de sofa neemt toe.” Dat beaamt Rianne Kemphorst: “Op
een gegeven moment ben je
dat netflixxen weleens zat. Ik
ga nu heerlijk in de hangmat
‘De Zeven Zussen’ lezen.” Bij
de groenten-en fruitkraam van
Arie van Dijk is het een drukte
van belang. “Voor mij verandert er weinig, mensen hebben

een ruime keuze. Als je je aan
de 1,5 meter economie houdt,
komt het allemaal goed.” De
keuze bij Kees Kaas is groot,
voornamelijk Hollandse kazen
van stokoud tot piepjong, met
of zonder komijnen. De 84-jarige Willem Vermeulen koopt
elke week een kilootje. “Man,
ik kom gewoon tijd te kort, ik
ga elke dag het land op met
de trekker. Daar is het nu tijd
voor.” En haast achteloos: “Ja,
hoor, ik ben heel gezond.” De
Noterij heeft een gigantische
kraam die de hele week het
land doorgaat, van Bolsward
tot Oostzaan. De uitbater uit
Abbekerk vindt het prettig dat
de Ankeveners houden van
uitgeven, dus voor de pistache-, amandel- en cashewnoten-, zuidvruchten, pitten en
zaden is er altijd belangstelling. Voor de culinaire hoogstandjes bij The Black Olive
staan de bezoekers ook graag
in de rij. Niet alleen voor vele
soorten olijven, ook de tapenades in felle kleuren zijn niet te
versmaden.
De Ankeveense markt blijft
een bruisende bezigheid, met
of zonder koffiekraam.
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Koningsdag- Woningsdag

WEE

Hoe viert u het?
WIJDEMEREN
Woningsdag in plaats van
Koningsdag. Een vreemde
situatie, omdat ik als voorzitter van Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen
met het gehele team alle
voorbereidingen getroffen
had om 26 en 27 april tot
een goed einde te brengen.
Echter, Covid-19 gooide roet
in het eten. Een gedwongen
andere invulling geven aan
deze periode is dan ook een
vreemde gewaarwording. In
plaats van de Koningsdag
festiviteiten in goede banen
leiden, is voor mij dit jaar onze
tuin prioriteit nummer één. Op
dit moment waan ik mezelf
in Ankeveen aan zee, zoals
u ziet is het oude straatwerk
verwijderd en de nieuwe tegels staan klaar om gelegd te
worden. Dus dit jaar maak ik

NIEUWS VOOR AN

van de nood een deugd en ga
ik op Woningsdag daarmee
aan de slag. Met SOFA zullen
we ons er nu op focussen om
er in 2021 wel een mooie Koningsdag van te maken. (Karel Spoor, vz. SOFA)
De werkelijkheid is even niet
zo leuk, dus in plaats van
rond te struinen over de markt
in een lentezonnetje zoek ik
mijn toevlucht in een virtuele
wereld. Er zijn er vele, zoals
Minecraft, World of Warcraft
en (mijn favoriet op dit moment) Second Life. Je kunt
er reizen over de hele wereld
zonder enige restricties, zonder vliegschaamte en zonder
ecologische voetafdruk: Parijs, Venetië, New York. Er zijn
mensen uit alle delen van de
wereld met wie je kunt praten
en kunt dansen; niks geen
anderhalve meter. ’s Ochtends zijn de Australiërs be-

schikbaar, laat in de middag
wordt de Amerikaanse westkust wakker. Je kunt er bouwen wat je wilt, iets maken
met je eigen handen zonder
ze steeds te moeten wassen.
Je kunt er gewoon winkelen;
de restaurants die er zijn, zijn
open. Kortom, op enigszins
perverse wijze is de wereld
daar normaal. En dat is mooi.
(Cor Koster).
Oranjepop 2.0. Zaterdagavond 25 april was het de bedoeling dat sporthal De Fuik
uit zijn voegen zou spatten,
met een spectaculair Oranjepop. Helaas kan ook deze
avond niet doorgaan, maar
we hebben iets anders bedacht. Op zaterdag 25 april
kan iedereen thuis zijn eigen
Oranjepop vieren! Via onze
Facebookpagina gaan wij
live met DJ Henry, die bekend staat als dé feest DJ

van Nederland en Spanje. Hij
bouwt er een gegarandeerd
een feestje van en draait jullie
verzoeknummers, dus zorg
ervoor dat je zaterdagavond
25 april klaar zit en onze Facebookpagina liket en deelt.
Wat een goed idee, Woningsdag! Dit jaar niet genieten van
de tentfeesten in Loosdrecht,
de koninklijke onderscheidingen, de vrijmarkt in Kortenhoef, de kermis in Nederhorst
en de spelletjes in Ankeveen.
Neen, dit jaar blijven wij binnen. Bij mij is Woningsdag
wel heel toepasselijk, want
wij gaan verhuizen van Loosdrecht naar Deventer en zijn
dus druk aan de slag voor
onze nieuwe woning. Daar
hoort ook het opknappen van
oude meubeltjes bij. Op Woningsdag is mijn oude commode uit 1967 aan de beurt.
Hij heeft al vele kleuren ge-

Nederhorst den berg

had. Nu is hij nog roze met wit
en hij moet diep donkerblauw
gaan worden. Dus dat is een
leuke klus voor Woningsdag.
Met het schilderspak aan en
de kwast in de hand gaan we
Woningsdag 2020 vieren. Ik
kijk nu al uit naar Koningsdag
2021! Lieve mensen hou vol,
zorg voor elkaar en blijf gezond! (Sandra van Rijkom)

NATÚÚRLIJK
DOE IK MEE!

EEN TOOST OP VERBONDENHEID EN TÉGEN EENZAAMHEID

EEN NATIONALE TOOST

OP HET LEVEN!
W W W. N AT I O N A L E T O O S T . N L
Oranje PMS 021
Blauw PMS 281

Opbrengsten komen volledig ten goede aan het Oranje Fonds | De Nationale Toost is een idee van Peter Wybenga, uitgevoerd door Media Meetings & Magazines

hoofdgerechten zijn vacuum
verpakt en makkelijk op te
warmen

stel je eigen menu samen
om thuis van te genieten

wat mag je verwachten?
Met onze gerechten zet je in een handomdraai
een heerlijk diner op tafel. Geen ster in de
keuken? Geen zorgen dit gaat je echt lukken!

voorgerechten worden
geleverd als bouwpakket

het menu
Voor bestellen en het actuele menu kijk op
www.spieghelhuys.nl
Of bel 0294-253807
2-GANGEN va. €15
voor-hoofd of hoofd-na

3-GANGEN va. €18
voor-hoofd-na

afhalen of bezorgen
Gratis thuisbezorgd tussen 17 & 18 uur
Of af te halen tussen 15 & 17 uur

van de desserts kun je
direct genieten

verse ingredienten

in 10 minuten aan tafel
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Wonderfeel dit jaar afgelast
’S-GRAVELAND
Klassiek
buitenfestival
Wonderfeel, gepland voor
17-19 juli, gaat niet door
als gevolg van de coronapandemie.

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

De teleurstelling is groot voor
het hele festivalteam, van de
programmeurs en crew tot de
vrijwilligers, en natuurlijk voor
de bezoekers en alle geweldige Wonderfeelartiesten. De
beslissing raakt iedereen die
deze zomer in ’s-Graveland

had moeten samenkomen:
een netwerk van partners,
leveranciers en alle lokale samenwerkende instellingen en
ondernemingen. En niet in de
laatste plaats de musici die op
Wonderfeel zouden spelen.
Hopelijk kunnen we op 16,
17 en 18 juli 2021 die verbondenheid weer vieren, liggend
in het gras, luisterend, genietend van de happy-bubbel die
Wonderfeel heet. Blijf in alle
opzichten gezond.

7x het Eiland
NEDERHORST DEN BERG
Het Willie Dasplein comité wilde iets doen voor de
geïsoleerde bewoners in
De Kuijer. Daarom zongen
Johan en Guido afgelopen
zaterdagmiddag
Nederlandstalige liedjes.
De bewoners waren zó blij met

de afleiding. De Horstwaarde
komt een volgende keer aan
de beurt. Vanwege de middagdutjes van de bewoners en het
avondeten kan het niet in één
keer. Een draaiorgel komt ook
een andere keer. Het Willie
Das-plein comité gaat kijken
wat nog meer aan kleine dingen gedaan kan worden om

de bewoners wat afleiding te
bezorgen, nu ze vanwege corona helemaal afgesloten zijn
van de wereld. Initiatieven en
ideeën zijn welkom. Is er een
koortje dat misschien een half
uurtje kan zingen? Of muziek
maken? Dansen? Het moet
buiten in de tuin, zodat afstand
gehouden kan worden.

Tasjesbibliotheek start met		
thuisservice
uitgeverijen, de boeken geschikt maken voor de uitleen
en ook het werven van nieuwe
leden gaat gewoon door. Ook
helpen vrijwilligers vanaf huis
kinderen met hun schoolwerk.
Zo wordt er online de taal geoefend met nieuwkomers en
onder begeleiding huiswerk
gemaakt.

KORTENHOEF
Nu iedereen verplicht thuis
moet blijven kan een boek
lezen uitkomst bieden.
Weliswaar zijn de boeken
misschien niet direct de
eerste keus, lezen is belangrijk en zorgt ook voor
een paar fijne uurtjes weg
uit deze onzekere tijd.

De Tasjesbibliotheek is daarom gestart met thuisservice.
Vrijwilligers zoeken de boeken uit en brengen deze rond
voor dorpsbewoners. Tegen
inlevering van de ‘oude’ boeken krijgen de dorpsbewoners
twee ‘nieuwe’ boeken. De ‘gewone’ werkzaamheden zoals
het aanvragen van boeken bij

Wil je ook boeken lenen bij de
Tasjesbibliotheek, je boeken
ruilen voor een stel ‘nieuwe’
boeken, helpen met het gereed maken van de boeken
voor de uitleen of kinderen helpen bij hun huiswerk? Neem
dan contact op met Anja Verbruggen
(tasjesbibliotheek@gmail.com
of 06-45063315).

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

NEDERHORST DEN BERG
De marathon van Hamburg
gaat vanwege coronavirus
niet door. Voor niets volgens schema alleen getraind? Oscar Dijst niet.
Hij heeft zondag 19 april de
alternatieve marathon van

HELP
ONS
REDDEN
SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht )

Nederhorst den Berg gelopen.
Zonder publiek als aanmoediging, 7x het Eiland rondgerend. Met een persoonlijke recordtijd van 3.05.47u.
finishte hij door het lint van
toiletpapier dat zijn kinderen,
Iris en Alex, over de Torenweg
hadden gespannen en onder
gejuich van een paar vrienden
en zijn ouders. Klasse Oscar!

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

NIE
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Verras je opa en oma tijdens de Corona afstand,
Zo ben je toch een beetje dichtbij!

WEE
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Memobordje

Snijplank

met je persoonlijke boodschap gegraveerd
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie kan je jouw
boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

met een leuke foto en/of tekst van
jezelf, inclusief memopapier
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie
kan je een goede foto van jezelf, familie
of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tegeltje

met je eigen foto, tekening en/of lieve tekst
Op onze website www.weekbladwijdemeren.nl/actie kan je een goede foto van
jezelf, familie of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn en de tekening vierkant zijn zodat wij
deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Feest AANBIEDINGEN

PRIJZEN
INCLUSIEF
BTW

Maak je eigen feestje thuis
met Foodstore ‘t Gooi

GELDIG T/M
ZATERDAG
9 MEI

Lekker dineren, barbecuen of borrelen met het gezin

STUKS
PAK 4
*

AM
500 GR
*

€

4,95

€

. btw)

cl
(4,54 ex

Ossenhaaspuntjes

Zuid-Amerika
ca. 500 gram
natural 33.616.49
gemarineerd 33.666.95

gemarineerd

(5,00 excl. btw)

4,50

€

. btw)

cl
(4,00 ex

Runderhamburgers
black Angus
per stuk ca. 160 gram
33.603.44

RIJS
KILOP
*

*

12,50

€

)
cl. btw
1,47 ex

black tiger
zak 1 kilo
47.605.43

VILCUN
Chili
fles 75 cl
08.813.43 - 08-812.36

. btw)

cl
(6,38 ex

(1

Garnalen

Viognier & Malbec

6,95

4,45

Shoarma

lams-, varkens- of kippenvlees
per pak ca. 1 kilo
33.693.46 - 33.607.58 - 44.285.89

(3,68 excl. btw)

ONZE BBQ
FEE

Feest

PRIJZEN
INCLUSIEF
BTW

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

Nummer 02

- 2020 geldig

van woensdag

€

*

3,00

Rib-eye
Zuid-Amerikaanse
ca. 200 gram

PAK 4 STUKS

€

Runderhamburgers
black Angus
per stuk ca.
160 gram

GEN

33.647.42

zaterdag 9

4,50
(4,00 excl. btw)

AANBIEDIN

22 april t/m

STKNALLE
RS!

Barbecue:
als het weer
Gezellig en
het toelaat
vooral
kan er weer
op de barbecue, lekker! De Foodstore
gebarbecu
ed worden.
maar ook houtskool
biedt een
en sauzen.
En niet te vergeten
en briketten mooi assortimen
andere toebehorenplus smaakmake t voor
, zoals brood, rs als rubs
salades enz.

OP
=
OP

33.603.44

Côte de bœuf

PREMIUM SELECT
dry-aged,

1,99

*

per stuk ca.
500 gram
33.619.12
prijs per 100
gram

(1,83 excl. btw)

mei

€

*

2,50

PAK 4 STUKS

€

Ossenhaasspiesjes
gemarineerd
per stuk ca.
90/100 gram

3,75
(3,44 excl. btw)

Procureurlapjes
gemarineerd
per stuk ca.
125 gram

33.605.34

Maak je eigen

33.641.14

feestje thuis met
ON
ZE WO
Foodstore
K FEE
‘t Gooi!

Runderrib-e

ye

PREMIUM SELECT
dry-aged,
per stuk ca.
250 gram
33.619.12
prijs per 100

2,99

*

gram

(2,74 excl. btw)
Dry-aged vlees
speciale kast is op lage temperatuur
waardoor de gerijpt, waarbij het vocht in een
vlees super smaak verder ontwikkelt verliest,
mals wordt.
en het
even dichtschroeie
Perfect
n en smullen voor op de bbq:
maar.

STKNALLE
RS!

Roerbakke
n: in een handomdra
In de Foodstore
ai maak je
de smaakvolst
Van ossenhaasr vind je een ruim assortimen
e gerechten.
eepjes en kippendijfil
t om te
en diverse
sauzen.
et tot verse wokken.
groenten

blikje 33 cl
02.006.26 02.006.50

Ossenhaaspuntjes

Zuid-Amerik
a
ca. 500 gram
naturel 33.616.49

*

6,95

4,95 5,45
33.607.58 -

PER PAK

€
gemarineer
d 33.666.95

*
Shoarma
lams-, varkensof kippenvlee
per pak ca.
s
1 kilo

33.693.46 -

€

*

Biefstukre
epjes
gemarineerd
per pak ca.
500 gram

44.285.89

(4,54 excl. btw)

5,95
(5,46 excl. btw)

33.669.88

(5,00 excl. btw)

Thai chillisaus

YIN DEE
fles 730 gram
23.130.39

1,50
(1,38 excl. btw)

fles 50 cl
02.233.21

*

€
Garnalen
black tiger
per pak ca.
1 kilo

12,50

2,00

*

(1,83 excl. btw)

* Prijs kan

variëren door

gewicht. Getoonde

prijzen zijn

inclusief BTW.

Wit stokbrood

CHAUPAIN
41.199.56
per stuk 400
gram

0,99
(0,91 excl. btw)

variëren door

€

3,75
(3,44 excl. btw)

Kippendijfiletreepj
es
gekruid
per pak ca.
500 gram

47.605.43
* Prijs kan

Runderbiefst

uk
Uruguay
graangevoerd,
geportioneerd
33.659.14
per stuk ca.
150 gram

PER PAK

gewicht. Getoonde

44.254.28
prijzen zijn

inclusief BTW.

Woksauzen

APOLLO
hoisin, Oosterse
sesam,
hot & spicy,
teriyaki
of sweet &
sour
fles 960 ml
23.100.01 e.a.

4,95
(4,54 excl. btw)

Sauvignon

3,95

Blanc

EERSTE PLUK
Zuid-Afrika
fles 75 cl
08.844.88

(3,26 excl. btw)

Getoonde

prijzen zijn

inclusief BTW

*Prijs kan variëren door gewicht. 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).

