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Saskia Luijer ontvangt terecht lintje
Negen KO’s in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Dit jaar was vrijdag 24 april 
de dag van de traditionele 
lintjesregen. Door het co-
ronavirus was het echter 
niet mogelijk om de Ko-
ninklijke onderscheidingen 
persoonlijk te overhandi-
gen. Burgemeester Larson 
en locoburgemeester De 
Kloet brachten de negen 
decorandi daarom telefo-
nisch op de hoogte van 
hun benoeming in een rid-
derorde. Op een later mo-
ment worden de versierse-
len uitgereikt.
De redactie van dit blad is na-
tuurlijk trots op Saskia Luijer, 
‘onze’ redacteur met een ver-
bindend vermogen. Zij heeft 
een grote betrokkenheid bij 
alles wat er in Wijdemeren ge-
beurt en haar tomeloze ener-
gie en bereidheid om eropuit 
te trekken voor artikelen is 
bewonderenswaardig. Saskia 
heeft een enorm groot hart voor 
haar medemens en het vereni-
gingsleven in Wijdemeren. Zo 
is zij 19 jaar lang bestuurslid 
geweest van muziekvereniging 
Amicitia in Kortenhoef. Daar-
naast is zij vrijwilliger bij de 
Hervormde gemeente in Kor-
tenhoef. Ook is ze sinds 2012 
betrokken bij de Avondvier-
daagse in Kortenhoef en actief 
als secretaris van het Wijde-
merenfonds dat inwonersiniti-
atieven ondersteunt. Verder is 
ze bestuurslid van het Koter & 
Groter Café, een initiatief om 
alleenstaande ouders uit een 
isolement te halen. Ze doet 
mee aan internationale fiets-
tochten van Plan Nederland, 
zwemt door de Amsterdamse 
grachten en doet mee aan de 

London City Swim ten behoeve 
van het goede doel en was in 
2015 coördinator van een acti-
viteitenprogramma bij de crisis-
opvang van vluchtelingen.

Verder
Martijn Treur (44) uit Neder-
horst den Berg is sinds 2000 
lid van de vrijwillige brandweer. 
Als duikploegleider, assistent 
duikploeg, chauffeur pompbe-
diener, First responder brand-
weer en schipper heeft hij een 
belangrijke functie. Treur staat 
bekend als iemand met een 
gouden hart die altijd klaarstaat 
voor een ander.

Samen met haar echtgenoot is 
Riet van Klaveren ruim 13 jaar 
actief geweest voor carnavals-
vereniging De Turftrappers in 
Kortenhoef. Ook is ze al lang 
vrijwilliger bij Veenstaete in 
Kortenhoef. Zij organiseert de 
bingoavond. Ze wandelt met 
de bewoners, schenkt de kof-
fie en ondersteunt bij de maal-
tijden. Ook is ze vrijwilliger bij 
de Antoniusparochie. Op haar 
kan altijd een beroep worden 
gedaan.

Vanaf het moment dat Yvon-
ne Corbeek in Nederhorst den 
Berg kwam wonen, heeft zij 
zich ingezet voor de gemeen-
schap. Sinds 1981 is zij vrijwil-
liger en ouderling bij de protes-
tantse gemeente in Nederhorst 
den Berg. Ook was zij van 
2002 tot 2015 organisator van 
de jaarlijkse collecteweek van 
het Longfonds. Ze laat nooit 
verstek gaan.

Jasper Blom is als jachthaven-
ondernemer al jaren actief be-

trokken bij de watersport-
sector. Ook stond hij aan de 
oorsprong van het Gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen. 
Daarnaast is Blom een van 
de drijvende krachten van het 
Loosdrecht JazzFestival.

In 2002 richtte de heer Lunen-
berg uit ’s-Graveland de Stich-
ting Nico Lunenberg op. Met 
deze stichting wil hij ontwikke-
lingshulp voor hulpbehoeven-
de jongeren bevorderen. De 
stichting heeft verschillende 

projecten onder haar hoede, 
van Kenia tot Bali. Van een 
heel andere orde is zijn initia-
tief tot het realiseren van een 
professionele skeelerbaan in 
Oudewater.

Officieren
J.Z. Zeinstra (74) uit Breu-
keleveen is altijd al zeer be-
trokken geweest bij alles dat 
speelde rond de veehouderij. 
Daarnaast heeft hij zich altijd 
ingespannen voor de Friese 
cultuur.

C.A. Linse (70) uit Breukele-
veen heeft vanuit zijn functie 
als chemicus een aantal be-
langrijke en bijzondere neven-
functies bekleed.

D.J.F.D. Groenewegen (64) 
uit Loosdrecht was tot en met 
2019 huisarts in Driebergen. 
Naast de toegewijde zorg voor 
zijn patiënten heeft hij erg veel 
betekend voor de gezond-
heidszorg, zowel landelijk als 
regionaal.

 Foto: Saskia, gefeliciteerd!
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Za. 2 mei van 8.00-12.30 uur. 
Met brood, gebak, groenten, fruit, 

kaas, vis, vlees, noten, olijven, bonbons, 
siroop, boeken, hangplanten en onze eigen DJ

LenteMarkt in Ankeveen

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.

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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:

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

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

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.
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Weer een miljoen naar Porseleinhaven
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het zit Wijdemeren niet 
mee met de financiële te-
genvallers in 2020. Na de 
tekorten op de herinrich-
ting van de Oud-Loos-
drechtsedijk (4 ton) en de 
pensioenvoorziening voor 
(ex-) wethouders (4 ton) 
moet de gemeente ruim 1 
miljoen extra storten in het 
bouwproject de Porselein-
haven in Loosdrecht.

Dat blijkt uit de herziene grond-
exploitaties voor de Porselein-
haven, Nedervecht (Neder-
horst den Berg) en Ter Sype. 
Een grondexploitatie is een 
begroting die wordt opgesteld 
om grondkosten en grondop-
brengsten van een bouwplan 
in beeld te brengen. Aan de 
kostenkant staan de aan-
koop van grond, het bouwrijp 
maken ervan, het inrichten 
van de openbare ruimte en 
de overheadkosten zoals het 
ontwerpen van het plan en de 
begeleiding. Aan de opbreng-

stenkant staat voornamelijk de 
verkoop van bouwrijpe grond. 
De financiële details zijn met 
de raadsleden in het geheim 
besproken. Als die cijfers be-
kend zouden worden, kan 
dat de gemeente schaden in 
verdere onderhandelingen. In 
het raadsvoorstel staat alleen 
globaal dat het resultaat mede 
het gevolg is van de bemidde-
ling en het nakomen van in het 
verleden gemaakte afspraken. 
Voor Nedervecht is er positie-
ver nieuws, daar is 51.000 euro 
minder verlies dan verwacht. 
Als je van de € 1.040.000 
(Porseleinhaven) de plus van 
Nedervecht aftrekt, gaat het in 
totaal om – 989.000 euro dat 
ten koste gaat van de Jaarre-
kening 2019.

‘NIET EEN MOOI
VERHAAL’

Financieel wethouder Klink is 
uiteraard ook niet blij met dit 
debacle. “Het is niet een mooi 
verhaal,” antwoordt hij op de 
kritiek van de commissiele-
den. “Maar, het is zoals het is.” 

Renée Wijnen van De Lokale 
Partij was het felst: “Ieder jaar 
wordt het niet zorgvuldig uit-
gevoerd. Wijdemeren is niet in 
staat een goede planontwikke-
ling op te zetten, dit gaat ten 

koste van andere projecten.” 
Ook René Voigt van Dorps-
belangen werd er moedeloos 
van. Dat werd beaamd door de 
andere woordvoerders. CDA 
‘er Jan-Willem Nienhuis kreeg 

de toezegging dat B&W ‘de 
stukken openbaar maakt op 
het moment dat het kan. Voor 
zover mogelijk, in welke mate 
wordt nog bepaald’, aldus wet-
houder De Kloet.

Persgesprek op afstand
3 onderwerpen in ’t kort

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Omdat er niets gaat bo-
ven elkaar live te ontmoe-
ten, was het persgesprek 
nu gepland in de raadzaal 
op ruime afstand van de 
3 wethouders die nieuws 
hadden over verschillende 
onderwerpen.

Wethouder economie Jan 
Klink zette een viertal lokale 
maatregelen op een rijtje. Aan 
lokale bedrijven en particulie-
ren wordt uitstel van OZB-be-
lasting verleend, dat geldt ook 
voor de toeristen- en foren-
senbelasting. De gemeente 
verhuurt ongeveer 30 panden 
aan bedrijven en sportvereni-
gingen, de huur kan worden 
opgeschort. Ook is de wet-
houder bereid om coulance te 
betrachten over het innen van 
leges, dat kan inhouden kwijt-
schelden of uitstel van beta-
ling. Tot slot wil de gemeente 
ondernemersinitiatieven on-
dersteunen. Voor het overgro-

te deel sluit Wijdemeren aan 
bij het landelijke beleid voor 
zzp’ers, getroffen onderne-
mers en overbrugging werkge-
legenheid. Voorts staan er nog 
een aantal regionale plannen 
op stapel om bedrijven te hel-
pen.

Jan-Jaap de Kloet wees op de 
resultaten van een Watercon-
ferentie waarin de gezamenlij-
ke aanpak van politie, brand-
weer, Natuurmonumenten, 
Recreatie Midden-Nederland, 
Waterschap AGV en gemeen-
te Wijdemeren kan leiden tot 
een verantwoord gebruik van 
de Loosdrechtse plassen. Uit-
breiding met de Wijde Blik en 
Spiegelplas is gewenst. Hand-
havers weten elkaar steeds 
beter te vinden. Er zijn nog tal 
van punten die nader moeten 
worden uitgezet, o.a. over het 
aantal ontheffingen op snelva-
ren, wat is de best toegestane 
snelheid. Bevoegdheden van 
diverse instanties met een 
woud aan regelingen moeten 
op elkaar worden afgestemd, 

Wijdemeren   zal   hierin   een 
coördinerende rol vervullen.

De gemeente maakt onderdeel 
uit van de Regionale Energie 
Strategie. Volgens wethouder 
Joost Boermans neemt Wijde-

meren hier een aparte plaats 
in door het cultuurhistorische 
en natuurlijke landschap. Er 
ligt een taak om te besparen 
op energie, dat kan door wind 
en zon. Onze vijf dorpen doen 
alleen mee aan de opwekking 

met zonnepanelen. Windmo-
lens zijn niet aan de orde, wel 
moet er intensief gezocht wor-
den naar veel bedrijfsdaken 
voor zonnepanelen.

 Foto: Schermafbeelding (vanaf links, Wijnen, Voigt, Wouters, vz. en Klink)

 Foto: (v.l.n.r.) Jan-Jaap de Kloet, Joost Boermans en Jan Klink
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Maatregelen corona verlengd
Door: Saskia Luijer

REGIO
We gaan samen door met 
de corona-aanpak in Neder-
land. Handen wassen, zo-
veel mogelijk thuisblijven, 
thuiswerken, afstand hou-
den – alle landelijke maat-
regelen die de deskundigen 
ons adviseren, zijn 21 april 
door het kabinet verlengd. 
Wel komt er voorzichtig 
meer ruimte voor kinderen 
en jongeren.

Kinderen en jongeren mogen 
vanaf 29 april weer deelnemen 
aan georganiseerde buiten-
sport en -spel (geen officiële 
wedstrijden). Ook openen de 
scholen in het basisonderwijs, 
inclusief het speciaal onder-
wijs, de dag- en gastouderop-
vang op 11 mei opnieuw hun 
deuren. Kinderen naar de bui-
tenschoolse opvang op de da-
gen dat zij naar school gaan. 
Op de website van de Rijks-
overheid (www.rijksoverheid.nl/
coronavirus) vindt u vragen en 
antwoorden over het coronavi-

rus en onderwijs.

Coronatesten onderwijs
Volgend uit de nieuwe maat-
regelen start de GGD in mei 
met het testen van onderwijs-
personeel en beroepskrachten 
kinderopvang. Deze mede-
werkers komen voor een test 
in aanmerking als ze klachten 
hebben die veroorzaakt kun-
nen worden door het corona-
virus. Dus als zij last hebben 
van neusverkoudheid, loop-
neus, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, verhoging, koorts en/of 
benauwdheid. Meer informatie: 
www.ggdgv.nl/coronatest.

Huisdieren en corona
Dit weekend werden op twee 
nertsenbedrijven in Nederland 
besmettingen met het corona-
virus geconstateerd. Er zijn 
op dit moment geen aanwij-
zingen dat landbouwdieren of 
huisdieren een rol spelen in de 
verspreiding van COVID-19. In 
de hele wereld zijn er enkele 
gevallen bekend van katten en 
honden die besmet zijn geraakt 
met het coronavirus. De katten 

werden ziek, de honden niet. 
Meestal waren de eigenaren 
van het dier ook ziek en posi-
tief getest op het coronavirus. 
Waarschijnlijk hebben zij het 
huisdier besmet. Omdat het 
tot nu toe slechts een paar be-
smette huisdieren betreft, gaat 
het RIVM ervan uit dat de kans 
klein is dat een huisdier door de 
eigenaar besmet raakt. Meer 
weten? www.rivm.nl/coronavi-
rus-covid-19.

Regionale cijfers
Voor zover bij dit schrijven be-
kend, zijn er 46 inwoners van 
de regio Gooi en Vechtstreek 
overleden aan de gevolgen van 
het coronavirus. Het betreft in-
woners uit Blaricum (2), Gooise 
Meren (8), Hilversum (23), Hui-
zen (8), Laren (1), Wijdemeren 
(1) en Weesp (2). Van 1 over-
ledene is de woonplaats onbe-
kend. De gemiddelde leeftijd 
van de overledenen is 82 jaar 
(spreiding van 64 tot 96 jaar). 
De locatie van overlijden betrof 
30 keer een verpleeghuis, 14 
keer een ziekenhuis en 2 maal 
de thuissituatie.

   

Scholen in voorbereiding op heropening
WIJDEMEREN
Op 11 mei gaan de scholen 
weer open. Derek Laout, di-
recteur van de Curtevenne- 
en Mr. Kremerschool kijkt 
vast vooruit.

‘Wij zijn enorm blij dat de kinde-
ren weer naar school komen. 
We hebben ze enorm gemist 
en er gaat niks boven een 

groep met kinderen. Daarnaast 
is het dagelijks face-to-face 
contact ook belangrijk voor de 
kinderen onderling en tussen 
de leerkracht en de kinderen. 
Vanaf het moment dat we het 
afstandsonderwijs zijn gestart, 
weten we dat we weer een keer 
open zouden gaan. Voorberei-
ding was echter bijna onmoge-
lijk omdat je niet weet wanneer 

en onder welke voorwaarden 
je weer open mag. Nu we die 
weten, zijn we nu aan de slag 
om een en ander goed voor te 
bereiden. Naast overleg met 
ons bestuur en andere directies 
(ook van andere basisscholen 
binnen onze woonplaats) en 
de opvangorganisaties zijn we 
nu alle voors en tegens met 
onze teams aan het afwegen. 
Wij zullen op 4 mei een defi-
nitieve keuze maken en deze 
voorleggen aan de medezeg-
genschapsraad. De ouders 
zullen dan ook op de hoogte 
worden gebracht. Het is zeer 
lastig, het zal nooit lukken om 
iets te bieden dat voor ieder-
een goed is. Het beschermen 
van de leraren wordt een uit-
daging. Maar daarin zullen we 
de richtlijnen van de PO-Raad 
goed gaan volgen en krijgen 
we de volledige ondersteuning 
vanuit ons bestuur Talent Pri-
mair. Er heerst onder sommige 
leerkrachten uiteraard ook on-
zekerheid om besmet te raken. 
Dit omdat ze zelf of dierbaren 
tot de risicogroep behoren’. La-
out is ook blij met de ondersteu-
ning van ouders: ‘Die hebben 
ons op allerlei manieren een 
hart onder de riem gestoken.’

Burgemeester hervat taken
WIJDEMEREN
Het gaat goed met burge-
meester Crys Larson. Zij 
hervat haar taken formeel 
op vrijdag 1 mei. Ze droeg 
haar werkzaamheden op 
30 maart over vanwege een 
besmetting met het corona-
virus en een dubbele long-
ontsteking.

Burgemeester Crys Larson: 
“Het gaat iedere dag een stuk-
je beter met mij en ik kan niet 
wachten om weer van start te 
gaan met mijn werkzaamhe-
den. Ik heb mijn werk als burge-
meester van Wijdemeren echt 
gemist.” Crys Larson maakte 
op de dag van de Lintjesregen 
al haar ‘officieuze’ comeback. 

Ze reikte aan negen inwoners 
telefonisch een Koninklijke On-
derscheiding uit. Op vrijdag 1 
mei is het tijd voor de formele 
hervatting van haar taken. Crys 
Larson: “De komende weken 
zal ik mijn werkzaamheden 
veelal vanuit huis verrichten 
en zal er ook nog een zekere 
opbouw aan de orde zijn. Ik 
wil iedereen bedanken voor de 
ontzettend aardige en lieve be-
terschapswensen. Ziek zijn is 
niet leuk. Als mensen de moei-
te nemen om te laten weten dat 
ze aan je denken, is dat heel 
fijn. Natuurlijk bedank ik ook 
Jan-Jaap de Kloet die als loco-
burgemeester mijn taken zeer 
goed heeft waargenomen.”

   

Aangepaste 4 mei herdenking
WIJDEMEREN
Als gevolg van de coron-
acrisis zullen de 4 mei 
herdenkingen van de oor-
logsslachtoffers dit jaar in 
Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef in een aange-
paste vorm plaats vinden.

In Nederhorst den Berg komt de 
herdenkingsdienst in de O.L.V. 
Hemelkerk te vervallen. Bij het 
monument zal om 19.58 uur de 
Last Post klinken, gevolgd door 
twee minuten stilte om 20.00 
uur. Daarna zullen tijdens een 
besloten bijeenkomst twee ver-
tegenwoordigers van de Oran-
je Vereniging, de brandweer en 
de Harmine Wolters Stichting 
de gelegenheid krijgen te her-
denken en kransen te leggen. 

De Kerkstraat rondom het mo-
nument zal zijn afgesloten van 
19.45 tot 20.30 uur.
In Kortenhoef zullen Pieter Luij-
er namens het Oranje Comité 
Kortenhoef en Karel Spoor 
van de SOFA (Ankeveen) op 
de Van Heumenhof om 18.00 
uur de vlag hijsen en kransen 
leggen. Namens de gemeen-
te Wijdemeren zal het college 
gedurende de dag kransen 
leggen op beide locaties. De 
inwoners worden vriendelijk 
verzocht thuis via de media de 
algemene 4 mei herdenking te 
bekijken en dus niet op 4 mei ́ s 
avonds rond 20.00 uur naar de 
monumenten te komen. Vanaf 
20.30 uuur is een ieder van 
harte welkom om bij het monu-
ment te herdenken.

eroen

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

www.bakkerjeroen.nl

ONZE WINKEL KORTENHOEF 
IS IEDERE ZONDAG OPEN

VAN 08.00 TOT 13.00 UUR. 
Heerlijk genieten voor uw 
ontbijt- en koffi  emoment.

Monchoutaartje
met kersen

Deze zondag!

€ 12,95
voor

VAN 08.00 TOT 13.00 UUR. 
Heerlijk genieten voor uw 
ontbijt- en koffi  emoment.

OP DINSDAG 
5 MEI ZIJN WIJ 

GESLOTEN!
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In 4 dagen Oud-Ldr. dijk asfalteren
Spoedberaad met raadsleden

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Als op woensdagavond 
29 april een extra digi-
tale commissie akkoord 
gaat, dan ligt er over 10 
à 12 dagen nieuw asfalt 
op de Oud-Loosdrecht-
sedijk tussen de rotonde 
‘s-Gravelandsevaartweg 
en Bleekveld, ter hoogte 
van de Kon. Watersport 
Vereeniging. Wethouder 
Boermans heeft een unie-
ke spoedbehandeling in 
werking gezet.

Nu door de coronamaatrege-
len er minder verkeer is op 
de weg doordat jachthavens, 
chaletparken en restaurants 
slechts beperkt kunnen wer-
ken, is dat een uitgelezen 
mogelijkheid de weg te asfal-
teren. Onderhoud is echt no-
dig, omdat de slijtlaag op veel 
plekken loslaat. Het betreft 
hier geen reconstructie, de 
breedte van rijbaan en fiets-

pad blijven nagenoeg gelijk. 
Inspraak van bewoners is in 
dit geval niet nodig, wel zijn 
omwonenden geïnformeerd 
en heeft de wethouder contact 
gehad met ondernemers. De 
gemeente wil tussen vrijdag 
7 mei, 6 uur en maandag 11 
mei, 18 uur de weg geheel af-
sluiten om het project te kun-
nen uitvoeren. In vier dagen 
werken heeft diverse voorde-
len: de overlast is hevig maar 
kort, de kwaliteit van het weg-
dek wordt beter (zonder las-
naden), het is veiliger en het 
is goedkoper. 

In totaal gaat het om 579.000 
euro, waarvan €10.000 is ge-
reserveerd voor compensatie 
van ondernemers. Hoe en wat 
dat zal inhouden is nog niet 
bekend. In de kostenraming 
is uitgegaan van teerhou-
dend asfalt. Als na onderzoek 
blijkt dat het asfalt geen teer 
bevat, dan kan het asfalt als 
‘schoon’ worden gestort en le-
vert dit een besparing op van 

€ 74.800,- Anderzijds kan ook 
de onderlaag los laten, dan 
loopt de planning wel uit en 
zijn er meerkosten.

Normaal moet een wegwerk-
opdracht van deze omvang 
meervoudig aanbesteed te 
worden. Daar moet Boer-
mans, gezien de korte tijd, nu 
van afwijken. Hij meent dat 
KWS, dat ook de dijk tussen 

de rotondes herinrichtte, een 
aannemer met ervaring is in 
dit soort werken.

Ondernemers
Daan Veldhuizen van auto-
bedrijf Willem Veldhuizen dat 
iets voorbij de rotonde is ge-
situeerd, heeft begrip voor de 
overlast. “Het is inderdaad 
lekker snel, ik maak me wel 
zorgen over de toegankelijk-

heid op vrijdag en maandag. 
Hoe moeten de klanten ons 
bereiken?” Jasper Blom van 
jachthaven Het Anker heeft 
gesproken met de wethouder 
en met enkele collega’s. “Ik zie 
de noodzaak ook in. Voor de 
jachthavens is het inderdaad 
een goed tijdstip. Het wordt 
wel lastig voor de bestelser-
vice van diverse restaurants. 
Dat zijn er zes, meen ik.”

Op Koningsdag overhandigde 
locoburgemeester De Kloet 
om 10.30 uur symbolisch 
een tray met oranje plantjes 
aan een van de zorgmede-
werkers voor bewoners van 
de Beukenhof in Loosdrecht 
(Nieuw-Loosdrechtsedijk 24). 
Een Koningsdaggroet vanuit 
het college. Tegelijkertijd wer-
den door wethouder Van Rijn 
bij Veenstaete in Kortenhoef, 
wethouder Boermans bij De 
Kuijer in Nederhorst den Berg 
en wethouder Klink bij De 
Emtinckhof in Loosdrecht ook 
planten uitgereikt voor de be-
woners van deze verzorgings-
huizen.
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Uitstel belastingaangifte
WIJDEMEREN
Het zijn buitengewone tij-
den, voor ons allemaal. 
Ondanks alles hebben mil-
joenen burgers en onder-
nemers hun belastingaan-
gifte over 2019 al gedaan.

Er zijn echter ook mensen in 
de zes dorpen van Wijdeme-
ren die vanwege hun leeftijd, 
beperkte digitale vaardigheden 
of moeite met de Nederlandse 
taal, niet zelfstandig aangifte 

kunnen doen. Velen van hen 
maken gebruik van hulp bij 
aangifte en hebben hiervoor 
een afspraak gemaakt en een 
DigiD-machtigingscode aange-
vraagd. Omdat de coronamaat-
regelen al kort na de start van 
de hulp bij aangifte activiteiten 
zijn ingegaan, konden niet alle 
afspraken in onder meer bi-
bliotheken of ouderencentra 
doorgaan. De Belastingdienst 
geeft alle personen die een Di-
giD-machtigingscode voor de 

belastingaangifte hadden aan-
gevraagd voor hun particuliere 
aangifte, automatisch uitstel tot 
1 september 2020. Hiervoor 
hoeven zij niets te doen.
Ook andere personen (zon-
der DigiD-machtigingscode) 
die het niet lukt vóór 1 mei de 
zakelijke of privé belastingaan-
gifte in te dienen kunnen uitstel 
krijgen. Uitstel aanvragen kan 
tot 1 mei, op Belastingdienst.nl/
aangifte of via de Belastingte-
lefoon.

   

Een droevige muzikant
Ingezonden brief

Er wordt veel geschreven over 
het coronavirus wat voor im-
pact het heeft op het bedrijfs-
leven, financiële zorgen, wer-
keloosheid enz., enz. Tevens 
krijgen sportverenigingen ook 
veel aandacht op zich niet ver-
wonderlijk. Maar de diverse 
andere verenigingen, zoals de 
muziekvereniging waar ikzelf 
lid van ben, krijgt minder aan-
dacht, dat terwijl er toch dui-
zenden amateurmuzikanten 
deze mooie hobby beoefenen. 
Veel van deze amateurmu-
zikanten zijn lid van een fan-
fare of harmonieorkest, ook 
zij moeten thuisblijven. Geen 
repetities, geen optredens bij 
diverse activiteiten die in het 
dorp georganiseerd worden en 
begrijpelijk afgeblazen zijn. De 

wekelijkse repetitie, medemu-
zikanten ontmoeten en gezellig 
met elkaar muziek maken dat 
zit er niet in. Diverse geplande 
optredens zijn afgelast of uitge-
steld. Zo zouden we in maart 
onze jaarlijkse concert in de 
Fuik gegeven hebben, optre-
dens tijdens de nationale do-
denherdenking, concert op Be-
vrijdingsdag, optredens rond 
Koningsdag, concert op de 
jaarlijkse braderie in de Meen-
thof, muzikale ondersteuning 
van de binnenkomende avond-
vierdaagse wandelaars enz. Er 
wordt alles aan gedaan om de 
leden bij elkaar te houden en 
geïnteresseerd te houden in 
onze vereniging. Zo hebben 
we iedere veertien dagen een 
video ontmoeting met alle le-

den. Het bestuur vergadert ook 
via hetzelfde medium, maar 
toch, je mist het persoonlijk 
contact. Met het bovenstaande 
wil ik zeggen dat onze vereni-
ging nog steeds springlevend 
is en activiteiten aan het plan-
nen is voor het moment dat 
we weer als groep bij elkaar 
mogen komen en naar buiten 
mogen om de mensen in het 
dorp te laten luisteren naar de 
muziek die we ingestudeerd 
hebben in onze repetitieruimte. 
Waarschijnlijk weer in septem-
ber. Kortom, je mist je hobby, 
wat anders zo gewoon is, is er 
even niet. Laten we proberen 
deze nare tijd goed door te ko-
men en hopen op betere tijden.
Herman Wijnen, lid van fanfa-
rekorps Amicitia te Kortenhoef

   

Kritiek op meer woningbouw
Ingezonden brief

‘Gelukkig is de provincie 
Noord-Holland standvastig en 
neemt met nieuwe regels zoals 
verwoord in ‘Bijzonder Provin-
ciaal Landschap – Vechtstreek 
Zuid’ ons lokale landschap in 
bescherming. Grote nieuw-
bouwprojecten maken geen 
kans in Wijdemeren’. Zo had 
het artikel van Herman Stuij-
ver in de uitgave van 22 april 
van dit weekblad ook kun-
nen beginnen. Maar in plaats 
daarvan wordt weer een keer 
klakkeloos de mening van het 
gemeentebestuur c.q. dhr. De 
Kloet verwoord. Dat mantra 
kennen we nu wel. Er lijkt maar 
weinig ruimte voor een andere 
mening. Goede journalistiek is 
kritisch en objectief en laat ook 
de andere kant van de medaille 
zien. Dat mis ik als het over wo-

ningbouw in Wijdemeren gaat. 
De titels ‘Wijdemeren dreigt 
‘klem’ te komen’ en ‘Woning-
bouw en recreatie op slot’ zijn 
een fraai staaltje van tendenti-
euze beeldvorming. Natuurlijk 
is er nog ruimte voor woning-
bouw onder de nieuwe regels 
en we kennen recent een paar 
mooie voorbeelden van klein-
schalige projecten (met juist het 
type woning waar behoefte aan 
is) die ook onder deze nieuwe 
regels gewoon doorgang kun-
nen vinden. En dat zonder de 
financiële miskleunen, waar we 
als burgers weer voor mogen 
opdraaien (zie project Neder-
vecht of Porseleinhaven). Wat 
niet kan zijn grote nieuwbouw-
wijken waarmee we Weesp 
of Diemen achterna gaan. En 
misschien vindt het merendeel 

van de inwoners van de Wij-
demeren dat ook juist prima 
zo? Misschien worden ze wel 
ontzettend blij en trots van de 
opmerkingen van de grote hoe-
veelheid wandelaars en fiet-
sers in deze coronacrisis: wat 
is het hier mooi en rustig! En 
misschien willen wij inwoners 
het vooral zo houden? Ik roep 
de leden van het gemeentebe-
stuur die wel nog voeling met 
de inwoners hebben op: laat dit 
getetter voor grote nieuwbouw-
projecten nu eindelijk eens op-
houden. Richt u op positieve 
dingen, op de prachtige en re-
alistische mogelijkheden die er 
wèl zijn. En een schrale troost 
als men geen tournure durft te 
maken: over 2 jaar zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen.
Marco Ritt, NdB

Discriminatie op ras 
fors toegenomen
REGIO
In 2019 heeft de ADV Bu-
reau Art. 1 Gooi en Vecht-
streek fors meer meldingen 
op de discriminatiegrond 
ras ontvangen; 50 ten op-
zichte van 34 in 2018.

Dit zijn meldingen over her-
komst, huidkleur of etniciteit. 
Melders krijgen bijvoorbeeld 
te maken met discriminatie op 

het werk of met discriminatoi-
re bejegening in de buurt. In 
2019 zijn er 83 discriminatie-
meldingen geregistreerd (één 
meer dan in 2018). In Wij-
demeren waren er 6 meldin-
gen, waarvan twee over ras/
herkomst (3 over handicap). 
De volledige rapporten zijn te 
vinden op www.versawelzijn.
nl/meldpunt-discriminatie en 
www.discriminatie.nl

Met naald      Draad

Anneke de Kwant
Stichts End 38, 1244 pp  Ankeveen
t. 035 - 656 29 59 - m. 06 519 977 51

E. metnaaldendraad@hetnet.nl

Voor al uw gordijnen en vouwgordijnen.
Ruime keuze aan gordijnstoffen.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Iedere maandag t/m donderdag

Wit, bruin en volkoren
3 broden € 6,05
4 broden € 7,44
5 broden € 8,78

Dinsdag 5 mei gesloten

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Hoi! Weer trainen

WIJDEMEREN
Kinderen t/m 12 jaar mogen 
vanaf 29 april weer volop 
buiten trainen. Voor de ou-
dere jeugd zijn er iets meer 
beperkingen. Blijdschap 
alom bij de sportclubs en 
maneges. Uiteraard zijn er 
wel regels.

Zoals bij SV ’s-Graveland: Kin-
deren worden afgezet op het 
parkeerterrein en lopen zelf-
standig het sportcomplex op; 
ouders blijven buiten de poort 
en houden bij het afzetten en 
ophalen voldoende afstand 
van elkaar (minimaal 1,5 me-
ter); trainers houden onderling 
ook minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar en hebben zo 
min mogelijk lichamelijk con-
tact met de spelers; de kanti-
ne is gesloten voor ouders en 

spelers; de kleedkamers blij-
ven gesloten; alleen trainers 
mogen in het ballenhok komen 
(dus geen spelers) en houden 
ook hierbij afstand van elkaar 
(minimaal 1,5 meter). Daar 
valt mee te leven. De meiden 
en jongens hebben er in ieder 
geval weer erg veel zin in.

Ook bij VV Nederhorst zullen 
vanaf dinsdag 5 mei de trainin-
gen worden hervat. Voorals-
nog zal ieder team een keer 
per week kunnen trainen, nog 
even onder voorbehoud van 
tijdstip en beschikbare trainer. 
Ook bij de Bergers werken ze 
nog aan de uitwerking van de 
veiligheidsmaatregelen.

Nog meer nieuws van VV 
Nederhorst
N.a.v. de keuze gemaakt in 

de via een webinar gehouden 
ledenvergadering, waarin is 
besloten om de selectie in het 
nieuwe seizoen op zaterdag 
te laten spelen, is er al over-
leg geweest met de nieuwe 
trainer Co Sint de technische 
commissie en begeleidende 
staf over de voorbereidingen 
op dit voor de selectie histori-
sche seizoen. Zoals het er nu 
naar uitziet zal de selectie wei-
nig mutaties ondergaan. Voor 
de open gevallen plaatsen in 
het bestuur, o.a. vanwege het 
noodgedwongen moeten stop-
pen van de voorzitter, wordt er 
druk gezocht naar kandidaten. 
Volgens secretaris Gerrit Jan 
Ruiter kan iedereen die geïn-
teresseerd is in welke functie 
dan ook binnen het bestuur 
zich aanmelden via de mail 
secetaris@vvnederhorst.org.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
De versoepeling van de 
maatregelen tegen ver-
spreiding van het co-
ronavirus hebben ook 
betrekking op jongste 
leeftijdscategorieën van 
onze vereniging. Wat dat 
in praktijk betekent, leest u 
elders in het Weekblad en 
uiteraard op onze website 
www.svsgraveland.nl

Vorige week zijn we 99 jaar 
geworden en zijn we via social 
media door veel mensen gefe-
liciteerd. Van onze hoofdspon-
sor kregen we een bijzonder 
cadeau in de vorm van een 
jubileumshirt. In het komende 
seizoen zal het eerste elftal 
hierin spelen. De onthulling 
van het cadeau ging op een 

bijzondere manier. Kijk op 
onze Facebook pagina of via 
SVS TV op YouTube.

Deze week had bij ruim 150 
kinderen in het teken moeten 
staan van de Voetbaldagen, 
het jaarlijkse voetbalfeest voor 
6 tm 14 jarigen. Helaas kan 
dit dus om de bekende reden 
niet doorgaan. De organisatie 
heeft evenwel een online edi-
tie gemaakt, zodat er toch nog 
sprake is van enig vermaak. 
Het tenue, bal en handdoek 
(met eigen naam) zijn afge-
lopen dinsdag bij alle deelne-
mers thuisgebracht. Volgend 
jaar hopelijk weer een normale 
editie en hoofdsponsor Thuiz-
bij heeft laten weten ons ook 
dan weer te ondersteunen!

Samen met zoveel mogelijk 
coaches (spelers, oud spelers, 
supporters, kortom clubmen-
sen) streven we er naar om 
het Elftal van de Eeuw samen 
te stellen met als doel dat dat 
een afspiegeling is van 100 
jaar S.V. ’s-Graveland. Vol-
gend jaar met het 100-jarig 
jubileum zal het Elftal van de 
Eeuw bekend zijn. Er wordt 
gestreefd naar zoveel mogelijk 
coaches, die een elftal willen 
samenstellen. Ook een van 
die coaches zijn? Stuur jouw 
elftal en motivatie aan eeuw-
team@svsgraveland.nl.

Blijf op de hoogte van het wel 
en wee van onze vereniging 
via onze website, Facebook-
pagina, Instagram of Twitter.

Help Sypesteyn door de crisis

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voorzitter Sandra van Rij-
kom en directeur Rimmert 
Sluiter van kasteel-muse-
um Sypesteyn in Nieuw 
Loosdrecht doen een op-
roep aan inwoners en be-
drijven in Wijdemeren om 
dit cultuurhistorische mo-
nument te ondersteunen in 
deze zware coronatijd.

“We zitten gewoon acuut in een 
crisis”, opent Sandra van Rij-
kom “Er zijn geen inkomsten, 
terwijl de bedrijfsonkosten als 
verzekeringen en salarissen 
doorlopen.” Het bestuur wil net 
als vele culturele instellingen 
een aanvraag indienen voor 
een rijkssubsidie, waarvoor 
de minister 300 miljoen heeft 
gereserveerd. Maar dat is niet 
zo eenvoudig, want het Rijk 
verleent alleen subsidie als je 
ook een gemeentelijke subsi-
die ontvangt. En laat de Wij-
demeerse subsidie nu net zijn 
afgebouwd, omdat de erfpacht 
van de ernaast gelegen wonin-
gen van De Schutse de nieuwe 
financiële onderbouwing wordt. 
In de tussentijd is er dus een 
gapend gat tussen inkomsten 
(0) en uitgaven. De subsidie-

aanvraag aan Wijdemeren is 
dus onderweg.

Support Sypesteyn
Doch Sypesteyn is niet voor 
een gat te vangen. Men wil € 
60.000 inzamelen. Waarvan 
hopelijk 1/3 subsidies van ge-
meente en rijk; 1/3 van culturele 
stichtingen/ fondsen en 1/3 van 
de bevolking. Deze crowdfun-
ding krijgt vorm door een brief 
aan alle ondernemers in Wij-
demeren en via dit blad aan de 
inwoners van de zes dorpen. 
Sypesteyn hoopt op deze wijze 
20.000 euro in te zamelen.

Wat kunt u doen? Word ‘Vriend 
van Sypesteyn’ voor € 20,-- per 
jaar via www.vriendenvansy-
pesteyn.nl; Of koop een (sym-
bolische) steen van € 10,--. 
Voor iedere steen krijgt u één 
gratis tuinkaartje. Hiermee on-
dersteunt u letterlijk en figuurlijk 
het kasteel. Klik daarvoor op 
de onderstaande link; U kunt 
zich ook wenden tot Frans van 
Bijsterveld, penningmeester: 
fransbijsterveld@me.com; 06 
82988841.

Uw bijdrage kunt u storten op 
IBAN NL82INGB0004372274 
t.a.v. Vrienden van Sypesteyn. 
Betalingskenmerk: help Sy-
pesteyn door de crisis. Via link: 
https://www.vriendenvansy-
pesteyn.nl/help-sypesteyn-
door-de-corona-crisis.

Tuinen gesloten
Hoewel de 1,5 m. afstand en de 
eenrichtingsroute zijn gewaar-
borgd, de veiligheid is goedge-
keurd door de BOA’s mogen de 
mooie tuinen van Sypesteyn 
niet open. Dat is toch wel heel 
jammer.

   

Zuwe strandje
Ingezonden brief

Beste Jan-Jaap/ loco Burge-
meester, Woensdag jl. reed ik 
langs het strandje aan de N201 
van de Zuwe, ik was verbaasd 
hoeveel groepjes mensen er 
lagen. Afgelopen donderdag 
las ik je stukje in Weekblad 
Wijdemeren dat op verschillen-
de recreatieplaatsen het sani-
tair gesloten was en bleef. De 
mens zal toch zo nu en dan wil-
len plassen of poepen. Moeten 
ze dat dan maar in het water 
doen? Wil je er eens over na-

denken wat een bron van be-
smetting dit wordt? Stel je voor, 
een kind zwemt, gaat koppie 
onder en krijgt water binnen, de 
volgende dag aan de diarree of 
erger en ouders vragen zich af 
hoe dit nou komt. Daarom mijn 
vraag: open het sanitair en stel 
werkeloze gemeenteambtena-
ren aan om te controleren, of 
sluit de strandjes om erger te 
voorkomen.

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

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

kan je een goede foto van jezelf, familie

of tekening uploaden.

De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00

Bezorgen € 6,75

Betaling gaat via Ideal

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

boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
 

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75 

Betaling gaat via Ideal

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

jezelf, familie of tekening uploaden.

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

deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.

Kosten bij afhalen op ons adres,

Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75

Betaling gaat via Ideal

Ook leuk 

voor

moederdag!

ZORGKWEKERIJ KOSTELIJK
Met zorg gekweekt 
Als ambachtelijk familiebedrijf is Kwekerij 
Kostelijk al jarenlang gevestigd aan de 
Middenweg in Nederhorst den berg. 
Naast het vaste gezicht van Leo Kostelijk 
staan nu ook zijn dochter Nicoline en haar 
man Daan in de kwekerij voor u klaar. 
Leo heeft jaren met hart en ziel planten 
verzorgd en veel tevreden klanten gekweekt. 
Nicoline en Daan nemen de kwekerij met 
liefde van Leo over, die hen de komende jaren 
met veel plezier zal bijstaan en ondersteunen.

Kweken met zorg 
Nicoline en Daan bieden dagbesteding en 
re-integratie aan voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit hun 
ervaring in de zorg begeleiden en coachen 
zij de deelnemers nu in de kas. Hierbij 
bieden zij een veilige leer- en werkplek waar 
deelnemers kunnen werken in het gehele 
proces van planten kweken tot aan verkoop. 
Er is voor iedereen passend werk binnen de 
kwekerij. Ervaring of groene vingers zijn niet 
nodig, blij worden van planten wel. Interesse? 
Neem contact op voor de mogelijkheden, 
of kijk op de website voor meer informatie.

Wij zijn geopend! 

Onze kas is ruim en zodanig ingedeeld dat 
iedereen voldoende afstand kan houden. 

Wij zorgen voor schone winkelwagens, er is 
gelegenheid om de handen te wassen en het 

personeel let extra op de eigen hygiëne.

Twijfelt u toch om te komen, neem dan 
gerust contact met ons op om andere 

mogelijkheden te bespreken.

verkoop: ma t/m za 9:00-18:00

Verkoop en dagbesteding

Zorgkwekerij Kostelijk, Middenweg 13, 1394 AC Nederhorst den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com • info@kwekerijkostelijk.com • 06-20174857
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Het covid-19- virus heeft ook direct gevolgen heeft voor de ondernemers. Die gaan echter niet 
bij de pakken neerzitten. In de 2e aflevering van deze OW-pagina ziet u weer diverse onderne-
mers die kansen pakken. Ze zoeken een andere markt, ze bedenken alternatieven en ze helpen 
elkaar. Ondernemend Wijdemeren steunt de lokale bedrijven. 

Ondernemend Wijdemeren
voor alle ondernemers

Feeling healthy
We zitten met Feeling-healthy.net in een sector die mensen helpt met goede gezondheid en leef-
stijl - dat zien we alleen maar toenemen. Gelukkig! We werkten al veel online. Sinds kort werken 
we samen met de pop-up store in het Spieghelhuys, waar ook onze producten verkrijgbaar zijn. 
We helpen in deze tijd nóg meer ondernemers betere resultaten te halen, via ons businessmodel. 
Verdere contacten gaan via online call. Daar gaat het om: met ondernemers samen hun situatie 
verbeteren. Nu maar vooral in de toekomst. We denken ook graag met u mee! Vragen? Neem 
gerust contact op. Feeling-healthy.net

Heeren van Loosdrecht
De croquetteurs van Heeren van Loosdrecht zijn op 22 april gestart met een actie op de radio om 
de bestelservice van horecabedrijven te promoten. Jan Lagrouw, Croquetteur Général, vertelt: 
“Mijn werk ligt eigenlijk in de radiobranche, ik verkoop ‘gebakken lucht’ zoals ik radioreclame wel 
eens noem en door de crisis hebben onze radiozenders wel wat ‘lucht over’ die wij in gaan zetten 
om lokale horeca-ondernemers via onze website te promoten.”

Alle horecaklanten van Heeren van Loosdrecht (zo’n 250 in Nederland) kunnen kosteloos een 
naam- en logovermelding op de site krijgen. De actie wordt uitgevoerd via Arrow Classic Rock en 
RADIONL en het streven is dat meer radiozenders ‘Held van de Horeca’ worden.

Huis Doorn online
Govard-Jan van Anticipate ziet kansen. Nu Huis Doorn is gesloten voor publiek, is het de ideale tijd 
om de ruimtes op beeld vast te leggen, bedacht hij. Hij nam contact op en zo ontstond een nieuw 
idee. Zijn telefoontje kwam als geroepen: door de sluiting van Huis Doorn kon niemand genieten 
van de nieuwe tentoonstelling Fokker! Onbegrensd in leven en werk. ‘Kunnen we er geen online 
expositie van maken?’ stelde Govard-Jan voor. Binnen 1,5 week had hij die gerealiseerd, met hulp 
van medewerkers en vrijwilligers van Museum Huis Doorn. In een uitgebreide, online 360 º-tour 
kunnen bezoekers de volledige tentoonstelling bekijken, op de computer, tablet en mobiel. Mét 
een bonus, want in de digitale versie hebben zij toegang tot extra filmpjes, foto’s en objecten die 
niet zijn opgenomen in de fysieke tentoonstelling. Bezoek de tentoonstelling via: https://huisdoorn.
anticipate.nl.

Z’hoeffie
En dan…. kan je droom er zo maar anders uit gaan zien: Van K’hoeffie & Baxels, om lekker even 
bij te komen, naar Z’hoeffie, voor koffie to go. Geen ruimte meer om even bij te kletsen of rustig te 
genieten van een kopje koffie met een lekkere Baxel. Leuk is anders, maar dan is het zo fantastisch 
als wij ervaren hoezeer we nu al worden gemist en er hele lieve mensen toch weer langs komen; 
even een hart onder de riem, bemoedigende woorden, een klein bloemetje of kaartje, zelfs met 
inhoud, om te steunen. Collega ondernemers die koffie komen halen, taarten bestellen, kortom, 
heel veel dank allemaal! Wij blijven positief en vol goede moed om u straks weer gewoon binnen 
én aan een tafeltje te mogen ontvangen (Annemieke en Ellen).
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doet je zo goed, wanneer je iemand
die je zo liefhebt, missen moet.

Jullie aandacht en medeleven na het overlijden van

Ruud Weustink

was hartverwarmend.

         Lyda
             Mandy
             Kelly

         Riet & Henk

         en verdere familie

Kortenhoef, april 2020

FAMILIEBERICHTEN

datum:

notities

dagplanning:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

familie planner

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

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

hele grote kunstwerken te maken.

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

Set van

20 vel 24 x 34 cm

20 vel 46 x 64 cm

20 vel 70 x 100 cm

Kosten bij afhalen

op ons adres € 12,50

Bezorgen € 6,75

Betaling gaat via Ideal

Familieplanner 
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze

website www.weekbladwijdemeren.nl/actie.

Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje

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

makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als

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

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.

Kosten bij afhalen op ons adres € 17,50 

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75 

Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze

website www.weekbladwijdemeren.nl/actie. 

Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte

met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)

en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

Kosten bij afhalen op ons adres € 9,95

Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75

Betaling gaat via Ideal

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

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

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

0294-251451.

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

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

maatwerk. Bel 035-7724879

Te koop: hangklok
Gemaakt op kasteel Nederh

Moet nagekeken € 100,--
Tel. 06 23483241

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Recreactieappartement te 
huur in Oud Loosdrecht 60

m 2 slaapkamers € 1035.-
inclusief 06-46-194181

SchoenmakerijJoke open
woe en za 9.00-13.00 uur

+halen/brengen 0616277738
Schoenmakerijjoke.nl

In verband met
bevrijdingsdag verschijnt
het weekblad wijdemeren
op donderdag
7 mei.
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4 en 5 mei in   
Ankeveen

ANKEVEEN
Op 4 en 5 mei 2020 her-
denken en vieren wij 75 
jaar vrijheid. Vrijheid is een 
groot goed en daar zijn 
we ons in deze coronatijd 
meer dan ooit van bewust.

5 mei zou dit jaar een feest 
moeten zijn. Helaas kan dat 
niet op de manier hoe de SOFA 
(Stichting Oranje Festiviteiten 
Ankeveen) dit voor ogen had. 
Toch willen wij 4 en 5 mei niet 
zomaar voorbij laten gaan. 
Wij willen alle Ankeveners op-
roepen om maandagavond 4 
mei om 20.00 uur buiten voor 
uw voordeur te gaan staan, 
met een lichtje in de vorm van 
een (waxine)lichtje/kaars en 2 
minuten stilte in acht nemen. 
Op deze manier willen we alle 
slachtoffers herdenken. Om 
19.45 uur beginnen de kerk-

klokken met luiden, 20.00 uur 
is het stil en na deze 2 minu-
ten zullen de kerkklokken weer 
slaan als einde van de herden-
king.

Op dinsdag 5 mei vragen we 
u om uw voortuin te versie-
ren, om te uiten hoe belangrijk 
vrijheid is. Dit kan in de vorm 
van vlaggen/bloemen/kunst, 
laat uw creatieve kant zien. Op 
deze manier geven we Anke-
veen kleur en kunnen we vrij-
heid uiten. Een aantal leden 
van de SOFA gaat 5 mei in de 
loop van de dag ons mooie 
dorp door om te kijken wie 
de eervolle vermelding krijgt 
van ‘mooiste vrijheidstuin’ van 
Ankeveen. Ook ontvangen de 
eigenaren van deze tuin een 
leuk presentje van de SOFA. 
Laat vrijheid zien!

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 29 april 
zendt GooiTV het volgen-
de programma uit: Ruud 
Bochardt gaat In Gesprek 
Met de burgemeester van 
Gooise Meren, Han ter 
Heegde.

In TV Magazine komen diver-
se onderwerpen aan bod zoals 
het Muider Kompas en sport 
bij Gooise Meren Beweegt. 
Andreas van der Schaaf blikt 
terug op bevrijdingsdagen in 

het kader van 75 jaar bevrij-
ding. Daarnaast zendt GooiTV 
aanstaande zondag opnieuw 
een kerkdienst uit.

Bootcamp Trail bij SportLokaal
NEDERHORST DEN BERG
SportLokaal heeft binnen 
de kaders van de huidige 
maatregelen een leuke ac-
tiviteit ontwikkeld: Boot-
camp Trail op woensdag 6 
mei tussen 14 en 19 uur.

Met je eigen huishouden of 
een miniteam van 2 perso-
nen (en 1,5 meter afstand) leg 
je een route af bestaande uit 
verschillende ‘stations’. Op elk 
station is een sportieve, uitda-
gende opdracht (met uitleg) 
die iedereen op zijn eigen ni-

veau kan uitvoeren.

De regels
Vanaf 29 april mag jeugd tot 
en met 18 jaar weer samen 
trainen in de buitenlucht, kin-
deren tot 13 jaar hoeven geen 
1,5 meter afstand te bewa-
ren. Voor volwassenen zijn 
de regels onveranderd; zelf 
sporten in de openbare ruimte 
mag wel. En daarnaast gelden 
natuurlijk hygiënemaatrege-
len. Een daarvan is, dat voor 
sportmiddelen geldt, dat een 
oppervlak dat mogelijk be-

smet is eenvoudig gereinigd 
kan worden met een gewoon 
schoonmaakmiddel. Wij ne-
men deze regels allemaal in 
acht bij onze Bootcamp Trail. 
De start is bij SportLokaal aan 
de Reeweg 12, waar je je rou-
te ontvangt en op de aan jou 
toegekende starttijd vertrekt. 
Onderweg voer je verschillen-
de fysiek uitdagende opdrach-
ten uit, die iedereen natuurlijk 
op zijn eigen niveau doet. Wil 
je meedoen? Stuur dan een 
email naar sportlokaal@ziggo.
nl. Je ontvangt dan je starttijd.

   

Nieuw: Bibliotheek Gooi en meer 
Thuis
REGIO
Voor alle mensen vanaf 
67 jaar die lid zijn van Bi-
bliotheek Gooi en meer en 
die niet langer zonder pa-
pieren boeken kunnen is 
er nu Bibliotheek Gooi en 
meer Thuis.

Een bezorgdienst waarbij een 
pakket van 5 papieren boeken 
met alle plezier persoonlijk 
samengesteld en (tot aan de 
voordeur) bij de mensen thuis-
gebracht wordt door de mede-
werkers van Bibliotheek Gooi 
en meer.

Je kunt kiezen uit de volgen-
de genres: Thrillers en De-

tectives, Romantisch, Literair, 
Streekroman, Sciencefiction 
en Grootletterboeken. De me-
dewerkers van de bibliotheek 
zoeken dan binnen die gen-
res 5 boeken uit. De boeken 
zijn schoongemaakt en met 
behulp van plastic handschoe-
nen in een tas verpakt. Het 
pakket wordt daarna binnen 
4 werkdagen veilig tot aan de 
voordeur thuisbezorgd.

Bel de Helpdesk van Biblio-
theek Gooi en meer op werk-
dagen tussen 9:00-17:00 uur 
op 085-2085418 of regel het 
direct online door het Biblio-
theek Gooi en meer Thuis 
formulier in te vullen op www.

bibliotheekgooienmeer.nl

Naast deze extra dienst voor 
67-plussers is er voor alle 
andere mensen de Online Bi-
bliotheek, voor oneindig veel 
leesplezier. Zo biedt de Thuis-
Bieb-app (beschikbaar in de 
App Store en via Google Play) 
tot wel 100 e-boeken voor 
jong en oud. Gratis, dus ook 
voor niet leden. En er is meer; 
in de LuisterBieb vind je -ook 
gratis- heel veel extra fijne 
luisterboeken voor kinderen 
en hun ouders. Kijk voor meer 
onlinemogelijkheden op www.
bibliotheekgooienmeer.nl

   

Geen KinderVakantieWerk
NEDERHORST DEN BERG
Hier een berichtje vanuit 
Kindervakantiewerk. Al 28 
jaar mogen wij KVW reali-
seren en dat doen wij met 
veel liefde en plezier.

Helaas moeten wij jullie ook 
via deze weg melden dat dit 

jaar Kindervakantiewerk he-
laas niet door kan gaan i.v.m. 
het coronavirus. Er mogen 
tot 1 september 2020 geen 
evenementen plaatsvinden 
en daar valt helaas KVW ook 
onder. Wij vinden het ontzet-
tend jammer om dit bericht 
met jullie te delen en zullen 

de 2 weken ontzettend gaan 
missen met alle leuke activitei-
ten en de kids! Wij hopen jullie 
allemaal volgend jaar gewoon 
weer te kunnen zien en gaan 
we er een spetterend evene-
ment van maken.
Blijf gezond en een fijne zo-
mervakantie, team KVW

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

anoniem - dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!
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Onze scholen 
Hilversum
Avonturijn 

Da Costa school
Dr. H. Bavinckschool

Nassauschool
Van Hasseltschool
Wilhelminaschool 

Bussum
Brandsmaschool
De Zonnewijzer 

ITC de Globe
Juliana Daltonschool

Julianaschool Kwartellaan  

Naarden
Rehoboth Naarden-Vesting

Loosdrecht
IKC-WereldWijs  

Hollandsche Rading
De Bosbergschool

Eemnes
7-Sprong

Nederhorst Den Berg
Warinschool

Kortenhoef
De Regenboog

Proceon Scholengroep

035-6852320

info@proceon.nl

proceon.nl

Zoekt u een school 
voor uw kind?

Ook in deze tijd 
zijn we bereikbaar.

Wij geloven in 
de kracht van 

samen leren en 
ontwikkelen.

Kinderen leren 
leven. Zij zijn de 
wereldburgers  

van de toekomst.  

Fijn dat we jullie vanaf 11 mei 
weer op school gaan zien!

Wij bedanken  
alle leerlingen, ouders  

en leerkrachten!

scholengroep


