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Alleen maar blije gezichten
Kinderen weer naar school

Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN
Maandagochtend gingen 
de deuren van de basis-
scholen ook in Wijdemeren 
weer open.

Sandra Saher, locatiedirec-
teur van de Curtevenne: “Het 
ging eigenlijk vanaf de eerste 
ochtend ongelofelijk goed en 
soepel met de kinderen en hun 
ouders. Iedereen hield zich 
keurig aan de aangegeven 
plekken. De kinderen waren 
vooral blij om na 2 maanden 
hun vriendjes, vriendinnetjes 
en de leerkrachten weer te 
zien. Op 1 na is ons hele team 
weer compleet. Wij hebben 
met de scholen onderling over-
legd en hadden allemaal het-
zelfde idee om de kinderen een 
halve dag te laten komen. Zo 
komt er snel weer structuur en 
ritme in de lessen. Per dagdeel 

gaan broers en zussen tegelijk 
naar school. De kinderen die 
naar de BSO gaan, komen ’s 
middags. Dat was nog best wel 
even puzzelen, maar we zijn 
blij dat we maatwerk per kind 
kunnen leveren. In de klassen 
zijn ruimtes afgeplakt om de 
1,5 m. afstand tot de leerkracht 
te bewaren. We zetten vooral 
in op de hoofdvakken rekenen, 
taal, spellen, technisch- en be-
grijpend lezen. We kunnen dan 
al snel zien op welk niveau de 
kinderen zijn. Er is lekker veel 
ruimte buiten dus de kinderen 
kunnen per klas een kwartiertje 
naar de speeltuin hiernaast of 
naar het schoolplein gaan om 
even hun energie kwijt te ra-
ken. Hopelijk kunnen we vanaf 
1 juni als de middelbare scho-
len ook opengaan, weer alle-
maal tegelijk naar school. Over 
de periode zomervakantie kun-
nen we nog niets zeggen. We 
wachten daar de richtlijnen van 

de overheid af.”

‘GESPREKKEN IN DE 
KLAS OVER BELE-

VING PERIODE THUIS’

Dat de kinderen en hun ou-
ders thuis heel hard hebben 
gewerkt beaamt ook Edwin 
Nelemans, directeur van de 
Regenboog in Kortenhoef: “Er 
is in de media veel gesproken 
over mogelijke achterstanden, 
maar ik denk dat dat heel erg 
zal meevallen. Afgelopen we-
ken hebben de kinderen veel 
bijgeleerd op digitaal, commu-
nicatief en sociaal gebied. Wij-
zelf ook natuurlijk qua digitaal 
lesgeven. In de klas voeren we 
gesprekken met de kinderen 
over hoe ze deze periode thuis 
hebben beleefd. In de klassen 
hebben we een U-opstelling 
gemaakt waardoor er 1,5 m. 
afstand tot de leerkracht kan 
worden gehouden. Enkele ou-

ders houden hun kinderen nog 
even thuis. Voor hen gaan we 
door met de digitale lessen en 
het ophalen van huiswerk. We 
hebben een filmpje gemaakt 
en van tevoren toegestuurd 
met instructies, looproutes 
en plekken voor de fiets. Dat 
werkte erg goed. Fijn om de 
opluchting van de ouders en 
de blijheid van de kinderen zo 
te zien.”

Ook bij IKC-Wereldwijs in 
Loosdrecht zijn de schooldeu-
ren weer open en is er met hal-
ve groepen gestart. “De kinde-
ren waren hier ook heel blij om 
elkaar maar ook de leerkrach-
ten weer te zien. Het is toch 
heel anders om elkaar ‘live’ in 
plaats van achter een scherm 
te kunnen zien en spreken. Als 
alles goed gaat en dit traject 
slaagt gaan de kinderen hope-
lijk na de Pinksterdagen weer 
allemaal tegelijk naar school.“

 Foto: Curtevenne School

Wijdemeren 
muziek
www.wijdemeren-

muziek.nl in de lucht

WIJDEMEREN
Had je altijd al een muziek 
instrument willen leren 
spelen of je aan willen slui-
ten bij een vereniging, maar 
weet je niet precies waar je 
terecht kan? Wijdemeren 
Muziek helpt hierbij door 
een duidelijk overzicht te 
geven van alle muziekdo-
centen, -groepen, en -ver-
enigingen in Wijdemeren.

Zit je bij een muziek- of zang-
vereniging of ben je zelf mu-
ziekdocent en gevestigd in Wij-
demeren? En zou jij ook graag 
op deze site vermeld willen 
worden? Neem dan contact op 
via:wijdemerenmuziek@gmail.
com Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Ook voor tips of an-
dere ideeën op muziek gebied 
kunt u naar bovenstaand mail-
adres schrijven.
   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 13 mei 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

In TV Magazine diverse onder-
werpen zoals sport bij Gooise 
Meren Beweegt, het afgelas-
ten van de Passion 2020 en 
het verruimen van de zoge-
naamde Corona-maatregelen. 
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 Wilhel-
minakerk in Bussum.
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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.

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:

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Raad stemt in met 
nieuw regionaal 
groepsvervoer 
Najade alsnog kans op woonfunctie 

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN
Vorige week donderdag 
troffen de 19 raadsleden 
elkaar voor een digitale ge-
meenteraad via het beeld-
scherm. Om 23.53 uur kon 
voorzitter Crys Larson af-
hameren. De burgemees-
ter maakte na haar corona- 
ziekte een montere indruk. 
Ze loodste de raad langs 
vier bespreekpunten, op-
geleukt met 10 amende-
menten en vijf moties.

De Regio Gooi en Vechtstreek 
wil per augustus 2021 het 
doelgroepenvervoer, voor o.a. 
leerlingen, WMO en dagbe-
steding (± 9000 personen) zelf 
organiseren. Te vaak ging het 
fout met particuliere bedrijven, 
waardoor dit sociale vervoer in 
het gedrang zou kunnen ko-
men. In navolging van Hilver-
sum, Weesp en Eemnes stem-
de Wijdemeren unaniem voor. 
Of Huizen, Gooise Meren, 
Laren, en Blaricum zullen in-
stemmen, is nog niet bekend. 
Wel waren er diverse wijzi-
gingsvoorstellen. PvdA/GrL. 
en D66 hadden de wens dat 
het wagenpark voor 50% moet 
bestaan uit elektrisch aan-
gedreven vervoersmiddelen. 
Daar stemden 11 raadsleden 
voor. Gert Zagt van De Lokale 
Partij vond het ‘te boud’, ook 4 
leden van Dorpsbelangen en 
CDA waren tegen. Met dezelf-

de stemverhouding steunden 
andere raadsleden het VVD- 
amendement dat er iemand in 
de Raad van Commissarissen 
zit met gedegen ervaring in de 
branche. 

Najade
Eric Torsing (CDA) heeft het 
weer voor elkaar. Hoewel 
B&W het verzoek van Najade 
Resort om het bestemmings-
plan te wijzigen, niet wilde 
honoreren, werd dat voorstel 
ingetrokken. Najade wil al heel 
lang dat de 10 panden aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk naast 
recreatie ook voor langere tijd 
bewoond mogen worden. Op 
grond van nieuwe informatie 
wilde de Ankevener dat die 
wijziging alsnog ter inzage 
komt te liggen, zodat voor- en 
tegenstanders kunnen reage-
ren. Torsing pleitte hartstoch-
telijk voor kansen van een 
MKB- familiebedrijf, dat past 
in de watersportsector. Wet-
houder De Kloet ontraadde 
het amendement niet, andere 
partijen begrepen dat er spra-
ke was van voortschrijdend in-
zicht. Gert Zagt (DLP) noemde 
Torsing ‘een knokker’ die het 
blijft proberen, maar zei dat 
het niet uitbreiden van de be-
stemming is gebaseerd op be-
staand beleid. Zijn partijgenoot 
Renée Wijnen was ontsteld 
dat de procedure zomaar werd 
gewijzigd. Alleen DLP en één 
CDA ‘er waren tegen.  

De raad in het kort
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor de volledigheid nog 
een serie onderwerpen uit 
de digitale gemeenteraad.

• Wethouder Klink geeft aan 
dat Talent Primair recent heeft 
aangegeven dat zij terug willen 
komen op het indertijd vastge-
stelde plan voor de bouw van 
een IKC op locatie de Sterren-
wachter in Loosdrecht. Zij ach-
ten het niet meer uitvoerbaar. 
B&W zullen een oordeel vel-
len over een nieuw plan. Het 
leidt in ieder geval tot een ex-
tra vertraging van het 2e IKC 
in Loosdrecht;• Na het vertrek 
van Sandra van Rijkom is Ram 
Lachman het nieuwe raadslid 

van PvdA/GrL. Nelleke De-
genhart volgt hem op als frac-
tie- assistent; • De hele raad 
juicht het toe dat de gemeen-
te voortaan bij projecten in de 
openbare ruimte kiest voor 
waterdoorlatende materialen. 
Aldus een succesvolle motie 
van Stan Poels (PvdA/GrL.);• 
Op een vraag van het CDA 
antwoordde wethouder Klink 
dat hij recent contact heeft 
gehad met een extern bureau 
wanneer en op welke wijze een 
verkenning gedaan kan wor-
den over een eventueel nieuw 
gemeentehuis; • Wethouder 
De Kloet vertelde dat er veel-
vuldig contact is geweest met 
projectontwikkelaar Stads-
herstel. De voorbereiding van 
een plan voor woningbouw in 

kasteel De Nederhorst zit in 
de afrondende fase. Binnen 
afzienbare tijd zal er een voor-
stel aan de raad worden voor-
gelegd (vraag DLP);• De motie 
van CDA en De Lokale Partij 
om zo spoedig mogelijk een 
aanbesteding uit te schrijven 
voor groot onderhoud aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk tussen 
de rotonde ’s-Gravelandse-
vaartweg en de kruising Bleek-
veld werd alleen door hen zelf 
gesteund; • De motie of ‘Groen 
nog wel belangrijk is in Wijde-
meren’ werd slechts beaamd 
door De Lokale Partij. De frac-
tie wilde dat de gemaakte af-
spraken van 8 november 2018 
worden nagekomen.

   

Verdienstelijke vergelijking 
over schuld opbouwen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het kan trouwe volgers 
van de gemeentelijke po-
litiek niet ontgaan zijn dat 
raadslid Olivier Goetheer 
een gedegen analyse van 
een onderwerp paart aan 
een vlotte spreekvaardig-
heid. Dat bleek weer in de 
gemeenteraad van 7 mei jl.

De DLP ‘er maakte een ver-
dienstelijke vergelijking over 
het opbouwen van schuld. 
Aan de orde was de ‘Nota 
Klimaatadaptatie 2020-2030’. 
Waarmee de gemeente zich 
voorbereidt op een klimaat-
bestendig en waterrobuust 
Wijdemeren in 2050. Daar 
had hij geen bezwaren tegen. 
Integendeel, Goetheer is een 
klimaatfanaticus die niet voor 
niets voorzitter is van de com-
missie Duurzaamheid. Wel 
was hij het grondig oneens 
over een verordening die ging 
over de afvoer van hemelwater 
en grondwater. De gemeente 
wil in de toekomst verplich-
ten dat perceeleigenaren het 
regenwater afkoppelen van 
het gemengde rioolstelsel. En 
daar wordt in bepaalde geval-
len een boete aan verbonden 
die op kan lopen tot maximaal 
0,5 % van de WOZ- waarde. 
Olivier maakte in de week van 

75 jaar bevrijding een link naar 
zijn familiegeschiedenis. Zijn 
joodse opa werd in de Twee-
de Wereldoorlog verraden, in 
elkaar geslagen en opgepakt. 
Hij kon onderduiken en ging 
na de oorlog verder met het fa-
miliebedrijf van z’n vermoorde 
ouders. Dat snel failliet werd 
verklaard, omdat de belasting-
dienst aanslagen en boetes 
bleef zenden naar personen 
die uiteraard niet konden re-
ageren. Er was een schuld 
opgebouwd die je niet kon 
voorzien. Datzelfde gebeurt nu 
ook in Wijdemeren, betoogde 
Goetheer. Die erop wees dat 
deze verordening verstrek-

kende financiële gevolgen 
kan hebben voor eigenaren, 
die op kan lopen tot duizen-
den euro’s. Hij kwam met het 
voorbeeld van Laren waar het 
gemiddeld €1.715,- kost om 
een woning van 125 m2 af te 
koppelen. Goetheer hekelde 
het feit dat er geen inspraak, 
geen pilot, geen gezamenlijke 
inkoop en geen plan was voor 
ondersteuning. Zijn amende-
ment om deze Verordening uit 
het plan te halen, werd alleen 
gesteund door CDA, Dorpsbe-
langen en De Lokale Partij (12 
voor; 7 tegen).

Foto: Olivier Goetheer

 Foto: Burgemeester Larson vanuit huis
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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.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

eroen
Turks brood Roomboter 

croissant

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 7 t/m zondag 24 mei.

Monchoutaartje
met kersen met zeezout en sesam

Lente in je bol
Monchoutaartje
met kersen met zeezout en sesam

€ 12,95
nu voor

€ 1,95
nu voor 3+1

GRATIS

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht)
SMS DIER NAAR

HELP 
ONS 
REDDEN

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

in Nederhorst den BergDe BOEKTIQUE
Nieuw!

Vanaf 16 mei vind je De Boektique elke 3e zaterdag van de maand op het 
Willie Das-plein in Nederhorst den Berg. De Boektique heeft een uitgebreid 
assortiment nieuwe boeken, van bestsellers tot unieke pareltjes.

Kom je ook kennismaken?
16 mei: Willie Das-plein Nederhorst den Berg, 10.00 – 16.00 uur

De Boektique is de r� dende boekwinkel 
van uitgever�  Splint Media B.V.
Koninginneweg 42-D, Kortenhoef 
035 206 29 56 
www.deboektique.nl

Elke 1e zaterdag van de maand staan w�  op de 
markt in Ankeveen van 8.30 – 13.00 uur.

Koken - Gezondheid - Psychologie - Romans - 	 rillers - Geschiedenis 
Biogra� eën - Interieur - Tuin - Cadeau- en Kinderboeken
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Raambellen bij De Kuijer
Ingezonden brief

“Mam, hoor je mij?” roept 
haar dochter van achter haar 
laptop. “Of ik zin heb ik prei? 
Nee hoor, schat!” zegt haar 
84-jarige moeder. Zo klinken 
tegenwoordig de gesprekken 
binnen de Kuijer in Nederhorst 
den Berg, na het persbericht 
van minister Hugo de Jonge. 
De locatie moest op slot.

Dit betekent voor de bewo-
ners; geen standaard ritje naar 
de plaatselijke bloemenzaak 
en geen wandeling over de 
Torenweg. Hoe kunnen wij als 
zorgpersoneel de rol van fa-
milie gaan vervullen. Het ant-
woord is simpel, dit kunnen wij 
niet. Wel kunnen wij het con-
tact met de familie onderhou-
den door middel van creatie-
ve oplossingen te bedenken. 
Wanneer ik binnenkom met 
een tablet om te videobellen 
weet vaak de desbetreffende 
bewoner hoe laat het is. “Ik 
krijg meteen een glimlach op 
mijn gezicht als u komt, zus-
ter. Wie heeft u dit keer aan 
de lijn?” Het is bijzonder om 
te zien dat beeldbellen zoveel 
kan doen voor onze bewoners. 
Het vasthouden van je dochter 

blijft een gemis, maar wij zien 
dat het skypen eenzaamheid 
wegneemt. Een hoogtepunt 
van het skypen is het samen-
brengen van familieleden die 
elkaar lange tijd niet gezien 
of gesproken hebben. Het is 
zelfs gelukt om contact te leg-
gen met de zus van een be-
woonster die al ruim 60 jaar in 
Canada woont! De term ‘raam-
bellen’ is een begrip binnen de 
Kuijer. Door middel van tele-
foons communiceren familiele-
den met hun geliefde die aan 
de andere kant van het raam 
zit. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee praatten 
zij elkaar bij. Inmiddels ver-
heugen onze bewoners zich 
op de raamdate. Kleinkinde-
ren, nichtjes, neefjes en zelfs 
honden komen hen opzoeken. 
De toekomst is onzeker wat 
betreft de richtlijnen, maar ik 
ben erg dankbaar voor alle 
communicatiemiddelen die wij 
hebben binnen de Kuijer. Wij- 
als zorgverleners- kunnen fa-
milie niet vervangen, maar wel 
samenbrengen.

Colinda Brouwer, NdB.

Afscheid
Ingezonden brief

Na ruim 11 jaar supermarkt-
manager te zijn geweest ga ik 
weg bij Albert Heijn. Ik heb in 
winkels in Zwolle, Utrecht en 
Abcoude gestaan. De afge-
lopen 2,5 jaar in Nederhorst 
den Berg en ik had hier nog 
wel heel lang willen staan. 
Gekscherend heb ik altijd ge-
zegd: zeg maar en ik teken 
voor 10 jaar bij, want een leu-
kere winkel is er niet. Maar 
helaas werkt dat niet zo bij 
Albert Heijn, na een paar jaar 
ga je weer door naar een an-
dere winkel. En oprecht; wat 
ik hier in Nederhorst heb ge-
leerd en gedaan ga ik nergens 
meer vinden. Dus ik heb voor 
mijzelf de keuze gemaakt en 
de overstap gemaakt naar 
iets heel anders: Prorail! Daar 
ga ik werken bij het CMBO 
in Utrecht als Teammanager 
Operationeel Team.Voor mij 
is deze winkel uniek geweest, 
want wat een betrokken ge-
meenschap. Met alle initia-
tieven als het Willie Dasplein 
comité of de stoere onder-
nemers als de heren van het 
Spieghelhuys. Daarom wist ik 
ook snel: Albert Heijn moet zijn 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid nemen en een gro-
tere rol gaan spelen. Daarom 

ben ik begonnen met de buurt-
lunch, de koffiehoek, avond-
vierdaagse en de sponsor-
contracten met de ijsclub en 
vv Nederhorst oa. Alleen dan 
maak je het verschil en draag 
je bij aan de leefbaarheid van 
een dorp. Maar ook de me-
dewerkers, want zelden heb 
ik zo’n betrokkenheid gezien, 
zo’n leuk en klantvriendelijk 
team. Deze mensen hebben 
voor mij heel veel betekend, 
het voelt als familie.Ook per-
soonlijk is Nederhorst voor 
mij een begin geweest waarin 
ik weer meer mijzelf kon zijn, 
ook als manager. Na moeilij-
ke jaren na het overlijden van 

onze oudste dochter heb ik het 
plezier in mijn werk weer ge-
vonden en dat komt door deze 
winkel. De warmte, maar ook 
kritische blik van de klanten, 
de betrokken medewerker, al-
les kwam mooi samen. Ik zal 
dan ook altijd met zeer warme 
gevoelens terugkijken op deze 
jaren. Dank daarvoor! En mijn 
man heeft speciaal zijn vaar-
bewijs gehaald om nog eens 
te genieten op de Spiegelplas. 
Eens kijken of we dan nog 
ijsblokjes in de Appie kunnen 
scoren haha!

Dominique Odijk

   

Waardige 4 mei herdenking
WIJDEMEREN
De Dodenherdenking was 
anno 2020 anders dan ge-
hoopt. Toch waren er in de 
zes dorpen mooie herden-
kingen.

In Loosdrecht, Nederhorst 
den Berg en Kortenhoef werd 
er bij de monumenten in klein 
gezelschap stil gestaan bij de 
slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en alle Neder-
landse oorlogsslachtoffers na 
1945.

Overal in de dorpen waren er 
rond 20.00 uur individuele mu-
zikale uitingen. Terwijl vrijwel 
iedereen op tv keek naar de 
Nationale Dodenherdenking 
op de Dam klonken uit straten 
en parken prachtige klanken. 
Heel bijzonder waren de Tap-

toe en het Wilhelmus vanaf de 
kerktoren van de NH- kerk in 
Oud- Kortenhoef. Jos Luijer 
(sousafoon), David Schouten 
van de Velden (trompet) en 
broer Ben op trombone blie-
zen deze ontroerende muziek 
over de hoofden van velen. 
Echt mooi! Wijdemeren van 
Boven maakte er een fraaie 
film van.

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

 Foto: Raambellen met mevr. Hagen
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Wat een geluk, onze jongeren in de 
natuur
Ingezonden brief

In reactie op een stuk in de 
NieuwsSter van vorige week 
wil ik toch graag iets kwijt over 
beeldvorming, woorden en 
hoe alles overkomt. Dit kwam 
ook al terug in de brief over 
´kritiek op meer woningbouw´. 
Koppen van een stukje en de 
woorden in het stuk lijken soms 
zo achteloos neergeschreven, 
terwijl we geen rekening hou-
den met hoe ze overkomen 
en hoe ze de lezers kunnen 
beïnvloeden. Inderdaad voor 
woningzoekenden is het fijn 
als er meer woningen komen. 
En voor degenen die genieten 
van een rustig dorp is het mis-
schien wel fijn dat er niet te-

veel gebouwd wordt.Zo stond 
er in een stuk van de natuur 
die geen recreatiegebied is 
de zin ´groepen jongeren die 
overlast veroorzaken´. Nu 
loop ik altijd al veel in de na-
tuur, en op dit moment geniet 
ik alleen maar van de jongeren 
in de natuur, wat heerlijk dat 
ze daar gewoon mogen ko-
men en kunnen ´hangen´. Ik 
kan me eigenlijk geen betere 
plek bedenken. En ja we moe-
ten elkaar er op aan spreken 
om geen troep achter te laten, 
en al de andere aanbevelin-
gen die op het eind van het 
stuk stonden helemaal mee 
eens. Maar goed, daar kun-

nen we allemaal bij helpen. Ik 
heb bijvoorbeeld meer last van 
groepjes mannen die over de 
hei crossen op paden die dui-
delijk geen fietspaden zijn. Zal 
ik dat de titel van deze brief la-
ten zijn? Nee, het is ook maar 
weer een gezichtspunt. Ik ge-
niet van de jongeren die duide-
lijk blij zijn met de natuur en de 
ruimte! Laten we allemaal zui-
nig zijn op buiten en ons ver-
wonderen over de schoonheid 
van onze mooie omgeving.

Marloes van Hoeve, Wijdeme-
ren

   

Omgevingsverordening kans voor 
toekomst Wijdemeren
Ingezonden brief

Met de omgevingsverordening 
in aantocht is bouwen in Wij-
demeren weer wat uitdagen-
der geworden. Het hieraan 
gekoppelde ‘Bijzonder Provin-
ciaal Landschap Vechtstreek- 
Zuid’ schetst een beeld waar 
menige gemeente trots op zou 
zijn. Koesteren dus en vooral 
niet verprutsen! Het college, 
gelezen de zienswijze, wil 
echter vasthoudend protes-

teren en amper denken aan 
toekomst-bestendige ideeën. 
Ongelooflijk teleurstellend. 
De raad krijgt nu een belang-
rijk en mooie uitdaging om de 
zienswijze te herschrijven. De 
positieve brief van de heer Ritt 
zou een aansporing kunnen. 
En waar zijn bijvoorbeeld de 
meer dan 700 ideeën uit de 
enquête woningbouw locaties 
gebleven.

De 1000??? woningzoeken-
den in Wijdemeren zoals en-
kele raadsleden graag willen 
doen geloven zijn gebaad bij 
een vooruitziende blik en niet 
geholpen door mokkende 
bestuurders. Natuurlijk moet 
er gebouwd worden en dat 
gebeurt ook. En laten we het 
ook blijven doen in de toe-
komst, met in achtneming van 
de regels zoals verwoord in 
BPL Vechtstreek-Zuid. Klein-
schalig, daar waar het kan en 
met name gericht op de juiste 
doelgroepen. De gemeente 
laat kansen liggen om dit pro-
jectontwikkelaars duidelijk te 
maken. En was er overigens 

een reële daling in het aantal 
woningzoekenden uit Wijde-
meren toen Nedervecht werd 
opgeleverd? Of door de Por-
seleinhaven?

Zodra ergens in Nederland 
een nieuwbouw verschijnt zal 
deze snel uitverkocht zijn en 
dat zal voorlopig niet veran-
deren. De vraag aan ons is 
alleen of we Wijdemeren gaan 
inrichten met deze ongebrei-
delde vraag als leidraad. Vol-
gens de Monitor Woningbouw 
2019 van de provincie, is er in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
tot 2040 voldoende plancapa-
citeit om in de woningbehoefte 
te voorzien. Gemeenteraads-
leden kunnen wel blijven ha-
meren op meer, meer, meer, 
maar gaat daarmee niet de 
woningproblematiek in Neder-
land oplossen en dat moeten 
we zelfs niet willen proberen.

Omarm het Bijzonder Provinci-
aal Landschap!

Gert van der Vliet, Nederhorst 
den Berg

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Eén brok smaak!

Speltbrood
met noten en rozijnen

€ 3,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

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

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

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.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

DROOM NU,
REIS LATER!

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Dennis van Giessen vertrekt als wijkagent
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
In dezelfde week als colle-
ga Carl Klein vertrekt ook 
wijkagent Dennis van Gies-
sen uit de dorpen Neder-
horst den Berg en ’s-Gra-
veland. Na 10 jaar gaat hij 
verder als wijkagent in Hil-
versum- Zuid.

“Tja, dat komt zo uit”, opent 
Dennis van Giessen. “Ik noem 
het een natuurlijk moment om 
de overstap te maken”. Door-
dat Klein vertrok, was er ruimte 
voor andere wijkagenten om te 
rouleren. Hilversum- Zuid vindt 
Dennis een aantrekkelijk werk-
gebied, door een variatie aan 
woningen, scholen, bewoners, 
winkels en zorgcentra. Dennis 
werkte niet alleen 10 jaar in 
Nederhorst den Berg, ook was 
hij 3 jaar actief in ’s-Graveland. 
“Het mooie van werken in een 
dorp is de herkenbaarheid, je 
bent het gezicht van de poli-
tie. Je probeert vertrouwen te 
wekken.” Voor Dennis is het 
belangrijk dat je ‘de sfeer van 

de dag voelt’. Z’n gemiddelde 
dag begint met een blik op 
de sociale media, om te zien 
of er bepaalde signalen uit 
de gemeenschap komen. En 
dan ergens op af gaan. “Zon-
der een geitenwollen sokken- 
verhaal te willen ophangen, 
is het toch vooral een kwestie 
van goede sociale contacten. 
Vooral proberen preventief te 
werken. En als het nodig is 
ook stevig optreden.” Hij wijst 
erop dat hij altijd van tevoren 
aankondigt wat hij gaat doen. 
Als voorbeeld noemt hij de 
lasercontroles op de Midden-
weg, waar soms veel te hard 
gereden wordt. Eerst duidelijk 
je aanwezigheid laten zien en 
pas in een volgende fase in-
dien nodig een bon uitdelen. 
Dat is Dennis stijl. Hij is uiter-
mate tevreden over de samen-
werking met BOA’s en part-
ners als Natuurmonumenten, 
gemeente en dergelijke. “Mijn 
rol is veel duidelijker gewor-
den, in de eerste plaats de vei-
ligheid. We zijn er niet voor de 
volle prullenbakken en te hoge 
schutting, dat is leefbaarheid.” 

Anderzijds is het fijne van een 
wijkagent in een dorp ook de 
betrokkenheid van de burger 
zelf, voegt hij eraan toe. “Kijk 

bijvoorbeeld maar eens wat 
er in het dorp georganiseerd 
wordt.” Dennis van Giessen 
heeft met plezier 10 jaar in 

Wijdemeren gewerkt en dankt 
velen voor de goede samen-
werking.

Zwaar afscheid van Kortenhoefse
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Op 31 maart overleed Wil 
van den Bosch- Stigter op 
88- jarige leeftijd aan het 
coronavirus. Voor haar 
familie was het een zwaar 
afscheid, vertelt dochter 
Diana namens hen.

Mevrouw Van den Bosch 
heeft haar leven lang op de 
Oranjeweg gewoond. De 
laatste jaren verbleef ze in 
Veenstaete, nog geheel zelf-
standig. Haar twee dochters 
hadden na de dood van hun 
vader Gerrit acht jaar geleden 
beloofd dat ze voor haar zou-
den zorgen en dat ze nooit al-
leen zou zijn. Een week voor 
haar dood besloten ze om 
hun moeder te verhuizen naar 
een van de dochters. “Mocht 
er een lockdown komen, dan 
zou m’n moeder niet alleen 
komen te zitten. Dat wilde ze 
beslist niet”, vervolgt Diana. 
Wil van de Bosch was een 
gezinsmens. Ze was trots op 
haar kinderen, zeven kleinkin-

deren en elf achterkleinkinde-
ren. “Ze hield van iedereen, 
van groot tot klein. We heb-
ben zoveel mooie herinnerin-
gen aan haar, zo nam ze altijd 
samen met opa de kleinkinde-
ren mee naar een bungalow-
park.” Wil van den Bosch was 
ook geliefd in Veenstaete, ze 
had veel vriendinnen.

Toen Wil bij haar dochter 
Liedy introk, was ze nog niet 
besmet met covid-19. Daarna 
werd ze snel ziek, koude ril-
lingen, koorts en een dubbele 
longontsteking. “Dat was dus 
corona. Vijf dagen heeft ze 
gevochten voor haar leven. 
Mijn broer, zus en ik verzorg-
den haar in witte pakken, 
waardoor ze ons niet meer 
herkende. Het was een vrese-
lijk afscheid, we konden haar 
niet knuffelen. Niets, afschu-
welijk.” Ook de crematie was 
sober, haar kinderen hebben 
haar beloofd dat ze haar op 
een ander moment waardig 
zullen herdenken.

Diana: “Ik hoop dat ik later net 
zo’n fijne oma word als zij, ze 
was er altijd voor ons. En dat 

mensen durven te zeggen dat 
dorre bomen eerst moeten. 

Schandalig. We missen haar 
enorm.”
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Volleybal Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Wat een fijn moment was 
dat om te horen dat onze 
jeugd lekker weer mag 
gaan volleyballen. Meteen 
contact met elkaar gezocht 

om alles te gaan regelen. 
Door wat time manage-
ment (scholen net weer 
begonnen, Hemelvaart) 
beginnen wij pas weer 
op donderdag 28 mei met 

onze jeugd maar het pro-
tocol om veilig trainen te 
kunnen geven en veilig te 
kunnen trainen ligt klaar.

We hebben deze donderdag 
de volgende groepen: volley-
balspeeltuin – leeftijd 3 tm 6 
jaar: 16.00 / 16.45 uur; niveau 
4 – leeftijd 7 t/m 10 jaar: 16.50 
/ 17.35 uur;niveau 6 – leeftijd 
11 en 12 jaar : 17.40 / 18.25 
uur; BC jeugd – leeftijd 12 
t/m 17 jaar: 18.30 / 19.30 uur. 
Deze groepen gaan 5 donder-
dagen volleyballen op onze 
beachveld achter sporthal de 
Blijk, met start op 28 mei en 
dan verder beachen op 4 juni 
/ 11 juni / 18 juni / 25 juni. Er 
is ruimte voor kinderen die nog 
niet bij onze club lid zijn om 
deze avonden mee te doen. 
Wellicht is volleybal wel de 
sport voor jou! Om ervoor te 
zorgen dat we ons wel aan de 
RIVM -richtlijnen houden, wil-
len we u wel vragen om even 
contact met ons te zoeken via 
email als uw kind wil komen 
meedoen. U kunt een email 
sturen naar tc_defjeugd@vv-
nederhorst.nl voor de leeftij-
den van 3 t/m 12 jaar en voor 
de ABC jeugd (12 t/m 18 jaar) 
naar tc_abcjeugd@vvneder-
horst.nl.

FAMILIEBERICHTEN

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Ik geef mijn hart aan hen die ik zo heb lief gehad 
Vertrouw mijn lichaam toe aan de aarde 
Laat mijn geest opstijgen naar de hemel 
Breng mijn ziel naar de zee                            Atie 
     

Atie van Klaveren van Oord 
Agatha Clara Louise 

8 maart 1945  -  4 mei 2020 
 
  Lieve vrouw van Frans 
 
  Fred en Yolande ꝉ 
  Yvonne en Paul 
       Helen en Maarten ; Jelte en Timo 
       Linda en Robin 
      Casper  
  Esther en Rob 
       Bart 
  Judith 
      Luke 
 
  Carla en kinderen 
 
Wij zijn heel dankbaar voor de liefde en goede zorg van het personeel 
van Dudokplein, Zonnehoeve. 
 

 
De uitvaart is in besloten kring 

 
F. van Klaveren 
Salomonstempel 7 
1241 HS Kortenhoef 

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

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

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

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

PEDICURE JANET
Maandag Dinsdag donderdag

Geopend van 8 tot 20.00 
Ik kom ook bij u thuis

15 jaar ervaring
Tel. 06-29060003

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie??

035 - 656 0235

Gezocht: 24/7 buitenkudde
of WEILAND met schuilplek

voor paard. 06-54321538

 T.h.a. 90m2 en 140m2 op-
slag / bedrijfsruimte in 

Ned. den Berg.06-54271409
na 19.00 uur

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart
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Hoera, weer naar de kapper!
Contactberoepen mogen aan de slag

Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN- Sinds maandag zijn de basisscholen weer open, mogen  
klanten naar de kapper, patiënten naar de therapeut en zijn rijlessen weer 
toegestaan, mits binnen de protocollen. Sporten kan voorlopig alleen nog 
buiten. Onze Wijdemeerse ondernemers zijn er klaar voor.

‘Ik ga er vol in!’
Fleur Iesberts van Schoon-
heidssalon senZ in Loosdrecht 
heeft meteen na het goede be-
richt haar klanten benaderd en 
zit de komende weken al lek-
ker vol. “Het was voor ons net 
als voor zovelen een moeilijke 
tijd. Mijn man heeft horecaza-
ken en kan voorlopig nog niets 

doen. Deze maand bestaat 
mijn zaak 10 jaar en wilde ik 
een leuke actie doen, maar dat 
komt allemaal nog wel. Niet ie-
dereen durft het al aan om te 
komen, maar ik houd me aan 
alle veiligheidsvoorschriften. Ik 
merk dat klanten echt aan een 
pedicure of gezichtsbehande-

ling toe zijn. Wil je iets leuks 
doen voor een geliefde, denk 
dan ook eens aan een ca-
deaubon. Ik ga er vol in!” Tel. 
06 2701 3811.

‘Een lekkere frisse start’
Cokkie van Kooten van Kapsa-
lon La Papillotte in Nederhorst 
den Berg ging meteen maan-
dag al open. “We hebben de 
afgelopen 8 weken benut om 
de zaak te verbouwen. Met 
mijn team maken we een lek-

kere frisse start. Ik moet zeg-
gen dat ik in deze periode 
vooral het contact met mijn 
trouwe klanten heb gemist. 
Mijn werk is mijn hobby en 
als je zoals wij al 47 jaar be-
zig bent dan heb je inmiddels 

wel een goede band met de 
mensen in het dorp. Ik zie de 
toekomst positief en met ver-
trouwen tegemoet.” Tel. 0294 
251 820.

‘Hoop op snel uitbreiden’
Hakan Yigitsoy van Bar-
bershop Carizma in het cen-
trum van Loosdrecht gaat 
na een vliegende start van 
zijn zaak ruim een jaar gele-
den ook weer open. “Geluk-
kig sprong de overheid bij en 

kon ik deze moeilijke periode 
overbruggen. De kracht van 
mijn zaak is dat je zo binnen 
kon lopen voor een knip- en/
of scheerbeurt. Helaas is dat 
nu nog even niet mogelijk en 
moet je verplicht reserveren. 

We gaan met 2 man weer aan 
het werk, maar ik hoop dat we 
snel weer op het oude niveau 
zitten en kunnen uitbreiden.” 
Tel. 035 208 4966.

‘Denken in mogelijkheden’
Raimon Knip van Stichting 
Buro Sport vindt het jammer 
dat er nog maar beperkt ge-
sport kan worden. In het ach-
terste gedeelte van Sporthal 
de Fuik kon men lekker fit-
nessen en was o.a. gymnas-
tiekvereniging ODIS druk met 

trainingen voor jong en oud. 
“Buitensporten met groepjes 
van maximaal 10 mensen kan 
wel, dus we beginnen met 3 
hardloopgroepjes. Sporten 
is erg belangrijk. Met de ge-
meente zijn we daarom in 
overleg om te zien in hoeverre 

we sommige sportactiviteiten 
van binnen naar buiten kun-
nen brengen. Binnenkort meer 
nieuws hierover!”



Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

TOPPERS

Een selectie van onze scherp 
geprijsde aanbiedingen
Alle acties zijn geldig van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei.
Kom naar de Foodstore voor alle overige acties.

PRIJZEN 

INCLUSIEF
 BTW Week WEEK 20 2020

*Prijs kan variëren door gewicht. **Actiepercentage is in prijs doorberekend. Zolang de voorraad strekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW 
  en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas.

  Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).
Lekker eten & drinken voor kleine prijsjes

Lamsbiefstukjes
Nieuw-Zeeland 
pak 4 stuks à ca. 175 gram
33.628.45

(8,06 excl. btw)

8,79* Hotelblok
OLD AMSTERDAM
ca. 300 gram
43.225.33

(4,08 excl. btw)

4,45*

Gebraden kipdijsaté
pak 12 stokjes 
à ca 50 gram per stuk
44.242.06

(5,95 excl. btw)

6,49*

(15,66 excl. btw)

18,95

Bitter
CAMPARI 
fles 100 cl
05.632.22

(5,46 excl. btw)

5,95

Olijfolie
CARBONELL 
traditioneel
petfles 1 liter
21.231.49

Siroop
KARVAN CEVITAM 
aardbeien, bosvruchten, 
fresh citroen en diverse 
andere smaken
fles 75 cl
02.815.19 - e.a.

(2,47 excl. btw)

2,69

15%
korting**

Nacho chips
SANTA MARIA 
zak 475 gram
27.511.14

(2,18 excl. btw)

2,38
15% KORTING OP HET GEHELE 
SANTA MARIA ASSORTIMENT

15%
korting**

Minizakjes snoep
HARIBO 
bijv.: happy cherries
doos 28 zakjes à 75 gram
27.314.05 - e.a.

(10,68 excl. btw)

11,64

20%
korting**

Cola of orange
PEPSI OF SISI
tray 24 blikjes à 33 cl
02.008.32 - 02.003.37

(12,12 excl. btw)

13,21
Vanaf

20%
korting**

Kipfilet
bak ca. 1 kilo
44.200.14

(6,41 excl. btw)

6,99*
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
De komende drie weken 
zijn de jeugdtrainingen 
open!

Dat betekent dat je iemand 
mee kunt nemen naar de trai-
ning van S.V. ‘s-Graveland. 
Broertje, zusje, vriendje, klas-
genote, buurjongen, nichtje 
etc. Omdat het goed is om bui-
ten te bewegen in een periode 
waarin je veel binnen zit. En 
het is een mooie manier om 
kennis te maken met voetbal 
bij een club. Als je nog geen 
bekenden hebt bij de club, 
kun je natuurlijk ook meedoen. 
Meld je aan via trainmee@
svsgraveland.nl. Dan weten 
wij wel een leuke groep. Vori-
ge week hebben we een ge-
sprek gehad met wethouder 
De Kloet en twee ambtenaren 
over onze aanvraag en kon-
den we een toelichting geven 

op het nut, maar vooral ook 
de absolute noodzaak van 
een tweede kunstgrasveld. 
Volgende week hopelijk meer 
goed nieuws. Anna Scholten 
had als eerste alle 130 logo’s 
gelinkt aan de juiste sponsors 
van de vereniging en won de 
Sponsorlogoquiz. Net als de 
andere vijf winnaars mag zij 
een door de vereniging be-
schikbaar gestelde waardebon 
van 25 euro besteden bij een 
van onze sponsors. Dit in het 
kader van: Koop lokaal!

   

Nederhorst nieuw bestuur
NEDERHORST DEN BERG
Vanwege het noodgedwon-
gen moeten stoppen van 
voorzitter Gerhard Otten 
en het eveneens aan het 
eind van dit seizoen stop-
pen van penningmeester 
Hans Visser had de voet-
balvereniging ineens een 
fors bestuurlijk probleem.
Heel snel is er gehandeld 
en kan er nog geen twee 
maanden later met trots al 
een nieuw en zelfs uitge-
breider bestuur aantreden.

De huidige secretaris Gerrit 
Jan Ruiter zal de functie van 
voorzitter op zich nemen. Ralf 
van Leeuwen, nog steeds als 
voetballer actief in het 3e elf-
tal, gaat de nieuwe secretaris 
worden en Wessel Blok wordt 
de nieuwe penningmeester. 
Edwin Keizer blijft in het be-
stuur de voetbalzaken behar-
tigen. Met het aansluiten van 
een tweetal dames is ook een 
lang gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan. Patricia Rutjes 
zal de bestuursfunctie ‘acti-
viteiten’ invullen en Sandra 
Cerasuolo wordt bestuurslid 
algemene zaken. Pierre Bet 
tenslotte zal accommodatie-
zaken voor zijn rekening ne-
men. In deze functie zorgt hij 
ook een afstemming naar de 
Stichting Voetbalcomplex Ne-
derhorst, waarvan hij ook be-

stuurslid is. Een compliment 
voor de vereniging om zo snel 
met een verjongd en divers 
samengesteld bestuur aan de 
slag te gaan. Het bestuur wil 
met deze samenstelling wer-
ken aan efficiëntere lijnen naar 
de verschillende commissies, 
een betere verdeling van taken 
komen en een bredere verte-
genwoordiging door de vereni-
ging hebben. Het bestuur zal 
gelijk aan de slag gaan, maar 
zal formeel zijn goedkeuring 
moeten krijgen in de eerstvol-
gende ledenvergadering.

Trainingen voor de jeugd zijn 
per afgelopen 5 mei weer be-
gonnen. Onder strikte regels 
en protocollen zijn alle jeugd-
teams de wei in geweest. 
Sommige spelertjes waren 
niet te houden en genoten dan 
ook volop van deze weliswaar 
nog beperkte mogelijkheid van 
trainen. Wedstrijden zitten er 
helaas voorlopig nog niet in.

Weer sporten in
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Maandag 4 mei is ASV 
weer gestart met de trai-
ning van de JO8 en de 
J010. Na de uitspraak 
van de minister-president 
kwam er direct een bericht 
binnen via Whatsapp: ‘We 
mogen weer!’ De kinderen 
stonden te popelen om 
weer te mogen starten, 
eindelijk mogen ze weer 
lekker trainen samen met 
hun team.

Eigenlijk ging het zoals altijd 
bij ASV, maar dan zonder ou-
ders aan de zijlijn. De trainers 
moesten de kinderen er nog 
wel even aan herinneren de 
1.5 meter afstand te bewaren. 
En normaliter sluiten ze altijd 
af met een high-five, alleen 
was dat nu niet mogelijk in 
verband met het coronabe-
leid. Ook onze senioren zul-
len weer gebruik maken van 
het feit dat er per 11 mei weer 
getraind mag worden op het 
sportcomplex. Wanneer zij 
weer zullen starten wordt nu 
nog geïnventariseerd. Een 
ding is zeker, de trainingen 
zullen enigszins anders verlo-
pen. Kleedkamers en kantine 
blijven gesloten.

NILO Turnvereniging
NILO heeft de afgelopen we-
ken geprobeerd contact te 
houden met onze leden door 
filmpjes op You Tube, onze 
eigen website en Facebook 
te plaatsen. Hieraan was dan 
ook een fotowedstrijd verbon-
den, waarmee je kleine prijs-
jes kon winnen. Maar met een 
binnensport, waarbij je nor-
maliter allerlei toestellen en 
materialen gebruikt, wordt het 
een hele uitdaging om buiten 
een gevarieerde en uitdagen-

de les neer te zetten. Geluk-
kig hebben we toestemming 
van de gemeente en de scou-
ting om in het speeltuintje aan 
de Laan van Eikenrode twee 
keer per week de lessen te 
gaan aanbieden. De lessen 
zullen er wel anders uitzien 
als dat onze leden gewend 
zijn, meer conditie vormen 
gericht op kracht en lenigheid, 
daarnaast wat basis vormen 
uit het turnen en wat gezellige 
spelvormen. Het allerbelang-
rijkste is dat we al onze turn-
toppers weer gaan zien en dat 
zal een hoop gezelligheid met 
zich meebrengen.

SVL
‘Yes, we gaan vanaf 29 april 
weer trainen’, barstte het los 
op alle app-groepen bij SV 
Loosdrecht. De protocollen 
brachten best wat uitdagingen 
met zich mee. Wij hebben veel 
tijd gestoken in een alternatief 
programma, lekker voetballen 
met een optimale ‘corona-vei-
ligheid’ voor iedereen. Aange-
zien het ‘competitie’-seizoen 
al ten einde is, hebben wij er-
voor gekozen om leuke voet-
balspelletjes te organiseren 
in plaats van terug te gaan 
naar de ‘reguliere’ teamtrai-
ningen. Plezier voert wat ons 
betreft nu echt de boventoon. 
In carrouselvorm hebben we 
4 spelletje per veld uitgezet 

die onder begeleiding van en-
thousiaste vaders, moeders 
en oudere jeugdleden worden 
uitgevoerd. Een succes. Bij 
SV Loosdrecht hebben we in-
middels de derde alternatieve 
training achter de rug. Onze 
ambitie is het om elke keer 
weer iets anders te doen en 
iets extra’s te bieden. Zo zijn 
de begeleiders op zaterdag 
9 mei geholpen door een ta-
lentvolle jeugdspeler van AFC 
Ajax, volgend jaar ‘onder 18’ 
spelende Eja Dakriet. Een 
fantastische ochtend met uit-
sluitend blije jeugdleden.

Naast de Fuik
De binnensporters van ODIS, 
turnen en volleybal, judo en 
badminton en Buro Sport mo-
gen nu buiten sporten op het 
parkeerterrein naast sporthal 
De Fuik in Kortenhoef. Onder 
strenge voorwaarden, met 
dranghekken, op gepaste af-
stand, geen toestellen, enkel 
ballen, linten, pionnen, hoe-
pels e.d. De hele week door 
beschikbaar, zodat er geen 
auto’s parkeren. De sporthal 
blijft dicht. Het liefst lopend of 
per fiets komen. Er is een rou-
ting voor komende en gaande 
sporters. Voorlopig tot 1 juni, 
maar kan verlengd worden in 
overleg met gemeente.

Foto’s: Nilo en SVL

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen




