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Stil afscheid van Carl Klein
21 jaar wijkagent in weer en wind

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 15 mei neemt Carl Klein 
een nieuwe stap in zijn 
loopbaan bij de politie. Na 
21 jaar wordt het door Co-
rona een stil afscheid van 
deze betrokken wijkagent. 
Als je ruim twee decennia 
in Kortenhoef, ’s-Grave-
land en Ankeveen werkt, 
dan moge het duidelijk 
zijn dat Carl zich echt op 
z’n plek voelde in de dor-
pen.

“Ik heb bewust voor de Anke-
veense IJsclub gekozen voor 
dit afscheidsinterview. Want 
deze plek symboliseert voor 
mij het natuurschoon van de 
dorpen. De ijsclubs symboli-
seren voor mij de betrokken-
heid van de mensen. Als er 
ijs ligt komen er honderden 
vrijwilligers in de been. Ik heb 
het bijzonder gevonden daar-
in als wijkagent een grote rol 
te spelen”, opent de 54-jarige, 
die zich overigens nog feilloos 
herinnert dat ook hij niet ont-
kwam aan de traditionele wa-
terdoop hier in het water van 
de ijsbaan in Ankeveen.

Duizenden
“Ik kijk terug op een periode 
waarin ik met passie heb ge-
werkt, altijd op zoek naar een 
evenwicht tussen enerzijds 
verbinding maken tussen 

mensen en repressie af en 
toe.” Klein heeft in al die jaren 
duizenden incidenten meege-
maakt, van diep verdriet tot 
uitzinnige vreugde, en alles 
ertussen in.

“De casussen waarbij je als 
politieman juist het verschil 
kan maken, staan mij nog hel-
der voor de geest.” Hij noemt 
een recent voorbeeld: de 
aanhouding van de automo-
bilist die in april 2019 op de 

Vreelandseweg N201 iemand 
met een honkbalknuppel zeer 
zwaar mishandelde. Carl was 
nauw betrokken bij de infor-
matieverwerving die via Op-
sporing Verzocht leidde tot de 
veroordeling van de dader. Of 
op een totaal ander vlak: de 
lessen op de scholen over 
drugs, alcohol, winkeldiefstal 
e.d. De wijkagent wordt nu 
soms nog aangesproken door 
volwassenen die als kind bij 
hem in de klas zaten. “Het 

mooie is dat juist die lessen 
veel indruk maakten en dat 
zij van invloed waren op de 
besluiten die zij in hun latere 
leven maakten.” Dat in onze 
dorpen de jeugd niet meteen 
weg loopt voor de politie, doet 
Klein goed.

Opvolging
Politiewerk blijft een machtige 
uitdaging. Nu gaat Carl Klein 
agenten in opleiding begelei-
den.

Voor Kortenhoef en ’s-Gra-
veland wordt Merel van 
Dorresteijn (merel.van.dor-
resteijn@politie.nl) zijn op-
volger en voor Ankeveen en 
Nederhorst den Berg wordt 
tijdelijk waargenomen door 

Tamara Pompies (tamara.
pompies@politie.nl).

Bedankt
“Ik wil graag iedereen bedan-
ken, die bijgedragen heeft 
dat ik mijn rol als wijkagent 
over deze ruim 20 jaar heb-
ben kunnen vormgeven in uw 
dorpen; vooral u als bewo-
ner, maar ook de medewer-
kers van gemeente, scholen, 
evenementenorganisaties, 
ondernemers, KVO winke-
liersvereniging De Meenthof, 
hulpverleners, brandweer, 
jongerenwerkers, vrijwilligers, 
verkeersregelaars en kerken.” 
Voor wie een reactie kwijt wil, 
dat kan op: 
carl.klein@politie.nl. 
“Het ga u goed!”
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Vanaf nu, -voorlopig- vanwege

Markt in Ankeveen

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur 

het Corona, markt zonder koffietent.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Huisartsenpraktijk
JH Bouwman & MJ Stuldreher

Vanaf 1 juli 2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
doktersassistente voor 20 uur in de week.

Ben je geïnteresseerd mail dan je motivatiebrief met CV
naar jhbouwman@ezorg.nl

Adres: Voorstraat 39, 1394 CT Nederhorst den Berg
tel: 0294-251203

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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De lokale politiek en de coronacrisis
Ingezonden brief

Dat we momenteel door een 
bijzondere tijd heen gaan be-
hoeft geen verduidelijking. We 
kampen met het corona-virus 
en maken ons grote zorgen 
om de effecten daarvan, met 
name de gezondheid van 
onszelf en onze dierbaren. 
Zorgpersoneel is hier dag en 
nacht mee bezig en verdient 
grote waardering. Net zoals 
veel ander vitale beroepen. 
Restaurants zijn dicht, de 
scholen ook, evenementen 
vinden niet plaats en we wer-

ken zoveel mogelijk thuis. We 
hopen allemaal dat er zo snel 
mogelijk een einde aan zal ko-
men. Maar dan zal de wereld 
er, denken wij, niet meer zo 
uitzien als daarvoor. Mensen 
zijn hun baan kwijtgeraakt. 
Bedrijven zijn failliet. De ge-
zondheidszorg zal een inhaal-
slag moeten maken. Kinderen 
hebben leerachterstanden die 
moeten worden ingehaald.

En volgens ons betekent dat 
ook iets voor de lokale politiek 

in Wijdemeren. We kunnen 
niet net doen alsof er niets 
gebeurd is. We moeten niet 
doordenderen, maar een pas 
op de plaats maken. Zijn we 
nog met de juiste dingen bezig 
? Moeten we andere prioritei-
ten gaan stellen? We hebben 
bijvoorbeeld in de crisis ge-
zien hoe belangrijk de zorg is 
voor ons is, in alle facetten. 
Huisartsenzorg, de WMO, de 
jeugdzorg, eenzaamheidsbe-
strijding. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat we daar nu in 

Wijdemeren op gaan bezui-
nigen. Mensen zijn hun baan 
kwijt en hebben inkomenson-
dersteuning van de gemeen-
te nodig. Hoe houden we ons 
zo belangrijke verenigingsle-
ven in tact ? Hoe houden we 
onze winkels en bedrijven ‘ín 
leven’? De crisis laat zien hoe 
belangrijk een fijne woning is. 
Dus moet er meer sociale wo-
ningbouw voor onze inwoners 
komen. De crisis laat ons ook 
zien dat we beter met onze 
natuurlijke omgeving moeten 

omgaan. Dus aandacht voor 
natuurbehoud, biodiversiteit 
en duurzame energieopwek-
king. Wij zijn er van overtuigd 
dat dit het uitgelezen moment 
is voor een overgang naar een 
sociale en duurzame circulaire 
samenleving.

Het college komt in mei 2020 
met een ‘Perspectiefnota’. Wij 
zijn klaar voor de discussie.

fractie PvdA/GroenLinks Wij-
demeren

   

Geen snel asfalteren op Oud-Loosdrechtsedijk
3x ‘No Go’ in commissie

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na 2 uur en 20 minuten 
vergaderen via het beeld-
scherm trok verkeerswet-
houder Joost Boermans 
de conclusie dat zijn plan 
om de Oud-Loosdrecht-
sedijk richting de jacht-
havens in vier dagen te 
asfalteren ‘jammerlijk mis-
lukt’ was. Een meerderheid 
van De Lokale Partij, CDA 
en PvdA/GroenLinks (10 
van de 19 zetels) gaf een 
‘No Go’. Ook bij de voor-
standers waren er nogal 
wat mitsen en maren. Het 
spoedvoorstel komt dus 
niet op de agenda van de 
digitale gemeenteraad op 7 
mei a.s.

Ram Lachman (PvdA/GrL.) 
was tegenstander, omdat zijn 
partij grote moeite heeft met 
het onderhands aanbesteden 
bij wegenbouwer KWS. Zij wil-
len de gebruikelijke procedure 
van een meervoudig aanbe-
steden waarbij ook concurren-
ten mee kunnen dingen. Dat 
kost echter minimaal 3 weken 
en die tijd had de wethouder 
niet. Het bezwaar van Lach-
man sloot aan bij de kritiek 
van CDA- voorman Jan Ver-
bruggen wiens ‘haren over-
eind kwamen staan’ dat Wijde-
meren in zee wilde gaan met 
KWS. Het vertrouwen in deze 
aannemer was bij de christen-
democraten aanzienlijk ge-
daald na de aanleg van het tra-
ject tussen de rotondes recent. 

Waarbij een overschrijding van 
ruim 4 ton op het budget niet 
werd gepruimd door het CDA. 
Volgens Gert Zagt van De Lo-
kale Partij ‘barstte het voorstel 
van de risico’s’. Naast de zijns 
inziens ‘onrechtmatige aanbe-
steding’ was het plan ‘ondoor-

dacht’, ook wat de financiële 
onderbouwing betrof.

Zagt ‘viel van z’n stoel’ 
(3x-red.) toen hij zag dat de 
restaurants worden gecom-
penseerd voor omzetverlies. 
Terwijl bij vorige projecten de 

tegemoetkoming een onder-
geschoven kindje was.

Alle partijen erkenden dat 
groot onderhoud aan dit deel 
van de dijk noodzakelijk was. 
VVD ‘er Sieta Vermeulen had 
ook grote twijfels, met name 

over een kwaliteitsgarantie. 
Bovendien wilde ze een kor-
ting van 75.000 euro op het 
bedrag. De wethouder kon 
niet anders dan het voorstel 
terugtrekken. Wellicht tot na 
het vaarseizoen.

 Foto:(vanaf links boven, met de klok mee) Sieta Vermeulen, Olivier Goetheer, vz., Ram Lachman en wethouder Joost Boermans 
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Toiletten
Ingezonden brief

Wat Gertrude Bourgeois 
schrijft klopt. Alle strandjes bij 
het water die duidelijk ingericht 
zijn voor dagrecreatie dienen 
beslist voorzien te zijn van een 
toegankelijk opengesteld toilet. 
Of anders tijdelijk meerdere 
waarschuwingsborden plaat-

sen. Daar waar veel mensen 
te verwachten zijn of veel men-
sen zijn en meerdere mensen, 
honden, paarden, e.d. plassen 
en poepen aan de rand van het 
water en/of in het water dan 
wordt daar het water besmet 
met een van de E-coli bacte-

riën. Dit veroorzaakt ziekte, 
ernstige ziekte en/of nierfunc-
tiestoringen.

Jacco Groeneveld te Loos-
drecht, gezondheidstechnisch 
ir.

   

Handsfree- deurkrukken op 
De Regenboog
KORTENHOEF
In deze coronatijd worden 
sommige ondernemers ver-
nuftig. Vorige week bracht 
Kortenhoever Ewout van 
Haeften de handsfree-deur-
kruk op de markt. De Re-
genboog, school van zijn 
kinderen, was een van de 
eerste klanten.

De handsfree deurkruk heb-
ben werktuigbouwkundigen 
ontworpen, waarmee besmet-
ting via de deurklink voorko-
men kan worden. Van Haeften 
maakte zelf opnames in De 
Regenboog, de school van zijn 
dochter. Kort nadat zijn bedrijf 
de deurkruk in RVS (roestvrij 
staal en Nederlandse produc-
tie) op de markt bracht, bestel-
de de directeur van De Regen-
boog 10 setjes (een deur heeft 
2 klinken). Van Haeften heeft 5 

setjes geschonken. Deze set-
jes zijn op 24 april bevestigd 
op de deuren in de school. De 
verkoop verloopt goed. De eer-
ste 100 setjes zijn al verkocht 
en Van Haeften heeft deze 
week 500 setjes bijbesteld. 
Als inwoners van Wijdemeren 
besluiten ook deze handsfree 

deurkrukken te bestellen, dan 
komt het bedrijf die als service 
bij u installeren. MKB Kantoor-
artikelen is ook sponsor is van 
sportvereniging ODIS in Kor-
tenhoef.

Zie ook: www.mkbkantoorarti-
kelen.nl (zoekterm handsfree).

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

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

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

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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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 3e en tevens laatste aflevering van deze OW-pagina ziet u weer di-
verse ondernemers die kansen pakken. Ze zoeken een andere markt, ze bedenken alternatieven 
en ze helpen elkaar. Ondernemend Wijdemeren steunt de lokale bedrijven en dankt de uitgever 
van dit blad dat verschillende bedrijven de ruimte hebben gekregen hun verhaal te doen.

Ondernemend Wijdemeren
voor alle ondernemers

The Antonia Lounge Boat
Helaas kunnen we op dit moment u niet een onvergetelijke ervaring bieden met onze comfortabele 
elektrische lounge boot. Alle vaarten verschoven of geannuleerd en onze doop van 28 april jl. heb-
ben we moeten uitstellen. Voor The Antonia staan uw gezondheid en veiligheid voorop. We hebben 
deze stoere loungeboot gebouwd ter nagedachtenis aan mijn vrouw Anja (doopnaam Antonia). 
The Antonia komt in een stichting waarmee geld zal worden gedoneerd aan STOP Hersentumoren 
(VUmc). Samen sterk en blijf gezond. (Steven Voorn, founder en eigenaar www.theantonia.nl)

Met elkaar en voor elkaar
Als ondernemer moet je rekening houden met tegenslagen, die elk moment wanneer niemand 
het verwacht kunnen gebeuren. De corona crisis is zo’n onverwachte tegenslag. Maar Restaurant 
1244 laat zich echter niet kennen en heeft ingesprongen op de kansen die deze tijd biedt, door een 
bezorgservice op te zetten. Met de feestdagen pakt ons restaurant extra uit, zo kunt u op Moeder-
dag een heerlijke high tea afhalen, om alle moeders even flink te verwennen in deze moeilijke tijd.

Wij willen u bedanken voor de steun in deze tijd.

Mrs Italy
Pizzacateraar Mrs. Italy heeft het erg druk met haar bezorgservice. Zeven dagen per week wordt 
haar pizzabus uitgenodigd in een straat om daar pizza’s te bakken die van tevoren besteld zijn. 
Het gaat om groepen tussen 70 en 100 personen. Tot 19 mei is Mrs. Italy vol geboekt. “Mijn eer-
ste reactie was dat ik ook schrok, maar door een actie op het sociale medium Next Door liep het 
storm.” Mrs. Italy, Anneke Dijkstra, had een bedrijfspand in Loosdrecht dat een jaar geleden werd 
getroffen door een grote brand.

Bikeshop Loosdrecht
Starten in een nieuwe winkel in de coronacrisis, dat is helemaal niet hoe ik het bedacht had natuur-
lijk. Rustig beginnen, hoopte ik, maar toen brak de coronatijd aan en kregen we het onverwachts al 
snel heel druk. Gelukkig hadden we in dit nieuwe pand meer ruimte voor de klant en konden ook de 
monteurs door sleutelen doordat ze nu makkelijk de 1.5m afstand konden bewaren. Ook houden 
de meeste klanten zich netjes aan de nieuwe regels. Of het nu aan onze nieuwe locatie ligt of aan 
de coronacrisis dat zullen we nooit weten, en hoe dit afloopt ook niet, maar ik ben momenteel een 
blije ondernemer. Aldus Co Verhoef van de Bikeshop.

Unit 14 Beveiliging
Sinds we in de lockdown zitten, doen we in overleg andere werkzaamheden op andere tijden. Hier-
door kunnen we onze dienstverlening op een hoog niveau houden. Door snel schakelen en zeer 
flexibel te zijn is het nog maar net opgezette bedrijf in Hilversum zelfs iets gegroeid. Onze vestiging 
in Bunschoten is ook stabiel gebleven. We zijn ons nu nog meer bewust dat wij een hele goede 
band hebben met onze klanten en dat we alles voor elkaar over hebben. Blijf veilig en gezond, dat 
is het allerbelangrijkste (Jan en Peter).
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GGD gaat meer testen op COVID-19
Door: Saskia Luijer

REGIO
GGD Gooi en Vechtstreek 
heeft zich voorbereid op 
het testen van nieuwe 
doelgroepen, zoals jeugd-
trainers buitensport en 
medewerkers van basis-
scholen, buitenschoolse 
opvang, kinderopvang en 
gastouderopvang.

Volgens de richtlijnen van 
het RIVM kunnen zorgmede-
werkers zich sinds 7 april bij 
de GGD laten testen op CO-
VID-19, de ziekte die veroor-
zaakt wordt door het corona-
virus. Vanaf 6 mei geldt dat 
ook voor jeugdtrainers en per-
soneel van basisscholen en 
kinderopvang. Mantelzorgers 
van kwetsbare groepen kun-
nen (uiterlijk) met ingang van 
18 mei bij de GGD terecht. 
Om in aanmerking te komen 

voor een test moet men mi-
nimaal 24 uur corona-achtige 
klachten hebben. Dus last van 
neusverkoudheid, keelpijn, 
hoest, verhoging, koorts, be-
nauwdheid, kortademigheid, 
reuk-/smaakverlies of buik-
klachten. De aanvraag ver-
loopt via een arts. Meestal is 
dat de bedrijfsarts, maar dat 
kan ook de GGD-arts of huis-
arts zijn.

‘ER IS VOLDOENDE 
TESTCAPACITEIT EN 
ZO NODIG BREIDEN 

WE UIT’

Teststraat in Bussum
In een speciale teststraat 
neemt de GGD elke werkdag 
coronatesten af, en op gelei-
de van de vraag eventueel in 
het weekend. De locatie van 
de teststraat is op het terrein 
van de brandweerkazerne, 
Brinklaan 140 in Bussum. 

“We hebben ons goed voor-
bereid op het testen van nieu-
we doelgroepen” meldt René 
Stumpel, Directeur Publieke 
Gezondheid van de GGD. “Er 
is voldoende testcapaciteit en 
zo nodig breiden wij uit.” Bij 
een positieve testuitslag volgt 
bron- en contactonderzoek 
door de GGD. Stumpel: “Dit 
onderzoek is een van de kern-
taken van ons dagelijks werk. 
Dat doen we vanaf het begin 
van de uitbraak en daar zijn 
wij nooit mee gestopt.”

Meer informatie
Wie meer wil weten over het 
testen op COVID-19 kan 
kijken op www.ggdgv.nl/co-
ronatest. Ook kunt contact op-
nemen met het callcenter van 
de GGD. Dat kan van maan-
dag t/m zaterdag van 10.00 tot 
14.00 uur via 035-6926400. U 
kunt hier al uw vragen over 
het coronavirus stellen.

   

Kinderopvang in tijden van Corona
WIJDEMEREN
Ook voor de kinderopvang 
zijn de afgelopen weken 
zeer intens geweest. Het 
besluit van de overheid 
voor een intelligent lock 
down te kiezen, heeft ook 
voor de kinderopvang een 
behoorlijke impact gehad.

Voor ouders in cruciale beroe-
pen was er noodopvang. Die 
bleef open voor kinderen van 
deze ouders en daarnaast is 
er vanuit Kind en Co. afge-
sproken scholen te ondersteu-
nen bij het organiseren van de 
noodopvang. Voor school was 
de rol als opvanger nieuw. De 
opdracht om tot samenwer-
king te komen was niet altijd 
even makkelijk. De vanzelf-
sprekendheid dat samen-
werken niet betekent dat een 
docent ver weg in een klas zit 
en de BSO- medewerker kin-
deren opvangt was niet overal 

door gedrongen. Het verschil 
in denken bleek overbrugbaar 
en dat er mooie samenwer-
kingsvormen zijn gevonden, 
schept kansen voor de toe-
komst. Angst voor het virus 
speelde ook een rol. Maar wij 
zijn ons bewust van de nood-
zaak van het meewerken aan 
de maatregelen. Reden om te 
werken in kleine groepjes en 
alle richtlijnen van RIVM te 
volgen. Medewerksters die tot 
de risico doelgroep behoren 
werden uit geroosterd. Veel 
aandacht is uitgegaan in com-
municatie naar ouders.

Al 7 weken van lock down 
vangt de kinderopvang kinde-
ren op, ondersteunt zij scho-
len bij het organiseren van 
noodopvang overdag, regelt 
noodopvang buiten schooltij-
den en heeft 24 uurs noodop-
vang opgezet. Waar in de 
meivakantie de scholen dicht 

zijn organiseert de kinderop-
vang de noodopvang, zowel 
voor de kdv als bso voor de 
scholen. Na de meivakan-
tie gaan de kinderopvang en 
peuterspeelzalen weer open. 
Ook de BSO gaat weer star-
ten. Kinderopvang kan met 
recht als vitaal beroep worden 
gemerkt. Met trots kan ik zeg-
gen dat wij fantastisch perso-
neel hebben dat zich met volle 
toewijding heeft ingezet. Van-
uit Kind en Co kan ik zeggen 
dat er een bijzondere samen-
werking is ontstaan in zowel 
gemeente Wijdemeren als 
in vele gemeentes waar wij 
werkzaam zijn.

Rob Schilthuis;
Regio Manager
KMN Kind en Co

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

#samenvoordieren

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

10 Mei
moederdag

Hartvlaai met aardbeien
€ 11,25

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Diverse 
Sandwiches:
Gerookte kip

 Zalm
Eiersalade

Scones met  
room en jam
Croissantjes

Koffiebroodjes
Petit fours

Extra te bestellen:  
fles heerlijke moederdagbubbels 

of wijn voor slechts €15,-

Bestellen en afhalen vanaf  2 personen 

 € 17.50 p.p.

035 - 533 91 55
www.restaurant1244.nl

Te bestellen t/m vrijdag 8 mei a.s.
Vanaf 17.00 uur bezorgservice-menu

Verwen moeder  
met een High Tea van  

Restaurant 1244



Gemeente Wijdemeren

Wie verdient er
een kaartje?

Wijdemeren
informeren

Gemeentehuis gesloten

In verband met Hemelvaartsdag is het

gemeentehuis gesloten op donderdag 21 mei. 

Ook de dag na Hemelvaart, vrijdag 22 mei, zijn 

wij gesloten. Vanaf maandag 25 mei zijn we 

geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

>   Corona Check app
Heeft u klachten die mogelijk door het co-

ronavirus worden veroorzaakt? In de Corona 

Check app kunt u dagelijks gegevens over 

uw gezondheid doorgeven. Bijvoorbeeld of 

u kortademig bent en wat uw temperatuur is. 

Een medisch team beoordeelt iedere dag uw 

klachten. Als het nodig is, neemt een zorgver-

lener uit dit team binnen 24 uur telefonisch 

contact met u op. Aanmelden kan via

www.decoronacheck.nl.

>   Tussenpersonen Tozo
Er zijn momenteel bedrijven actief die onder-

nemers hulp bieden bij het aanvragen van de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo). Deze hulp is door-

gaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder 

financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw 

aanvraag en daar hoeft u als ondernemer niets 

voor te betalen. Voor (aan)vragen of hulp kunt 

u kijken op www.hilversum.nl. De gemeente 

Hilversum zorgt namelijk voor de afhandeling 

van alle aanvragen vanuit de regio. 

>   Eigen bijdrage wmo
Overheid en zorgaanbieders doen er momen-

teel alles aan om de Wmo-ondersteuning, 

zoals hulp bij het huishouden, door te laten 

lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom 

het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de 

minister besloten om in april en mei 2020 

geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen.

Hij beslist op een later tijdstip wanneer de in-

ning van de eigen bijdrage weer wordt opge-

start. De maatregel geldt niet voor Wmo-

klanten die wonen in een instelling voor 

beschermd wonen of voor opvang. Voor deze 

voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteu-

ning namelijk door.

 
>   Werk Paddenpoel
In de week van 4 mei starten de werkzaam-

heden voor het realiseren van de Padden-

poel fase II in Kortenhoef. Naast sporthal de 

Fuik, tussen de parkeerplaats en Oostindië, 

wordt een bordes aangelegd met daarop 

het oorlogsmonument. In het midden van 

het bordes komt een mozaïek met het 

wapen van Wijdemeren. Ook plaatsen we 

nieuwe beplanting. Het bordes wordt ook 

toegankelijk voor mindervalide inwoners.

De werkzaamheden nemen ongeveer drie 

weken in beslag. Bekijk het ontwerp op 

www.wijdemeren.nl/depaddenpoel. 

Officiële
bekendmakingen

Afgelopen week hebben we stil 
gestaan bij het thema vrijheid. Een 
veel besproken thema de laatste 
maanden. Het coronavirus heeft 
ons allemaal op enige wijze geraakt. 
Sommigen onder ons zijn ziek (ge-
weest), helaas zijn er ook dodelijke 
slachtoffers gevallen én wij zijn allen 
beperkt in de wijze waarop we ge-
wend zijn ons leven te leiden. 

Niet makkelijk
Dit laatste is zeker niet makkelijk. Waar wij 

in het begin dachten ‘we zetten de schou-

ders eronder’, lijkt nu een ‘coronamaatre-

gel-vermoeidheid’ te ontstaan. Het is ook 

ontzettend moeilijk om je kleinkinderen niet 

te kunnen knuffelen, niet te kunnen spelen 

met je vriendjes, niet te mogen bankhangen 

en chillen met z’n allen en domweg niet eens 

een biertje met elkaar te mogen drinken in je 

lievelingskroeg. 

Nieuwe wereld
En toch is het ontzettend belangrijk dat we 

volhouden met elkaar. Ja, het aantal over-

ledenen en geïnfecteerden daalt gelukkig, 

net als het aantal opnames in het ziekenhuis. 

Dit betekent echter niet dat het virus weg is. 

Hopelijk kunnen de maatregelen binnen-

kort versoepeld worden. Al moeten wij ons 

realiseren dat we ons voorlopig in een nieuwe 

wereld bevinden. 

Hernieuwd besef
Velen noemen onze nieuwe wereld ‘de 

anderhalvemetersamenleving’. Zelf vind ik dat 

een wat ongelukkige term. Het legt nadruk 

op de afstand tot elkaar, terwijl we juist dicht 

bij elkaar moeten blijven. Ik vind dat we op 

zoek moeten gaan naar een term die bena-

drukt wat de nieuwe wereld ons brengt. Een 

hernieuwde waardering voor onze zorgers, 

opleiders, schoonmakers en alle beroepen die 

we tot voor kort wellicht voor lief namen. Een 

hernieuwd besef van wat essentieel is voor 

ons geluk: samenzijn, persoonlijk contact en 

vertrouwen. En het besef dat de individuele 

inspanning het collectief dient: het loont om 

samen de strijd aan te gaan. 

Hoe onze nieuwe samenleving moet heten, 

dat weet ik niet. Wellicht dat u ideeën heeft; 

die hoor ik graag. Het belangrijkste is dat we 

elkaar straks weer kunnen treffen en ons 

weer vrij kunnen voelen. En weer gezellig met 

elkaar kunnen omgaan, zoals we gewend zijn 

in Wijdemeren.   

Crys Larson

Burgemeester Wijdemeren

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

7 mei 2020

Kort

   Burgemeester Larson: 

  “Het loont om samen de 
  strijd aan te gaan” 

#mooiWijdemeren
@elviravdlugt

Gaat uw kind weer sporten? Er zijn 
een aantal regels. Zo hebben kinde-
ren tot en met 12 jaar begeleiding 
nodig en zijn wedstrijden nog niet 
toegestaan. Alle regels op een rij.

Voor alle kinderen en jongeren geldt dat zij 

1,5 meter afstand tot de trainer of instructeur 

moeten bewaren. Jongeren van 12 tot en 

met 18 jaar moeten onderling ook 1,5 meter 

afstand houden. 

Omkleden en douchen
Zorg dat uw kind zich thuis omkleed, naar 

het toilet gaat en zijn of haar handen wast 

voor vertrek. Alle douchevoorzieningen zijn 

gesloten, dus kinderen moeten na afloop thuis 

douchen. 

Halen en brengen
Het is handig als uw kinderen zelf, lopend of 

op de fiets, naar de sportvereniging komen. 

Komt u hen toch brengen en halen? Als ouder 

mag u het verenigingsterrein niet op, dus zet 

hen buiten dit terrein af.

Veel sportplezier!

 Sporten in Wijdemeren
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Wijdemeren
informeren

7 mei 2020

De coronacrisis duurt voort en veel 
ondernemers hebben het nog steeds 
zwaar. Zeker ook in Wijdemeren met 
een relatief grote horeca- en recrea-
tiesector . De gemeente heeft daar-
om de lokale ondersteuningsmaatre-
gelen voor bedrijven en verenigingen 
uitgebreid. 

“Veel ondernemers hebben onze steun nodig. 

Met deze uitbreiding van de lokale steun-

maatregelen willen we de druk op bedrijven 

en verenigingen die het moeilijk hebben 

verminderen,” aldus wethouder Jan Klink. 

De maatregelen gelden, met terugwerkende 

kracht, vanaf 15 maart. 

Uitstel belasting- en huurbeta-
lingen
Voor Wijdemeren geldt dat er voorlopig geen 

aanmaningen gestuurd worden voor betaling 

van de belastingaanslagen die dit jaar worden 

opgelegd. Daarnaast kunnen bedrijven en 

verenigingen die een pand huren van de 

gemeente, en als gevolg van de coronacrisis 

liquiditeitsproblemen hebben, tijdelijk uitstel 

van de huurbetalingen aanvragen. We vragen 

vastgoedeigenaren om dit voorbeeld te 

volgen.

Kwijtschelding legeskosten
Vrijwel alle geplande evenementen voor de 

komende zomerperiode zijn geannuleerd. 

In veel gevallen zijn door organisatoren 

al voorbereidingskosten gemaakt en de 

bijkomende leges betaald. Deze legeskosten 

worden kwijtgescholden als evenementen 

geannuleerd moeten worden als gevolg van 

de coronacrisis. Ook ondernemers die, als 

gevolg van de coronacrisis, leges moeten 

betalen voor een administratieve wijziging in 

hun bedrijfsvoering kunnen uitstel van beta-

ling aanvragen. 

Vragen, zorgen of initiatieven
Bent u een ondernemer of vereniging en 

maakt u zich zorgen over uw financiële 

situatie? We denken graag met u mee. Ook 

stimuleren we nieuwe initiatieven om onder-

nemers en verenigingen te steunen in deze 

moeilijke tijd.

Neem hiervoor contact op met onderne-

mersmanager Natasja Zak via

n.zak@wijdemeren.nl of (035) 65 59 412. 

Lokale steunmaatregelen bedrijfs- en verenigingsleven 

Het coronavirus kan het dagelijks le-
ven lastig maken. Heeft u hulp nodig 
of wilt u juist helpen? De Appelboom 
biedt een overzicht van alle initia-
tieven in Wijdemeren, zoals bijvoor-
beeld Facebookgroep WIJdemeren.

“In de Facebookgroep delen we van alles: 

nieuws, tips, hulpvragen en handige links. 

Iedereen mag iets plaatsen, in welk dorp u 

ook woont. Zo laten we honden uit, doen 

boodschappen, bellen voor een praatje en 

delen verrassingspakketjes uit aan ouderen en 

zorgmedewerkers,” vertelt initiatiefneemster 

Marjolijn Bezemer. 

Wees voorzichtig
Marjolijn: “Het is fantastisch om te zien hoe-

veel mensen klaar staan voor elkaar. Er wordt 

helaas ook misbruik gemaakt van de situatie. 

Wees dus altijd voorzichtig, laat niemand 

binnen en geef nooit uw pinpas en pincode 

mee.” Meer weten? Neem contact op met 

Marjolijn via telefoonnummer 06 48 54 52 27 

of plaats iets in de Facebookgroep. Ga naar

www.facebook.com en zoek op ‘WIJdemeren’.

Helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren 

die graag voor u klaar staan. Schroom niet om 

gebruik te maken van deze hulp.

Bel met dorpscoördinator Bas Immerzeel

via 06 52 58 09 22 of mail naar

b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u graag 

op weg.

Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp. 

“In WIJdemeren zijn WIJ er voor elkaar”

Veel inwoners hebben momenteel 
zorgen over familie, vrienden of an-
deren in hun directe omgeving. Wie 
kan er volgens u een hart onder de 
riem gebruiken met een persoonlijk 
kaartje van de burgemeester en wet-
houders?

Misschien is het uw alleenstaande zus in qua-

rantaine, een opa in het verzorgingshuis, een 

vriend die zijn baan heeft verloren, uw klein-

kinderen die nog thuis zijn. Wat uw verhaal 

ook is: laat het ons weten. De burgemeester 

en wethouders schrijven hen graag een 

persoonlijke kaart. Want het coronavirus raakt 

ons allemaal, op wat voor manier dan ook. 

Iemand aanmelden
Kent of bent u iemand die wel een kaartje kan 

gebruiken? Mail dan zijn of haar naam, adres, 

postcode en woonplaats naar

communicatie@wijdemeren.nl. Vertel daarbij 

kort waarom hij of zij een kaart verdient, zodat 

het college een mooie boodschap kan schrij-

ven. We gaan uiteraard zorgvuldig om met de 

adresgegevens en gebruiken deze niet voor 

andere doeleinden.

Wie verdient er een kaartje?

Gemeente Wijdemeren

Net als voorgaande jaren gaat de ge-
meente haar eikenbomen preventief 
behandelen tegen processierupsen. 
Heeft u zelf een eikenboom in uw 
tuin? Controleer dan regelmatig of 
hier geen nest in zit. 

De eikenbomen hebben op dit moment 

voldoende bladeren om ze preventief te 

behandelen met een biologisch bestrijdings-

middel. Daarom gaan we binnenkort van start. 

Door de behandeling zal een groot deel van 

de rupsen sterven.

Melden via Fixi
De processierupsen zijn te herkennen aan 

de grote, dichte nesten op de stam of op de 

dikke takken van de boom. Ziet u een nest 

met rupsen? Geef dit dan aan ons door via de 

fixi-app of via www.fixi.nl. Hierdoor wordt het 

ook voor andere inwoners zichtbaar waar de 

nesten zitten. U kunt een nest ook doorgeven 

via telefoonnummer 14 035. 

Eikenboom in uw tuin
Heeft u een eikenboom in uw tuin? Dan bent 

u zelf verantwoordelijk voor bestrijding van 

de rups. U kunt met planten of mezenkastjes 

de natuurlijk vijanden van de processierups 

naar uw tuin lokken. Hang het mezenkastje 

niet in de eik zelf, maar in de buurt. Komt er 

toch een nest in uw boom? Ga dan niet zelf 

de rups bestrijden, maar meldt u aan voor 

bestrijding door de gemeente. Hiervoor geldt 

een gereduceerde tarief van 125 euro inclusief 

BTW per boom. Neem voor meer informatie 

contact op met de gemeente via telefoon-

nummer 14 035.

Bestrijding eikenprocessierups
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: plaatsen tijdelijke woning 

   (22-04-2020)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 30: verplaatsen woonark 

   (21.04.20)

- Leeuwenlaan 48: bouwen schuur (24.04.20)

- Zuidereinde 43: restaureren plafondschilde-

   ringen en lambrisering tpv corps en loges 

   (28.04.20)

Kortenhoef
- Cornelis de Wijsstraat 19: bouwen aanbouw 

   (29.04.20)

- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (29.04.20)

- Koninginneweg 95: plaatsen poort (16.04.20)

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning

   (gewijzigde situatie) (21.04.20)

- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (24.04.20)

Loenen aan de Vecht
- Oud over 152: bouwen boothuis (29.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 73: plaatsen 

   overkapping (21.04.20)

- achter Horndijk 38 en A. Lambertskade: 

   bouwen twee kanosteigers (21.04.20)

- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (23.04.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: vervangen 

   beschoeiing (28.04.20)

- Nootweg 89: wijzigen gevel (21.04.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (gewijzigde 

   situatie) (18.04.20)

- Meerhoekweg 12: plaatsen aanbouw (23.04.20)

- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (16.04.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Holland End 49: uitbreiden woning (28.04.20)

- Mr. J.C. Bührmannlaan 9: verhogen en

   vergroten woning (17.04.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 2: plaatsen dakkapel (17.04.20)

- Rembrandtlaan 54: plaatsen dakkapel (22.04.20)

- Veendijk 16: maken uitweg (28.04.20)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: renoveren ligboxstal (28.04.20)

- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (22.04.20)

- Torenweg 2: verplaatsen kozijn en plaatsen 

   dakkapel (17.04.20)

- Dorpsplein: afwijken van bestemmingsplan 

   voor tijdelijke standplaats (17.04.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfs-

   gebouw (29.04.20)

Nederhorst den Berg
- Kooikerboog 4: uitbreiden van woning (20.04.20)

>  Rectificatie 

Op 22 april 2020 publiceerden wij een ver-

leende omgevingsvergunning voor het maken 

van een uitweg op Prinses Margrietstraat 10 in 

Loosdrecht. Het juiste adres is echter Prinses 

Marijkestraat 10 in Loosdrecht.

>  Ontwerpbeschikking omge-
vingsvergunning
 
Kortenhoef:
- achter Moleneind 45: baggeren watergang

Voor het indienen van zienswijze: die kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening Bestem-
mingsplan Spiegel- en Blijk-
polder WSV De Spiegel, achter 
Dammerweg 62 in Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en 

Blijkpolder WSV de Spiegel, achter Dammerweg 

62 te Nederhorst den Berg, ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de 

Watervogels is voornemens om het bestaande 

clubgebouw op de begane grond, richting de 

Spiegel- en Blijkpolderplas uit te breiden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbe-

horende stukken, ligt vanaf donderdag 7 mei 

2020 gedurende zes weken ter inzage. Het 

ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 

stukken kan worden ingezien op www.ruimte-

lijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7900Adam612020-on00). 

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet 

worden ingezien op het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan contact worden 

opgenomen met de administratie van het 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen be-

stemmingsplan beroep te kunnen instellen bij 

de Afdeling bestuursrecht¬spraak van de Raad 

van State dient over het  ontwerpbestem-

mingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  Verkeersbesluiten 

Wijdemeren
Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaat-

sen voor het opladen van elektrische voertui-

gen op elf locaties in Wijdemeren

1.  Ankeveen – 2 langsparkeervakken Herenweg

2. ’s-Graveland – Noordereinde tegenover 

    huisnr. 45

3. ’s-Graveland – Zuidereinde tegenover 

    huisnr. 190

4. Kortenhoef – Dodaarslaan (parkeerterrein 

    Dodaarslaan/Hoflaan)

5. Kortenhoef – Hazenest (parkeerterrein 

    sporthal De Fuik)

6. Loosdrecht – Dirk Smorenberglaan

    tegenover huisnr. 73

7. Loosdrecht – Rading tegenover Rading 162

8. Loosdrecht – Rembrandtlaan t.h.v.

    plantsoen Van Ostadelaan

9. Nederhorst den Berg – parkeerterrein 

    Blijklaan 

10. Nederhorst den Berg – G. Hendrik Breit-

      nerlaan naast huisnr. 23

11. Nederhorst den Berg – parkeerterrein 

      Voorstraat hoek Brilhoek;

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl. U kunt – als 

belanghebbende – gedurende zes weken na

publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en wethouders. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten 

gehore brengen van “The last post” door 

trompettisten, 4 mei 2020 (29.04.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de 

verzenddatum (tussen haakjes) digitaal opge-

vraagd worden via info@wijdemeren.nl (team 

Juridische zaken & Veiligheid). Belanghebben-

den kunnen binnen deze termijn schriftelijk 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

degene die het besluit genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten 

   gehore brengen van “The last post” door 

   trompettisten, 4 mei 2020 (23.04.20)

- Stichting Scouting Regio Gooi, De Kwakel 52, 

   Scoutpop, 26.09.2020 (21.04.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan 

   t.h.v. 12, plaatsen toilet tijdens schilderwerk-

   zaamheden, van 18 mei t/m 28 juni 2020 

   (28.04.20)

Loosdrecht
- Don Events, parkeerterrein Wijde Blik, stand-

   plaatsvergunning voor verkoop snacks, patat 

   en ijs, van juni tot september (22.04.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee 

weken vanaf vandaag digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl (team Juridische zaken en 

Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventu-

ele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer 

u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 29 april een nieuwe 

Noodverordening vastgesteld. Dit naar aanlei-

ding van de versoepeling van de maatregelen 

die het kabinet op dinsdag 27 april 2020 

bekendgemaakt hebben. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl. 

Verkeer

Wijdemeren
informeren

7 mei 2020

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

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

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

Overig

Bouwen en wonen
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Er was eens in tijden van covid…  
een Wijdemeers sprookje
Ingezonden brief

Er was eens een weg in 
Oud-Loosdrecht. Een dijk van 
een weg! Maar die oude weg in 
Oud-Loosdrecht werd oud en 
versleten en zag de toekomst 
somber in. De randen gingen 
rafelen, de stukken vielen er 
af, en de noodpleisters konden 
het niet meer aan.

Maar de oude weg bood de 
enige mogelijkheid om bij bo-
ten en de Plassen te komen 
en ook doorsluipers maakten 
er dankbaar gebruik van om 
files te vermijden. De oude dijk 
zuchtte en steunde, kraakte in 
zijn voegen en liet het allemaal 
maar toe.

De oude weg was ook geliefd 
bij fietsers: kinderen op weg 
naar school of toeristen voor 
wie de oude weg de belofte in-
hield van het genieten van de 
natuur. De oude dijk was blij 
dat hij hierin nog kon voorzien.

Maar toen kon het echt niet 
meer. De oude dijk had een 
nieuwe huid nodig, een com-
plete transplantatie. De weg-
verzorger en zijn raadslieden, 
die hierover moesten beslis-
sen, zagen het ook, maar U 
weet, de wachttijden zijn lang 
en er moet overal nog zoveel 
gebeuren! En intussen bleef de 

oude dijk proberen, al krakend 
en steunend te doen, waarvoor 
hij was bedoeld.

Toen werd het plotseling stil in 
het land. Een ziekte waarde 
rond, de mensen bleven thuis 
en ook de wachttijden werden 
opgeschort. Het werd stil op de 
dijk. De wegverzorger zag een 
kans. Een donor was voorhan-
den en bereid in deze stille tijd 
een nieuwe huid ter beschik-
king te stellen. De wegverzor-
ger sprak met de oude weg en 
iedereen die van hem afhanke-
lijk was. Men was enthousiast 
over deze kans. De oude dijk 
kreeg weer hoop op betere 
tijden, de toekomst leek hem 
weer toe te lachen en dank-
baar maakte hij zich op voor de 
ontvangst van zijn nieuwe huid.

De wegverzorger moest echter 
overleggen met zijn zes raads-
lieden die hem toestemming 
moesten geven. De oude weg 
wachtte in spanning. En toen 
ging het mis! De raadslieden 
leden aan koudwatervrees! 
Eén raadsheer viel van zijn 
stoel en vond het te snel, een 
raadsvrouw kwetterde dat de 
nieuwe huid te duur was, een 
ander wilde kunnen kiezen uit 
verschillende donoren en een 
paar waren bovendien aller-

gisch voor de donor. Te duur, 
te weinig keus, te overhaast, 
te veel risico’s, dat vonden 
de vier huiverige raadslieden. 
Slechts twee raadslieden, de-
mocraten die het belang van 
het dorp voor ogen hadden, 
wilden de oude weg snel gene-
zen van zijn kwalen en van een 
nieuwe huid voorzien. De oude 
dijk was verbijsterd en zag zijn 
hoop vervliegen.

De wegverzorger had geen 
keus. Hij moest gehoorzamen 
aan zijn raadslieden. De oude 
weg kreeg dus nog steeds 
geen nieuwe huid. Krakend en 
steunend moest hij de onzeke-
re toekomst tegemoet gaan en 
hoopte nog in staat te blijven 
om toch nog veilig te kunnen 
doen waarvoor hij bestemd 
was. De gebruikers waren te-
leurgesteld en ongelukkig en 
vonden het een gemiste kans 
die iedereen duur te staan zou 
kunnen komen.

De oude weg in Oud-Loos-
drecht, die dijk van een weg, 
weende, zuchtte en steunde 
en stond, krakend, opnieuw 
op de wachtlijst. En leefde nog 
lang … ongelukkig!

Nanne Roosenschoon; D66 
Wijdemeren

   

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
Zeven weken geleden was 
het dat er een bal rolde, 
toen afgelopen woensdag 
de 6- en 7-jarigen van onze 
‘F-onderling’ weer tegen 
ons favoriete speeltuig 
trapten. Met alleen beper-
kingen voor trainers (1,5 
meter afstand) en ouders 
(kinderen afzetten op het 
parkeerterrein) konden we 
zien dat de kinderen het 
gemist hadden. Datzelfde 
gold voor de oudste jeugd 
(categorie O19). De trainers 
van deze junioren zorgden 
met de verplichte 1,5 meter 
afstand voor een afwisse-
lende training.

Helaas bleef een verwacht be-
sluit van het college van burge-

meester en wethouders over 
onze aanvraag voor een twee-
de kunstgrasveld afgelopen 
week uit. Dit werd uitgesteld tot 
tenminste 12 mei. Uitbreiding 
van ons complex met een ex-
tra speelveld is nodig gezien 
onze behoefte die overeenge-
komen is tussen de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), de Vereniging Sport en 
Gemeenten (VSG) en de Ko-
ninklijke Nederlandse Voetbal-
bond (KNVB). Die behoefte is 
voor komend seizoen bepaald 
op 4,3 speelveld.

Ondanks dat er weer mocht 
worden getraind, werden de 
Voetbaldagen online gehou-
den. Deelnemers kregen elke 
dag oefeningen en opdrachten 
via de mail gestuurd om die 

thuis uit te voeren.
We hebben lang hoop gehou-
den op het doorgaan van de 9e 
editie van het Wijdemeren Be-
achevent, maar helaas is ook 
dit evenement, gepland voor 
eind juni, afgelast. Jammer 
voor de 20 teams die ieder jaar 
op zondag meedoen met het 
footvolley.
De afgelopen weken hebben 
we onze leden en vrijwilligers 
gevraagd hun oordeel te geven 
over uiteenlopende zaken met 
betrekking tot onze vereniging. 
De respons op deze enquête 
was groot (bijna 45%). Naast 
de gesloten vragen is er veel-
vuldig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om aanvullende 
vragen te stellen en opmerkin-
gen te maken. De uitkomsten 
zijn binnenkort bekend.

Woningbouw in   
Wijdemeren
Ingezonden brief

Hiermee wil ik reageren op de 
ingezonden brief van de heer 
Marco Ritt uit Nederhorst den 
Berg. Hij reageert hiermee op 
een artikel in Weekblad Wijde-
meren van 22 april jl. waarin 
de consequenties worden be-
schreven wanneer de plannen 
van de provincie Noord-Hol-
land doorgaan en 80% van Wij-
demeren een zgn. Beschermd 
Provinciaal Landschap wordt 
en bouwen daardoor praktisch 
onmogelijk wordt. Natuurlijk 
wil ook de VVD Wijdemeren 
landelijk houden en ons land-
schap beschermen. Wij sluiten 
onze ogen echter niet voor de 
gevolgen die het beleid van de 
provincie zal hebben. Dat bete-
kent dat er geen mogelijkheid 
is om een woning in Wijdeme-
ren te vinden voor de meer dan 
1.000 woningzoekenden, on-
der wie veel jongeren, er geen 
woningen in het middenseg-
ment gebouwd kunnen worden 
waardoor er geen doorstro-
ming kan plaatsvinden, dat de 
vergrijzing in Wijdemeren in 
versneld tempo doorgaat, een 
vergrijzing die nu al hoger is in 
vergelijking met de regio Gooi 
& Vecht en ook landelijk. Dat 

betekent ook, dat winkels en 
basisscholen dreigen te ver-
dwijnen, onze verenigingen 
op termijn onvoldoende leden 
hebben en dus dat de leefbaar-
heid van onze dorpen onder 
druk komt te staan. Zonder die 
paar bouwprojecten (Groene-
woud en Zuidsingel Zuid in Kor-
tenhoef en Nederhorst Noord 
in Nederhorst den Berg) die 
de gemeente voor ogen heeft, 
verwordt Wijdemeren tot een 
reservaat. Dat klinkt hard, maar 
het is wel de consequentie als 
de plannen van de provincie 
doorgaan. Nogmaals, ook de 
VVD wil het landelijke karakter 
van Wijdemeren behouden en 
niet overal bouwen, maar wij 
sluiten de ogen niet voor de re-
aliteit. Dat vinden wij ook in het 
belang van onze inwoners. In 
zijn ingezonden brief geeft dhr. 
Ritt aan dat er nog wel ruimte 
is voor woningbouw onder de 
nieuwe regels. Wij nodigen dhr. 
Ritt graag uit om aan te geven 
waar die volgens hem dan zijn, 
dan zullen wij die als VVD ze-
ker in overweging nemen.

Sieta Vermeulen, fractievoor-
zitter VVD Wijdemeren

   

Tennisvereniging de  
Rading weer van start!
LOOSDRECHT
Als één van de eerste sport-
clubs van Wijdemeren is 
tennisvereniging de Rading 
aan het Jagerspaadje 22 in 
Loosdrecht op woensdag 
29 april gestart met tennis 
voor de jeugd t/m 18 jaar.

De jongste leden van de Ra-
ding kunnen eindelijk als eer-
ste dit seizoen gebruik maken 
van de vernieuwde banen, het 
nieuwe minibaantje en de oe-
fenmuur. Er kan vrij worden ge-
speeld en de lessen zijn weer 
begonnen.

Wel zijn er maatregelen ge-
nomen in verband met het 
Corona virus. De KNLTB (ten-
nisbond) heeft met NOCNSF 
een aantal richtlijnen opgesteld 
waar bezoekers van TV De Ra-

ding zich aan moeten houden. 
De gemeente Wijdemeren is 
verantwoordelijk voor handha-
ving en dat doen ze ook. De 
openingstijden zijn zodanig 
aangepast, dat er altijd een vol-
wassen coördinator op het park 
aanwezig is.

Ook voor niet-leden worden de 
banen in deze tijd beschikbaar 
gesteld. Als er kinderen zijn die 
zelf (nog) niet kunnen sporten, 
worden ze van harte uitgeno-
digd om weer in beweging te 
komen en tegen een geringe 
vergoeding (€2,50) te komen 
tennissen of kennis te maken 
met de tennissport (introductie 
les). Algemeen aanspreekpunt 
daarvoor is Rody van Calck 
(06-46066438).
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Gele Brug in volle glorie terug
ANKEVEEN
Op 25 april 1945 werd de 
originele Gele Brug in An-
keveen gesloopt door de 
Duitse bezetters. Ruim 75 
later staat er een nieuwe 
Gele Brug als trotse toe-
gangspoort naar Anke-
veen. De officiële opening 
laat nog op zich wachten, 
maar het veendorp met 
een oorspronkelijk ka-
tholieke gele signatuur is 
weer bereikbaar vanaf de 
Herenweg en Middenweg 
(NdB.).

In 2017 ontstond er een bur-
gerinitiatief om de ophaalbrug 
weer op te bouwen, weliswaar 
zonder de mogelijkheid om 
open te gaan. Maar wel met 
een opvallende gelijkenis met 
de vroegere brug. Het is echt 
een historisch monument. 
Het fietspad is even breed 
als voorheen. Aanleiding 
was het plan van de provin-
cie om een nieuwe duiker à 
110.00 euro te plaatsen. Dat 
kan beter, dachten Eric Tor-
sing c.s. Dus dienden ze een 

plan in, dat door de gemeente 
met € 250.000 werd onder-
steund, naast de 85.000 van 
Noord-Holland voor een fau-
napassage. Volgens kenners 
zijn de kosten laag. Dit heeft 
voornamelijk te maken met 
veel zelfwerkzaamheid. De 
meeste bedrijven werkten te-
gen kostprijs en zelfs om niet. 
Zo ontwierp Rob Torsing de 
brug met contragewicht (dat 
echter niet werkt), Joost Zwa-
german zette een fraaie fiets-
brug met opvallend hekwerk 
in elkaar, Fred Bosse bouwde 
in delen het houten brugwerk 
met hamei (poort), Johan de 
Jong stortte het beton en Jel-
le Smit hield wekenlang toe-
zicht. En dit lijstje is niet eens 
compleet.

Niet alleen past deze brug 
prachtig in de omgeving, ook 
komt het ontwerp tegemoet 
aan diverse andere doelen. 
Doordat er slechts één voer-
tuig tegelijk over de smalle 
brug kan rijden, is de ver-
keersveiligheid aan de rand 
van de bebouwde kom ver-

beterd. Voor wandelaars en 
fietsers is de aparte brede 
overgang ook prettig. Ook het 
feit dat er met de natuur reke-
ning wordt gehouden door de 
faunapassage geeft de brug 
een meerwaarde. Veel Anke-
veners zullen voortaan met 
nog meer trots terugkeren in 
hun dorp.

WIJdemeren blijft doorgaan
Doe mee!

Door: Marjolijn Bezemer

WIJDEMEREN
Sinds 27 februari is het Co-
ronavirus in Nederland bin-
nengedrongen. Dit bracht 
onduidelijkheid, verdriet 
en veel gemis op meerde-
re vlakken. Maar intussen 
brengt het ook creativiteit, 
warmte en verbinding. WIJ-
demeren is een groep die al 
eerder bestond, maar sinds 
de crisis meer ingericht is 
voor hulp en steun.

Enkele weken geleden was er 
een oproep vanuit WIJdeme-
ren om vrijwilligers te werven 
voor bepaalde hulpvragen. In-
tussen is er een aantal mensen 
met hulpvragen gekoppeld aan 
vrijwilligers. Het is niet niks, 
om hulp vragen. En elke hulp-
vraag is ook divers. Maar doe 
het wel, want er staan genoeg 
vrijwilligers klaar voor hulp! Of 
het nou gaat om iets fysieks 
als boodschappen doen of iets 
mentaals voor een klein steun-
tje in de rug. Allemaal heel lo-

gisch in deze coronatijd.
WIJdemeren heeft in samen-
werking met onder andere 
Landgoed de Rading een inza-
melingsactie opgezet. Met de 
opbrengst worden pakketjes 
samengesteld. Deze zijn met 
name bedoeld voor zorgver-
leners en vrijwilligers als dank 
voor hun inzet. Liesbeth Lam-
me heeft prachtige potten en 
narcissen beschikbaar gesteld, 
deze werden bij ouderen be-
zorgd. Met de hulp van het Wij-
demerenfonds en The Bickery 
Foodgroup zullen er binnenkort 
verrassingspakketjes bezorgd 
worden bij eenzame ouderen 
die zelfstandig wonen om deze 
een hart onder de riem te ste-
ken.

Het zou geweldig zijn als deze 
pakketjes vergezeld worden 
van zelfgemaakte kaarten voor 
de persoonlijke touch. Helpt u 
mee? De kaarten kunt u inleve-
ren op de Eslaan 9 in Korten-
hoef of bij Landgoed de Rading 
in Loosdrecht.

Doorgaan
Via de Facebookgroep WIJ-
demeren kunt u deze acties 
volgen, hulp aanbieden, vra-
gen stellen, maar ook mensen 
aandragen die een bedankje 
verdienen. Hopelijk zijn er nog 
meer ondernemers die mee 
willen doen met de inzame-
lingsacties. Het is een uniek 

gebaar voor ieder die het flink 
verdient om verwend te worden 
in deze moeilijke tijden. In deze 
tijden is het van belang om te 
denken aan elkaar. Daarom 
nog een keer de belangrijke 
boodschap, houd 1,5 meter af-
stand, was vaak de handen en 
blijf zoveel mogelijk thuis.
Overal in Wijdemeren worden 

acties op touw gezet om men-
sen te helpen en op te beuren. 
Laten we dit vasthouden en 
voortzetten. Heeft u vragen 
over de lopende acties, vragen 
over hulp of wilt u vrijwilliger 
worden? Wilt u meedoen aan 
de inzamelingsactie of iets do-
neren? Bel dan met Marjolijn 
Bezemer: 06 48 54 52 27.
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ASV Handbal jeugdtrainingen weer 
begonnen
ANKEVEEN
De trainingen worden ge-
geven met de nodige maat-
regelen en op gepaste af-
stand.

Nadat de Nederlandse Dames 
het WK hebben gewonnen 
en het WK voor vrouwen in 

2025 in Nederland en Duits-
land wordt georganiseerd, is 
de sport handbal weer in op-
komst. Dat handbal niet alleen 
een sport voor meisjes is, blijkt 
wel uit het D-jeugd team. Daar 
spelen momenteel 6 jongens. 
Nu nog in een gemengd team, 
maar vanaf seizoen 2020-

2021 zijn ze een C-jeugd team 
bestaande uit alleen jongens.

ASV Handbal heeft in sei-
zoen 2020-2021 de volgen-
de teams: D-Jeugd (meisjes, 
maar kan ook gemengd), 
C-Jeugd (jongens), B-Jeugd, 
A-Jeugd, Dames 1, Dames 
Recreanten. Voor alle teams 
zijn we nog op zoek naar en-
thousiaste spelers!

Heb je interesse om (weer) te 
gaan handballen, dan kan je 
3x gratis meetrainen. Je kan je 
hiervoor opgeven bij Lisa Tor-
sing: lisatorsing@hotmail.com

Zien we jou binnenkort hand-
ballen bij de leukste en gezel-
ligste handbalvereniging van 
Wijdemeren!? Meld je aan!

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.

Aardbeienslof
Deze zondag!

€ 9,95
voor

Voor Mama
Aardbeienslof
Deze zondag!

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

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

Te huur, te Kortenhoef  in
mooie omgeving, praktijk-
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

maatwerk. Bel 035-7724879

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

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

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. tel: 06-33590799

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

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 € 2,65 per gedrukte regel

#samenvoordieren
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Vage Kennissen wint 
KUD Quiz

WIJDEMEREN
Op Koningsdag werd de 
uitslag van de Ken Uw 
Dorp Quiz in Quarantaine 
bekend gemaakt.

Van de 50 (!) deelnemende 
teams via beeldcommunicatie 
werden de Vage Kennissen 
eerste. Team Nieuw Korten-
hoef werd 2e en de Importan-

to’s sluiten de top-3 af met een 
3e plaats. Op 30 oktober 2021 
volgt de 4e editie van de KUD 
Quiz in Kortenhoef / ‘s -Grave-
land. De organisatie, bestaan-
de uit Klaartje Steinkamp, 
Yvonne Sikking, Andre Jan-
maat, Martijn vd Brand, Bram 
de Kloet en Ben Steenvoor-
den, verdient een grote pluim.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 6 mei zendt 
GooiTV het volgende program-
ma uit: In TV Magazine komen 
diverse onderwerpen aan bod 
zoals een rondje langs de her-
denkingsmonumenten vanwe-
ge 4 mei en sport bij Gooise 
Meren Beweegt.

Andreas van der Schaaf gaat 
opnieuw aan de slag met zijn 
culinaire wetenswaardigheden.

Daarnaast zendt GooiTV aan-
staande zondag opnieuw een 
kerkdienst uit vanuit de Spieg-
helkerk in Bussum.

   

Zonnepanelen op je eigen dak
WIJDEMEREN
Interesse in zonnepane-
len? Dan is dit je kans! De 
energiecoöperatie Wijde-
meren start deze week met 
de nieuwe actie zonnepa-
nelen op je eigen dak.

We hebben voor deze actie 
weer een mooi aanbod afge-
sproken met de zonnepaneel-
leverancier. Dit keer werken 
we samen met alle andere 
energiecoöperaties in het Gooi 
en Wim Schaap uit Kortenhoef, 
onze eigen deskundige op het 
gebied van zonnepanelen, 
coördineert deze actie. Alle 
informatie over de zonnepane-
lenactie staat op een speciale 
websitepagina.
Wordt lid van de energiecoö-
peratie en schrijf je in voor 30 
juni 2020. Nog geen lid? Bij 
deze zonnepanelenactie krijg 
je het eerste jaar lidmaatschap 
cadeau.
De energiecoöperatie werkt 

door en voor bewoners aan de 
energietransitie van Wijdeme-
ren. Energiecoaches helpen 
je (gratis) om de mogelijkhe-
den voor energiebesparing 
in je eigen huis te verkennen. 
Bel gerust als je vragen heeft. 
Wil je zelf je kennis of ervaring 
delen dan kun je je aanmelden 
om energiecoach te worden. 
Je ontvangt een gratis training.
Meld je aan voor de collectie-
ve inkoopactie zonnepanelen 
via onze (vernieuwde) website 
ECWijdemeren.nl. Heb je vra-
gen? Mail dan naar contact@
ECWijdemeren.nl

Bij ‘t Swaentje stijlvolle   
afhaalservice
‘S-GRAVELAND
Op de zondagavond dat 
de intelligente lock down 
werd afgekondigd, zaten de 
gasten van Mijndert Groen 
in ‘t Swaentje al aan het 
hoofdgerecht. Vanaf dat 
moment heeft hij met zijn 
medewerkers bewust de 
luwte gezocht om zich voor 
te bereiden op een nieu-
we vorm van gastronomie 
met minder tafels en meer 
ruimte. Vanaf 27 april heeft 
‘t Swaentje, aan de Noor-
dersluis, een afhaalservice 
van donderdag t/m zondag.

Het liep direct storm de eerste 
keer. “We hadden 80 maal-
tijden. Dat was een enorme 
uitdaging met een driegangen-
menu, maar het liep prima.” 
Volgens Groen heeft dat voor-
namelijk te maken met de goe-
de band die zijn restaurant met 
een trouwe groep van gasten 
heeft.” Voordat de gerechten 
via het afhaalloket worden uit-
gegeven, besteden Mijndert en 
zijn medewerkers grote zorg 
aan een goede presentatie. 
Met duurzame inpakschaaltjes 
waaruit je zelfs kunt eten. Dat 

past in de sfeer van het stijl-
volle exclusieve dineren in ‘t 
Swaentje, waarbij uiteraard de 
aandacht voor een topkwaliteit 
van de gerechten op de eerste 
plaats komt. Met chef-kok Mitch 
van Egmond lijkt dat gega-
randeerd. Er is een wisselend 
menu dat de gasten zelf kun-
nen samenstellen. Met bijvoor-
beeld een driegangen-keuze-
menu à 29,50, bestaande uit 
een voorgerecht als gerookte 
zalm, in combinatie met het 
hoofdgerecht lamsrump en 
een cassis bavarois als dessert 
weet je dat de smaakpapillen 
optimaal zullen functioneren. 
Daarnaast is er een scala aan 

‘losse’ gerechten als carpaccio 
of asperges met beenham. En 
elke week varieert het keuze-
menu. Ook kan Mijndert veel 
vertellen over een juiste keuze 
van de wijn.

15 jaar
Dit jaar is Mijndert Groen 15 
jaar eigenaar van ‘t Swaentje. 
Hij heeft er geen moment spijt 
van dat hij het pad van zelfstan-
dig restaurateur opging. “Het 
blijft mooi werk om als gastheer 
met je gasten te communiceren 
en hen te adviseren met een 
goede keuze.” Op www.hets-
waentje.nl kunt u alles lezen 
over de afhaalservice.

   

Fotowedstrijd Stichting 
Oude Hollandse Waterlinie
REGIO
Ook dit jaar organiseert de 
Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie een fotowed-
strijd. Het thema is dit jaar: 
‘Iconen van de Oude Hol-
landse Waterlinie’. Hier-
mee willen wij de aandacht 
vestigen op gebouwen en 
monumenten binnen het 
gebied van de Oude Hol-
landse Waterlinie. Denk 
aan bijvoorbeeld vesting-
steden, forten en schan-
sen, zoals het Muiderslot of 
Fort Loevestein.

Inmiddels zijn de eerste foto’s 
ontvangen. Wij begrijpen dat 
het met de huidige omstan-
digheden misschien lastig is 
om naar buiten te gaan, maar 
misschien heeft u de afgelopen 
twee jaar ‘toevallig’ een icoon 
van de Oude Hollandse Wa-

terlinie gefotografeerd. Het is 
misschien de moeite waard om 
nog eens door uw fotoarchief 
te gaan en te kijken of er een 
mooie foto tussen zit. Voor-
waarde is wel dat de foto niet 
ouder is dan twee jaar. En met 
het komende mooie weer ziet u 
misschien toch kans om even 
naar buiten te gaan en een 
icoon te fotograferen.

U kunt maximaal drie foto’s 
toesturen voor uiterlijk woens-
dag 30 september 2020 naar 
contact@ohwl.nl. Uw foto’s 

worden door een onafhanke-
lijke jury beoordeeld. Uiterlijk 
donderdag 15 oktober 2020 
maakt de jury de winnaars be-
kend.

De hoofdprijs is dit jaar een 
bedrag van € 150, de nummer 
twee ontvangt € 100 en de 
nummer drie € 50. Genoeg re-
den om mee te doen aan deze 
fotowedstrijd. Veel succes!

Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.oudehol-
landsewaterlinie.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



Donderdag 7 mei 2020
14

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Het Spieghelhuys bij u thuis
NEDERHORST DEN BERG
Uit eten gaan kan niet meer, 
er moet thuis gekookt wor-
den, en u heeft nu weleens 
zin in een culinaire maar 
makkelijke maaltijd. Klinkt 
dit bekend? Dan hebben 
wij een goede oplossing: 
verse maaltijdboxen van 
het Spiegelhuys die wij bij 
u thuis bezorgen.

De box stelt u naar keuze 
samen met uw favoriete ge-
rechten. Verse kabeljauw, een 
feestelijke vitello tonato of lek-
kere kipsaté: het ligt binnen 
een handomdraai op uw bord.

De keuze bestaat uit een 
twee- of driegangenmenu met 
een voor- hoofd- en/of nage-
recht. De bereiding van de 
maaltijden? Die is niet langer 
dan 10 minuten! Het voor-

gerecht wordt geleverd als 
bouwpakket, waarbij de ingre-
diënten alleen samengevoegd 
hoeven te worden. Het eten 
bij het hoofdgerecht is vacu-
um verpakt en eenvoudig op 
te warmen. Het dessert is al 
helemaal klaargemaakt voor 
u: alleen nog op een bordje 
doen en smullen maar. Ko-
ken gaat niet veel makkelijker 
worden dan dit!

De maaltijdboxen bezorgen 
wij gratis tussen 17:00 en 
18:00 uur bij u thuis. Wilt u lie-
ver de maaltijdbox(en) afha-
len? Dan kunt u langskomen 
in onze pop-up store tussen 
15:00 en 17:00 uur. Het twee-
gangenmenu is vanaf €15 te 
bestellen en het driegangen-
menu vanaf €18. Iedere week 
wisselt het menu, zo kunt u 
elke keer van een nieuwe 

maaltijd genieten. Enthousi-
ast geworden? Dan kunt u 

kijken op www.spieghelhuys.
nl voor het bestellen van uw 

maaltijdbox met het actuele 
weekmenu.

Facebook Feesttent   
Mini-Concert SFG 
’S-GRAVELAND
Normaal gesproken zou dit 
weekeinde het muzikaal 
geweld in de feesttent aan 
het Noordereinde is ‘s Gra-
veland zijn losgebarsten. 
Voor sommigen een jaar-
lijkse reünie, anderen voe-
len het na 37 jaar zelfs als 
een soort bedevaartsoord. 
Dat tweede weekeinde 
van mei is al heel lang een 
hoogtepunt op de evene-
mentenkalender van Wij-
demeren.

Normaal gesproken zouden 
deze week voorbijgangers 
op de Smidsbrug de enorme 
tent al zien staan, waren de 
kraamnummers voor Jaar-
markt reeds leesbaar op het 
wegdek van dat Noorderein-
de en de fel gele borden met 
het programma prijkten dan al 
wekenlang om de lantaarnpa-
len in de regio. Niet dus. Geen 
feest. Want het zijn – helaas – 
geen normale tijden. En mag 

je af en toe even niet normaal 
doen, vindt het bestuur van de 
Stichting Festiviteiten ’s Gra-
veland.

Als een vrij ‘last minute’ en 
vooral ludieke actie kunnen 
alle trouwe bezoekers op za-
terdag 9 mei vanaf 20.00 uur 
naar de virtuele feesttent voor 
een twee uur durend concert 
vanaf een geheime locatie. 
DJ Gio Lennox draait heer-
lijke hits en de lokale helden 
van de band Tape That komen 
‘live’ spelen via de Facebook 
pagina van SFG Wijdemeren. 
En wellicht dat er nog een sur-
prise act komt. Je hoeft geen 
kaarten of consumptiebonnen 
te kopen deze keer. Wel even 
je eigen bar aanvullen. En je 
kan gewoon thuis naar de WC 
tijdens de show. Anders zal het 
zeker zijn. Maar we kunnen 
zaterdagavond – op afstand – 
toch even een heel klein beet-
je bij elkaar zijn.

Moederdag 2020
Zondag is het Moederdag, dit 
jaar anders dan anders. Je 
kunt moeder nu niet verblij-
den met een bezoekje, een 
knuffel of een dikke pakkerd. 
Je kunt haar wel overladen 
met stapels attenties. Voor 
deze Moederdag 11 nuttige 
tips van een moederskindje.

• Liefde gaat grotendeels door 
de maag. Trakteer je moeder 
op een welverdiend ontbijt. In 
Wijdemeren en omgeving zijn 
er vast wel horecazaken die 
deze service tot in de puntjes 
kunnen regelen. Zelfs ontbijt 
met bloemen behoort tot de 
mogelijkheden.
• Ook kun je moeder mooie 
cadeaus schenken die ze in 
huis kan gebruiken. Voor de 
creativiteit is een scala aan 
keuzes, spellen, handwerk, 
patchwork, puzzelen, teke-
nen, schilderen. Ga zo maar 
door.
• Tussen Breukeleveen en 
Nederhorst den Berg is er een 
groot aanbod aan bestellen 
op culinair terrein. Afhalen, 
laten bezorgen, van patat tot 

carpaccio, van Italiaans tot de 
Franse keuken, er kan van al-
les. Arjen Hoek ontwierp een 
app om uw keus te vergemak-
kelijken: www.wijdemerent-
huis.nl.
• Verras je moeder op haar 
speciale dag met een speci-
aal cadeaupakket, het liefst 
bij een lokale ondernemer. 
Dan sla je twee vliegen in één 
klap.
• De klassieker op Moederdag 
blijft natuurlijk een bloemetje 
of een plant. Bij de groen-
specialisten in de zes dorpen 
staat een grote variatie aan 
boeketten en planten te sme-
ken om aandacht
• Een fraai sieraad slaat ook 
altijd aan. Een ring, oorbellen, 
een hanger of polshorloge, 
een mooie blijvende herinne-
ring aan Moederdag 2020.
• En verder is er in Wijdeme-
ren een exclusieve keuze uit 
exquise bonbons, wijnen, par-
fums, kazen en delicatessen
• Kun je moeder niet bezoe-
ken, dan is een Moederdag-
kaart een leuke manier om 
een boodschap over te bren-

gen. Dat kan op talloze ma-
nieren voor moeder, schoon-
moeder of misschien zelfs je 
grootmoeder
• Het allermooiste en origi-
neelste is als jezelf iets in 
elkaar knutselt voor moeder. 
Dat wordt gewaardeerd! Het 
hoeft niet perfect te zijn, maar 
dat je er met aandacht en lief-
de aan hebt gewerkt, is al de 
moeite waard.
• Moeders zijn er dol op. Ze 
kunnen niet lief genoeg zijn, 
niet complimenteus genoeg, 
niet snoezig genoeg en niet 
schattig genoeg: leuke Moe-
derdag gedichten. Ze houden 
ervan, je kunt je mama er een 
groot plezier mee doen.
• Geef haar een goed boek. Je 
weet wat haar favoriete genre 
is. Een streekroman, een de-
tective, een avonturenboek of 
een informatief boek. Kun je 
niet kiezen, dan kan een boe-
kenbon altijd. Niet origineel, 
wel functioneel in coronatijd.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
#REN TEGEN  

KANKER
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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Natuur is geen recreatiegebied
Gooise natuur lijdt schade

WIJDEMEREN
De Gooise natuur heeft 
flink te lijden onder de vele 
bezoekers die even willen 
ontsnappen aan de dage-
lijkse coronasituatie. Groe-
pen jongeren die overlast 
veroorzaken, mensen die 
van de paden afgaan en 
dwars door kwetsbare na-
tuur heenlopen, fietsen of 
zwemmen waar dat niet 
toegestaan is, loslopende 
honden en heel veel zwer-
fafval. En dat alles midden 
in het broedseizoen.

Daarom roepen Goois Natuur-
reservaat en Natuurmonumen-
ten bezoekers op om rekening 
te houden met de natuur: de 
natuurgebieden zijn open, 
maar hou je wel aan de regels. 
“Het is heel begrijpelijk dat 
mensen erop uit willen trek-
ken, maar het is nu af en toe 
echt bar en boos. Jongeren die 
in grote groepen midden in het 
natuurgebied gaan zitten drin-
ken. Daarmee veroorzaken 

ze enorme verstoring voor de 
dieren die er leven. Zeker nu 
we middenin het broedseizoen 
zitten en bijvoorbeeld reeën 
hun jongen krijgen.” Toezicht-
houder Jelle Kaptijn van Na-
tuurmonumenten heeft er zijn 
handen vol aan. “Mensen die 
van de paden afgaan en dwars 
door het gebied heen sjouwen, 
fietsen op plekken waar dat 
niet mag, vissen in de natuur, 
honden overal laten loslopen. 
Mensen gedragen zich alsof 
ze in een recreatiegebied zijn, 
waar alles mag.”

‘VEEL DANK NAMENS 
ONS EN DE NATUUR’

Geen voetbalveld
Boswachter Rob Rossel van 
Goois Natuurreservaat kan 
dat beamen: “De hei is geen 
voetbalveld, graslandjes geen 
picknickweide, het bos geen 
verstopplek en water geen 
zwemwater. We zien mensen 
steeds verder en dieper de na-
tuurgebieden intrekken. Vooral 

jongeren. Het is nu vakantietijd 
of ze hebben maar een halve 
dag schoolwerk thuis en dan 
willen ze naar buiten.” Beide 
natuurorganisaties begrijpen 
heel goed dat mensen in deze 
moeilijke tijd de natuur opzoe-
ken, maar benadrukken dat 
de natuur hier niet de dupe 
van moet worden. Zeker in het 
broedseizoen hebben dieren 

hun rust en ruimte hard nodig.

Daarom vragen Goois Na-
tuurreservaat en Natuurmo-
numenten alle bezoekers om 
rekening te houden met de na-
tuur en de regels in acht te ne-
men. “Die zijn er niet voor niks. 
Maar we zien ook veel nieuwe 
mensen in onze gebieden, die 
zich misschien niet bewust 

zijn van de regels”, zegt Jelle. 
“Daarom deze oproep: wandel 
of fiets alleen op de aangege-
ven paden, ga niet na zonson-
dergang de natuur in, houd je 
hond aan de lijn waar dat ge-
vraagd wordt en neem je afval 
weer mee naar huis. Veel dank 
namens ons en vooral namens 
de natuur!”

Ilse bedwong de Kilimanjaro
Sponsorgeld ruim behaald

Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN
Vorig jaar besloot Ilse de 
Boer haar leven ingrijpend 
te veranderen. Ze wilde 
weer fit worden en geld op-
halen voor een goed doel. 
Ze zette meteen hoog in: 
de Kilimanjaro beklimmen 
en geld ophalen voor de 
Stichting Doingoood die 
moeder en kind projecten 
in Afrika ondersteunt. In 
beide opgaven is ze ruim-
schoots geslaagd.

Met behulp van Slender You in 
Kortenhoef en wandelen in de 
natuur van onze mooie dorpen 
was Ilse voor vertrek al 25 kilo 
afgevallen. Haar initiatief werd 
warm onthaald door onder an-
dere de Jumbo en AH in de 
Meenthof waar men statiegeld 
kon doneren voor Doingoood. 
Ook via een oproep in ons 
blad deden lezers aan de actie 
mee waardoor Ilse een mooi 
bedrag van € 2700,- bijeen-
bracht.

‘JE KUNT ALTIJD 
MEER DAN JE DENKT’

Met haar 5 medeklimmers, 
dragers en gidsen begon Ilse 
op 2 maart aan de beklimming. 
Het werd een tocht met grote 
hoogtepunten maar ook diepe 
dalen. Ilse: ‘’Het viel behoorlijk 
tegen. Met een rugzak van 6 
kilo was het vaak afzien. Op 
dag 5 kreeg ik een enorme dip. 
’s Nachts was het koud, dus je 
slaapt niet goed. Het is ook 
niet alleen maar klimmen. Als 
je een ravijn voor je ziet moet 
je erom heen. Dus eerst weer 
dalen en dan omhoog waar-
door je na 8 uur lopen aan de 
overkant op dezelfde hoogte 
staat. Daartegenover stond de 
prachtige natuur met ongelo-
felijke vergezichten. Op een 
gegeven moment was ik totaal 
uitgeput en had lichte hoogte-
ziekteverschijnselen. Maar je 
kunt altijd meer dan je denkt en 
zo heb ik toch Stella Point be-
reikt op 5700 meter, 195 onder 
de top. Na de beklimming heb-

ben we een project bezocht 
van Doingoood waar kwetsba-
re kinderen o.a. tassen maken 

en worden voorbereid op een 
plek in de maatschappij. Het 
geld wordt goed besteed en ik 

wil iedereen dan ook heel erg 
bedanken voor het meedoen 
aan deze actie.”

 Foto: Ben Walet, (NM

 Foto: Ilse de Boer
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Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

MIKE     DENNIS     ROMA     PALOMA     KIMBERLEY     NAZMIYE     SHARON     SILVANA     ANGELIQUE     
HUGO     JOLANDA     FENNA     JANNIEK     MARJOLIJN     EVA     SANNE     MAAIKE     MABEL     SAMANTHA     
JOLANDA     WOUT     DAAN     SANDRA     GINA     RIA     MELANIE     RAYMOND     INGE     YOUP     MARK     
STEVIE     PIP     TESSA     JESSE     KRIJN     MARCO     THIJS     TIM     CHARLEY     BO     YOEP     JASPER     
YURI     CAMILLE     LEONIE     MIKE     DENIAN     MELISSA     MENNO     ANOUK     RYAN     JACCO     TOM     

SANDER     GEERT     CHRISTIAN     WESSEL     MANDY     LUNA     FINN     SANNE     SAMUEL      BO
DAIMY     THOMAS     JELLE     LORENA     MELLE     MIJNTJE     AMBER     LISA     GOOS     THIJS     BART     RIEN     

LINDA     PATRICIA     JEROEN     PERCY     SASKIA     PAULA     JOLINE     THIEMO     NICK     TOMMY     DOMINIQUE

#StaySafe


