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Burgemeester Larson:

‘Het is stevig
aanpoten’
Verbinding, daar draait het om
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
“Nee, het was geen enorme schok toen bleek dat
ik corona had. Ik had er al
veel over gehoord. Toen
de eerste ziekteverschijnselen erop wezen, was ik
erop voorbereid”, vertelt
Crys Larson die officieel
per 1 mei weer paraat is
als burgemeester van de
vijf dorpen.

de wethouder van financiën.
Maar het zal niet als een verrassing komen dat we met tegenvallers te maken hebben
op sociaal domein, grondexploitaties en andere projecten. Terwijl er helaas geen
meevallers zijn.” Daarnaast
zal Wijdemeren evenals andere gemeenten fors in de
buidel moeten tasten vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Met minder inkomsten
en extra uitgaven.

“Wat de meeste impact op mij
heeft gehad, waren de omstandigheden waaronder ik
behandeld werd in het ziekenhuis. Dan besef je echt dat het
serieus is als je in quarantaine
ligt, met een sluis, met artsen
en verpleging in die witte pakken en mondmaskers. Ik durfde haast niet te bellen, om
hen niet teveel te belasten.”
Mevrouw Larson voegt eraan
toe dat ze professioneel gezien onder de indruk was van
alle mensen die doorwerkten,
soms levensreddend, maar
ook op andere niveaus.

Mevrouw Larson herhaalt een
aantal maatregelen waarbij
de gemeente aansluit bij een
regionale regeling. Zoals uitstel van betalingen, bepaalde
leges kwijtschelden en verenigingen helpen, zodat ze
bijvoorbeeld buiten kunnen
sporten. Daarnaast is Wijdemeren actief in gesprek met
ondernemers en verenigingen. “Wij willen vooral ondersteuning op maat geven. Er
zijn landelijke verordeningen
die wij op gemeentelijk niveau
willen en kunnen uitwerken.”

Aanpoten
Op het gemeentehuis en thuis
is het alweer stevig aanpoten,
volgens de burgemeester.
Deze week komt de Jaarrekening naar buiten. Overleg
daarover was pittig. “Ik wil
daarover niet teveel in detail
treden, dat is de taak van

‘ZODRA DE
VOLKSGEZONDHEID
OF DE VEILIGHEID IN
HET GEDING IS, MOETEN WE KEIHARD
OPTREDEN’
Versoepeling
Natuurlijk verwelkomt de bur-

gemeester de recreanten die
Wijdemeren weer mogen bezoeken, maar tegelijkertijd
maakt ze zich zorgen over
de keerzijde. Op topdagen
kan het aantal oplopen tot
40.000, vooral op het water.
“Momenteel zijn we in overleg
met partners als Recreatie
Midden-Nederland, Natuurmonumenten en politie hoe
we dat in goede banen kunnen leiden. Plezier is prima,
maar het moet samengaan
met veiligheid.” Ze duidt op te
volle strandjes, het snelvaren

en het zwerfvuil hier en daar.
Crys Larson hoopt op de eigen verantwoordelijk van de
watersporters. Maar: “Zodra
de volksgezondheid of de veiligheid in het geding is, moeten we keihard optreden.”
Spontaan
Met blijdschap constateert de
burgemeester dat Wijdemeerders in grote mate bereid zijn
elkaar te helpen. “Dat heb ik
ervaren als een kenmerk van
Wijdemeren, al vanaf het begin.” Ze wijst erop dat er op

de gemeentelijke site van De
Appelboom meer hulpvaardigen zijn dan mensen die hulp
vragen, het aanbod overstijgt
de vraag. “Daarnaast zie ik
ook veel initiatieven die spontaan opwellen, met bloemen
en tekeningen, teveel om op
te noemen.” Crys Larson vindt
het haar taak om verbinding
tussen burgers onderling te
bevorderen, naast die tussen
overheid en bevolking. “Tenslotte doen we het samen.”
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

Oogarts

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 206 15 919
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende invulling
van de uitvaart. Heeft u vragen over
uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.

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

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

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

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

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

Maatschappelijk

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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Kinderopvang

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

Scholen

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

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

Gemeente

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

Sport

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

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp
Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

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

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

Colofon

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

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

Uitgave/administratie

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Aanlevering kopij

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

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

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

14-10-19 12:48

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Bijna 20% ambtenaren
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De Fietsboot gaat weer varen

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De VVD was benieuwd naar
enkele cijfers omtrent de
inhuur van externe ambtenaren in Wijdemeren. De
fractie werd op z’n wenken
bediend.
Er worden op de peildatum 1
maart 2020 dertig externen
ingehuurd. Slechts één hiervan wordt fulltime (36 uur)
ingehuurd. De externe medewerkers zijn verdeeld over
verschillende teams:18 personen werken binnen het Fysiek
Domein (wegen, groen, enz.).

Daarbij valt op dat er veel juristen ingehuurd moeten worden
bij het team Veiligheid, Toezicht en Handhaving. Binnen
het Sociaal Domein worden
12 personen ingehuurd. Van
de externen zijn er negen voor
projecten ingehuurd en voor
bovenmatige werkdruk vier
personen. Voor vervanging
ziek personeel werken er 11
externe ambtenaren. Dan zijn
er ook nog zes externen die
openstaande vacatures invullen. Vergeleken met de landelijke cijfers bij gemeenten van
gelijke omvang is het percentage aan inhuur: 19%.

Rectificatie
In het artikel vorige week in
dit blad over ‘Verdienstelijke
vergelijking over schuld opbouwen’ stond een storende typefout. Olivier Goetheer is geen
voorzitter van de commissie

Duurzaamheid, hij ‘was’ het.
Inmiddels spreken we van een
Adviescommissie Duurzaamheid onder voorzitterschap van
Stan Poels (H.S.).

Noord-Hollandse bestuurders
vragen culturele steun bij
minister
NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Zita Pels
(cultuur) doet samen met
de wethouders van alle
Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep
op minister Van Engelshoven om de Noord -Hollandse musea, theaters en podia te redden. In een brief
aan de minister vragen alle
47 gemeenten en de provincie om cultuur op lokaal en
regionaal niveau nadrukkelijk een plek te geven in
toekomstige steunmaatregelen. Ook de Wijdemeerse
cultuurwethouder Rosalie
van Rijn tekende mee.
Gedeputeerde en wethouders
wijzen er op dat de culturele
sector in Noord-Holland van
groot maatschappelijk en economisch belang is. De helft van
de totale culturele infrastructuur van ons land bevindt zich
in Noord-Holland. De maatregelen die zijn genomen in de
strijd tegen het coronavirus
hebben een grote impact op

LOOSDRECHT
Op vrijdag 5 juni gaan de
Fietsboten op de Vecht en
in Loosdrecht weer varen.
In juni is dit van vrijdag
t/m zondag. Vanaf 1 juli
t/m eind augustus vaart de
Fietsboot weer 6 dagen in
de week (maandag niet).
In Loosdrecht is de vaarroute
uitgebreid met de Strook. De
Fietsboot vertrekt om 10.00
uur vanuit de Porseleinhaven
en vaart dan via Markus Pos

en de Fuut naar de Strook,
vice versa. Deze route wordt
3 keer op een dag gevaren.
Zowel in de Porseleinhaven
als op de Strook leggen wij
aan vlak bij respectievelijk de
Havenclub en bij Paviljoen de
Strook. Mooie plekken om bij
een kop koffie te wachten op
de Fietsboot. Uiteraard voldoen we aan de richtlijnen
van de overheid en het RIVM
en hebben wij voor zowel de
bemanning als voor onze gasten een zgn. Coronaprotocol

opgesteld. Ook hebben wij
aan boord van onze schepen,
door het gebruik van markeringen, de 1,5 m. afstand aangegeven.
Nieuwe vrijwilligers zijn welkom! We zijn altijd op zoek
naar schippers, onderhoudsmensen, opstappers, gastvrouwen en gastheren. Voor
meer informatie, zie de website: www.defietsboot.nl

We will remember them

de culturele sector. Het totale
verwachte omzetverlies tussen
maart en juni is berekend op
500 miljoen euro.
Het steunpakket van het Rijk
richt zich op de grote instellingen met nationale en internationale bekendheid. Regionale
theaters, musea en podia komen hier niet voor in aanmerking. Veel musea, theaters en
gezelschappen zijn daardoor
afhankelijk van subsidies van
gemeenten en provincies.
Rosalie van Rijn: “Als wethouder cultuur ondersteun ik deze
actie natuurlijk van harte. Ook
in onze gemeente zijn er culturele instellingen die het momenteel zwaar hebben. Ik ben
daarom erg blij met de mogelijke steun van de provincie.
Tegelijkertijd hoop ik dat het
Rijk ons signaal ook oppakt en
de lokale en regionale podia,
theaters en musea meeneemt
in toekomstige steunmaatregelen. Alleen dan kunnen we cultuur laagdrempelig en toegankelijk houden voor iedereen.”

NEDERHORST DEN BERG
Op 15 mei 1943 verongelukte een Canadese bommenwerper, vlucht HE 697
OW ‘M’, bij het boezemkanaal in Nederhorst den
Berg.
De bemanning, bestaande uit
5 jonge mannen in de leeftijd

van 20 tot 25 jaar, kwam om
het leven. Op 13 september
2019 werd onder grote belangstelling ter nagedachtenis
aan deze jonge helden, een
monument onthuld aan de
Randweg te Nederhorst den
Berg. Op 15 mei, 77 jaar na
de crash, legde de Historische Kring als eerbetoon een

bloemstuk bij het monument.
In verband met de coronacrisis werd het slechts een
bescheiden ceremonie in de
aanwezigheid van enkele bestuursleden van de Kring.
Foto: Voorzitter Ton Kuijs
(fotograaf: Ton Keizer)
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Prijsuitreiking
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• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

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

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

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

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

LOOSDRECHT
Ter ere van hun 5-jarig bestaan organiseerde VTE
makelaars in april een
prijsvraag waarmee een
‘huisje’ gewonnen kon
worden.
Heel wat inwoners van Wijdemeren hadden wel oren naar

deze mooie prijs en zochten
op de website van VTE makelaars naar de antwoorden op
de vragen. Uit alle juiste inzendingen werd de prijswinnaar
getrokken: Frank Raackow uit
Loosdrecht was de gelukkige.
Hij heeft inmiddels met een
grote glimlach een fles bubbels
en een bon ter waarde van 300

Euro in ontvangst genomen.
Daarmee kan hij naar eigen
keuze bijvoorbeeld een paar
dagen in een vakantiehuisje of
een heerlijk weekendje weg in
een hotel boeken. VTE makelaars wenst Frank alvast veel
plezier met deze prijs en bedankt alle inzenders voor hun
enthousiaste reacties!

Beloon loskoppelen
Ingezonden brief
Mijn verbazing dat het standpunt van DLP, Dorpsbelangen
en CDA niet gedeeld werd
door de andere partijen van
onze raad. Het voorstel tot loskoppelen van lozingen van het
hemelwater op het gemengd
systeem is alleen maar aan te
bevelen. Om dit voor elkaar te
krijgen middels een boete lijkt
mij niet echt de weg. Overtuig
ons, inwoners, van dit loskoppelen op een ‘normale’ manier. Ik denk dat het nodig is
om aan ons uit te leggen dat
loskoppelen van hemelwater

op het gemengd systeem een
noodzaak is. Daar waar een
gescheiden systeem ligt, is dat
niet nodig zijn, zelfs onwenselijk om het hemelwater van het
riool af te sluiten. Immers in
het gescheiden systeem wordt
het regenwater geloosd op het
oppervlaktewater en daar kan
wel wat water bij. Volgens het
Bouwbesluit is het al een tijdje
verplicht om hemelwater aan
te leveren op het hemelwaterriool bij nieuwbouw.

schemeren: loskoppelen geeft
minder problemen bij de waterzuivering en dan verdrinken
de bacteriën niet in te schoon
water. Tevens zou na het loskoppelen er nagenoeg geen
overstorten meer plaatsvinden
van het vuilwaterriool op het
oppervlaktewater, dus winwin.
Een stimulans zou zijn (denk
ik) korting op de rioolbelasting.
Jan Pieneman, Loosdrecht

Dus overtuig ons en laat door-

GEVEN OM MOLENS IS

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM
MET EEN RUIME COLLECTIE
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

GEVEN AAN

MOLENS

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

molenfonds.nl
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de AfhaalBieb van start
gegaan voor alle leden. De
familie Lodder uit Loosdrecht kreeg de eerste tassen uit handen van Rosalie
van Rijn, de wethouder van
Wijdemeren.
In samenwerking met

De familie Lodder woont tegenover de bibliotheek. Ze zijn
er kind aan huis. De meiden
gaan normaal gesproken zelf
naar de bieb om boeken te
lenen. “We missen het even
binnenlopen en het lenen van
boeken in de bieb enorm”,
aldus moeder Conny. Speciaal voor deze gelegenheid
was het eerste afhaalmoment
daarom dan ook in de bieb. De
wethouder prees het innovatieve idee en wenst de familie
Lodder en ook alle andere leden veel leesplezier.
De AfhaalBieb werkt als volgt:
stap-1: meld je aan op de website van Bibliotheek Gooi en
meer en selecteer je afhaallocatie; stap- 2: geef je interes-

Foto: Daniel (13), Debora (7) en Lydia (11) en moeder Conny Lodder, aan de andere kant wethouder Rosalie van Rijn

ses door; stap- 3: je boekenpakket wordt gereed gemaakt.
Ken je iemand anders die lid is
en die hier graag gebruik van
wil maken? Maar die niet zo
handig is met de computer of

de boeken niet zelf kan ophalen? Misschien kan je helpen
bij het invullen van het formulier. Als je een pakket voor
iemand anders komt afhalen,
neem dan wel even de juis-

te bibliotheek-pas mee. Wil
je meer weten of heb je zelf
hulp nodig? Bel de Helpdesk
van Bibliotheek Gooi en meer
op werkdagen tussen 9.0017.00 uur op 085-2085418 of

mail ons op: helpdesk@bibliotheekgooienmeer.nl
Bibliotheek Gooi en meer; op
gepaste afstand, altijd dichtbij.

Meer tiny houses in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het college van burgemeester en wethouders
staat positief tegenover
een verzoek voor het plaatsen van tiny houses op
twee locaties in Ankeveen
en ‘s-Graveland. Zij zijn in
principe dan ook bereid
om medewerking te verlenen aan een verdere uitwerking van de plannen.
De percelen voor de tiny houses bevinden zich op de Loodijk 9 in ’s-Graveland en op het
Hollands End 30 in Ankeveen.
Beide zijn in handen van dezelfde eigenaar (Schouten
Groen- red.). Het plan is om
de huisjes te plaatsen voor
een periode van in ieder geval
tien jaar.
Oplossing voor jongeren
Wethouder Rosalie van Rijn
(Volkshuisvesting) is blij met
het initiatief: “Tiny houses zijn
een mooie oplossing voor de
krapte op de woningmarkt.
Met deze kleine huisjes kunnen we op een relatief eenvou-

Foto: Loodijk 9

dige manier woningen toevoegen voor een doelgroep die we
graag in onze kernen willen
houden: jongeren. Nu komen
zij vaak niet in aanmerking
voor een huis in Wijdemeren
omdat er een lange wachtlijst
is of de woningen te duur zijn.”

Gasloos
Het plan is om de huisjes
dicht bij de bestaande bebouwing te plaatsen, zodat natuur en landschapswaarden
beschermd blijven. De tiny
houses voorzien in de eigen
stroomopwekking en zijn gas-

loos. Ook geldt dat een derde
deel van het totale aantal tiny
houses in het sociale segment
verhuurd zal worden.
Loosdrecht
In Loosdrecht zijn de plannen
voor het plaatsen van zes-

tien tiny houses aan de Dennenlaan in een vergevorderd
stadium. De omgevingsvergunning is aangevraagd en
de verwachting is dat de tiny
houses aan het einde van de
zomer van 2020 geplaatst
kunnen worden.
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Als een zonnetje!

Citroenkoek

60 bloembakken maken
’s-Graveland bloemrijk
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€ 1,65

21 mei Hemelvaartsdag gesloten
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

TE KOOP

Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een oppervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.

WINKELS IN JE EIGEN BUURT
Misschien ging je er altijd al heen, misschien heb je ze opnieuw
gevonden nu je vaker thuis bent: de winkels in je eigen buurt.
De bakker, de slager, de bloemist, de groenteboer, de vishandel,
de boekwinkel, de slijter, noem ze allemaal maar op.
SFEER EN KWALITEIT
Als je regelmatig komt, dat weet je hoe goed hun producten zijn.
Hoe ﬁjn de sfeer in hun winkel is. Hoe vaak je verrast wordt, iets
nieuws probeert, de specialiteiten uit je eigen regio leert kennen.
Dan ken je de ondernemer persoonlijk, en zijn of haar gezin en
medewerkers ook. Je weet dat elke euro die je er uitgeeft een deel
is van hun inkomen. Je weet dat ze daar keihard voor werken,
en je voelt dat de zaak vol zit met hun tijd, energie en liefde.
Daarom kom je er zo graag.
ZOEK ZE OP – KOOP LOKAAL!
Maar misschien zaten de lokale ondernemers nog niet in je systeem,
in je routine, in je gebruikelijke boodschappenpatroon. Dat is zonde.
Voor hen, maar zeker ook voor jou. Dus zoek ze op!
Ontdek die prachtige winkels in je eigen buurt. Koop lokaal!
www.vvdwijdemeren.nl

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).
Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

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

‘S-GRAVELAND
In navolging van de Horstermeerpolder hangen in
’s-Graveland sinds vorige
week op het Noordereinde
en Zuidereinde 60 bloembakken.
s-Graveland leert van de aanpak van de Horstermeerders.
Samen gebruiken we de watertank die de firma Kostelijk iedere keer bijvult. Bewoners van
’s-Graveland kunnen meehelpen met watergeven. Teams
van drie bewoners geven twee
keer per jaar twee keer per
week water. Dat neemt zo’n
twee uur in beslag. Wil je meehelpen? Mail Metha (methaubels@icloud.com).
Het project Bloemrijk ’s-Graveland is dit jaar gefinancierd
door de gemeente Wijdemeren. In 2021 zijn de terugkerende jaarlijkse kosten, zoals
bloemen, niet gedekt door de
gemeente. Een financiële bijdrage van bewoners vanaf 15,euro is nodig om te kunnen blijven genieten van een bloemrijk
’s-Graveland. Wil je een bloembak adopteren? Je kunt het bedrag overmaken naar rekening:
NL80 INGB 0007858296 t.n.v.
M.H. Winnubst te ’s-Graveland
(onder vermelding van adoptie
bloembak en adres). In de loop
van het seizoen krijg je dan
een set ansichtkaarten met foto’s van bloemrijk ’s-Graveland
2020 en je krijgt een VIP- uitnodiging voor de feestelijke afsluiting van het project samen met
de groep vrijwilligers (op 1,5
meter afstand). Samen maken
we ’s-Graveland mooier!

Wijdemeren
informeren

20 mei 2020

Online
schuldhulpverlening

Volg ons ook op:

Gemeentehuis gesloten

#mooiWijdemeren
@chantelf

Op maandag 1 juni, tweede pinksterdag,
is het gemeentehuis gesloten.
Vanaf dinsdag 2 juni zijn wij weer geopend
van 8.30 – 12.30 uur.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
> Overbruggingsregeling
ondernemers

Bent u ZZP’er en heeft u in maart of april
een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) aangevraagd?
Dan heeft u een voorschot van 1000 euro
ontvangen. Om het voorschot om te zetten
in een definitieve uitkering, en zo ook de
komende maand uitbetaald te krijgen, dient
u uw daadwerkelijke inkomsten door te
geven. U kunt dit doorgeven via:
www.hilversum.nl/ondernemers.

>

We moeten het samen doen!
U woont in een prachtig gebied
met veel ruimte en water. Met de
mooie dagen die voor ons liggen
wilt u hier, samen met de recreanten die naar ons gebied komen,
natuurlijk van genieten.
Begrijpelijk, maar dit kan alleen als
iedereen zich aan de gedragsregels
blijft houden. We moeten het
namelijk samen doen.
In de afgelopen periode zien we de drukte,
vooral op het water, maar ook in de recreatiegebieden en winkelcentra toenemen. We
begrijpen natuurlijk dat u graag naar buiten
wilt nu de maatregelen iets versoepeld
zijn. Het betekent echter niet dat we met
grote getalen dezelfde plekken moeten
bezoeken.

Eigen verantwoordelijkheid
Toezichthouders van de gemeente, politie,
Recreatie Midden-Nederland, Natuurmonumenten en Waternet zijn iedere dag
actief in de dorpen, op de plassen en op
andere plekken waar mensen recreëren.
Maar het gebied is groot en dit houdt in
dat zij niet overal tegelijk kunnen zijn.
Buitengewoon opsporingsambtenaar Alex
Buitenhuis: “Als toezichthouders proberen
we ons zo goed mogelijk te verdelen over
het gebied. We spreken mensen aan en
ondernemen actie als we klachten binnen
krijgen over samenkomsten. Maar mensen
hebben zelf ook een verantwoordelijkheid.
Iedereen kent de gedragsmaatregelen en
weet dat het niet de bedoeling is om met
drie of meer personen in een boot te zitten
of een feestje te vieren op het water. Doe

dit dan ook niet.” Blijf dus anderhalve meter
afstand houden, ook in een boot en op het
water. En ziet u dat het ergens druk is of
wordt? Zoek dan een andere plek om te
recreëren.

Snelvaren en zwerfafval
De toezichthouders krijgen ook dit vaarseizoen regelmatig meldingen binnen over
snelvaren, zwerfafval en geluidsoverlast.
“Net als andere jaren gelden de normale
regels op het water en op de stranden. En
ook hiervoor geldt als iedereen z’n steentje
bijdraagt, blijft het Wijdemeerse water voor
iedereen aantrekkelijk. Bovendien riskeer
je door afval te dumpen of te hard te varen
een behoorlijke boete. Zonde!”

Online schuldhulpverlening
Problemen met geld worden vaak
groter als u langer wacht. U kunt nu
ook online om hulp vragen via de
website van Schulden de Baas.
Bij online schuldhulpverlening krijgt u dezelfde dienstverlening als aan het loket in het
gemeentehuis. Een professionele schuldhulpverlener van de gemeente begeleidt u
bij het gehele traject. Het voordeel is dat u
op een laagdrempelige manier contact kunt

Het aanvragen van subsidie voor een
activiteit of project in Wijdemeren voor 2021
is verlengd tot 1 juni 2020. Dat betekent
dat u langer de tijd hebt om een begroting, werkplan en planning te maken. Deze
welzijnssubsidie is bedoeld voor activiteiten
die met sport, gezondheid, muziek, kunst,
historie of cultuur te maken hebben en die
inwoners met elkaar in contact brengen. Zie
voor meer informatie: www.wijdemeren.nl/
welzijnssubsidie of bel 14 035.

>

PING-loket
Heeft u algemene vragen over geld en
budget? Dan kunt u ook terecht bij het
PING-loket. Het loket in het gemeentehuis is
gesloten, maar medewerkers zijn bereikbaar
via wijdemeren@ping.nl. U kunt aan hen ook
uw telefoonnummer doorgeven als u liever
telefonisch contact hebt.

Bediening bruggen en sluizen

Vanaf donderdag 21 mei worden de bruggen en sluizen in het plassengebied weer
bediend volgens het zomerschema.
De tijden zijn te vinden op
www.vaarweginformatie.nl. Blijf ook in en
voor de sluizen afstand houden en ga niet
uit uw boot. De openbare toiletvoorzieningen
op de recreatieterreinen en –eilanden blijven
voorlopig nog gesloten.

>

zoeken wanneer het u uitkomt. Kijk voor
informatie op www.schuldendebaas.nl.

Aanvraagtermijn subsidie

Achtererf: denk mee!

Ontwikkelaar JeeGee vastgoed is bezig met
een plan voor woningbouw aan het Achtererf in Loosdrecht. U vindt de plannen op
www.hetachtererf.nl. Op deze website kunt
u ook reageren met vragen en opmerkingen
over de woningbouw en suggesties voor
de inrichting van de openbare ruimte. Met
uw suggesties maken de architect en landschapsontwerper het plan verder af. U kunt
reageren tot en met zondag 31 mei.

Wijdemeren
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Aanplant bomen voltooid
Seringen, fruitbomen, magnolia’s
en populieren... In het afgelopen
jaar hebben we in totaal 178 bomen
aangeplant.
Er werden bijvoorbeeld bomen aangeplant
bij afgeronde projecten en op locaties waar
eerder bomen zijn weggehaald.

50 soorten
We hebben in totaal 50 verschillende
boomsoorten geplaatst, waarvan 22 nieuwe
soorten. Hoe gevarieerder de beplanting,
hoe kleiner het risico op ziekten en plagen.
De diversiteit zorgt bovendien voor een
prettige leefomgeving voor tal van schimmels, insecten, vogels en andere zoogdieren. Daarnaast is er rekening gehouden
met het veranderende klimaat. De bomen

zijn, na de eerste jaren, goed bestand tegen
langere perioden van droogte.

Helpt u mee?
Nu de bomen nog jong zijn, wordt er één
keer per week water gegeven. Maar in deze
droge periode kunnen ze wel wat extra
vocht gebruiken. Helpt u ons een handje
door nieuwe bomen ook af en toe een emmer schoon water te geven? Zo verminderen we de uitval van verder gezonde bomen.
Na één of twee jaar hebben de wortels van
de bomen het grondwater bereikt en is het
bewateren niet meer nodig.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht

- Hoflaan 16: plaatsen dakopbouw (10.05.20)
- Huijbert van Schadijckln: plaatsen dakkapel
(06.05.20)

- Achter Horndijk 36 en A. Lambertskade:
bouwen twee kanosteigers (06.05.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a: wijziging op
verleende vergunning voor bouwen woning
(12.05.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: vervangen
beschoeiing (01.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 85: uitbreiden woning
(06.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: bouwen technische ruimte voor supermarkt (14.05.20)
- Rading 2a: afwijken van bestemmingsplan
voor 39 recreatiewoningen (01.05.20)
- Veendijk 15: wijzigen en vernieuwen
beschoeiing en steiger (RM) (01.05.20)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Acacialaan 8: plaatsen veranda (30.04.20)
- Eikenlaan 34: plaatsen dakkapel en erker
(01.05.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning
(11.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: wijzigen gevels (RM)
(30.04.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 232: kappen boom
(12.05.20)
- Naast Rading 56: bouwen zestien tijdelijke
appartementen (06.05.20)
- Rading 138: afwijken van bestemmingsplan
t.b.v. parkeerterrein (12.05.20)
- St. Annepad 19: plaatsen dakkapel (11.05.20)
- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkapellen
(12.05.20)

- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (06.05.20)
- Middenweg 41: wijzigen achtergevel (01.05.20)
- Philips van Wassenaerln 4: plaatsen dakkapel
(11.05.20)
- Overeemseweg 86: verbouwen van woning
(06.05.20)

>

Ankeveen
- Herenweg 76: plaatsen garage (11.05.20)

’s-Graveland
- Ankeveensepad 1: maken uitweg (30.04.20)
- Zuidereinde 254b: realiseren vijf appartementen (08.05.20)

Kortenhoef

Overig
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
-Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan
t.h.v. 12, plaatsen toiletunit tijdens schilder
werkzaamheden, van 18 mei t/m 28 juni
2020 (13.05.20)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (06.05.20)
- Middenweg 51: vervangen brug (01.05.20)
- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel
(11.05.20)
- Voorstraat 34: kappen twee bomen (07.05.20)
- Wilgenlaan 8: graven sloot (30.04.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

COLOFON

>

Verlenging beslistermijn

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 10 mei een nieuwe
Noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen
die het kabinet op woensdag 6 mei 2020
bekendgemaakt heeft. De noodverordening is
te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Loosdrecht
- Interbuild Management B.V., Oud-Loosdrechtsedijk 182, Ontheffing geluidshinder,
vrijdag 17 of zaterdag 18 juli (30.04.20)

Nederhorst den Berg

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

- Splint Media B.V., tegenover Voorstraat 38,
standplaats verkoop boeken, elke 3e zaterdag van de maand, (11.05.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na
de verzenddatum (tussen haakjes) digitaal
opvragen via info@wijdemeren.nl (Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

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

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping
(14.05.20)

- De Uitlaat Service voor Honden, Vuntusplein,
standplaatsvergunning De Zoete Zondaar,
elke donderdag en zaterdag (04.05.20)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer
u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

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

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

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

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

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

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

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

NIEUWSSTER
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Andere vakantieverhalen van Wijdemeerders
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hoe ga je in een wereld
die nog geheel of gedeeltelijk deze zomer locked
down is vakantie houden?
Een vraag voor veel Wijdemeerders.
Astrid Korpershoek uit Ankeveen had nog geen planning
met haar man en zoons gemaakt. “In februari gaan we
meestal voorzichtig zoeken
wat we willen. Door die coronacrisis hebben we dat uitgesteld. Meestal gaan we naar
het buitenland. Nu een keer
niet, denk ik.” De Korpershoek-familie zou met een boot
door de Nederlandse wateren
varen wel leuk vinden. “Of

wild kamperen, dat zou ook
stoer zijn.”
Bert Dorlandt uit Kortenhoef
zou deze zomer zijn vrouw
Anneke supporten die mee
zou wandelen in de Vierdaagse van Nijmegen. ‘Zou’, want
die is ook afgelast. Nu gaan
Anneke en Bert naar een
camping in Malden, waar ze
ook zouden bivakkeren tijdens de wandeltocht. “Lekker
ontspannen bij onze eigen
caravan. En af en toe erop uit
trekken, dat gaat wel lukken.”
Voor Marian ’t Hoen was een
zomervakantie sowieso geen
issue. Zij en haar man Dick
gaan altijd in januari. Zomers
zijn ze druk met hun prachtige beeldentuin De Zanderij.

“Het is nog de vraag of we
in januari 2021 op reis kunnen.” Meestal gaan ze naar
verre oorden, onder andere
om kunst te verzamelen. Dat
kwam er afgelopen januari niet van, toen zaten ze in
Los Angeles en ondernamen
van daaruit een cruise naar
Miami. “Gelukkig op tijd terug voor de totale lock down”,
sluit Marian af.
Loosdrechter Chiel van Praag
heeft een camper gehuurd.
“Waar we heen gaan, laten
we een beetje afhangen van
wat er wel en niet kan.” De
voorkeur van de familie Van
Praag gaat uit naar de Noorse fjorden, maar een trip door
Duitsland zou ook kunnen.
“Of door Nederland toeren.

Je bent vrij in een camper,
je hebt je eigen sanitair.” Van
Praag geeft aan dat hij de
laatste jaren al steeds minder
zin had in vliegen. Het woord
‘opoffering’ van je vakantieplezier wil Chiel nadrukkelijk
niet in de mond nemen. “Nee,
dat is zeer ongepast, nu zoveel mensen strijden voor hun
leven in deze pandemie.”
Erik Vollers uit Nederhorst
den Berg was van plan naar
Spanje af te reizen. “Maar we
passen ons aan. Reizen of
vakanties kunnen altijd nog.
We hebben geen haast.” Als
het weer een beetje meezit,
gaat de familie Vollers erop
uit met de boot. Misschien wel
naar de Waddeneilanden.

Voor Loosdrechter Kees Blase vormt de coronatijd geen
belemmering voor zijn vakantie. “Nee, hoor, we blijven
lekker in Loosdrecht, varen
met de boot.” De achtertuin
van Blase grenst aan de
Vuntusplas waar het zomers
heerlijk toeven is. De familie
Blase ging ook onder normale omstandigheden niet altijd
op vakantie buiten huis. “We
doen het om en om. Dat komt
nu mooi uit. Die Vuntus waar
je als aanwonende vrij mag
varen, is een oase van rust.”
Ongestoord met het bootje op
pad moet lukken, want Kees
heeft recent nog anderhalve
kuub cabombaplanten verwijderd.

Rust bij Mijndense Sluis
Door: Herman Stuijver

LOENEN AAN DE VECHT
Vorige week zaterdag was
het erg stil bij de Mijndense Sluis die de verbinding
vormt tussen de Vecht en
de Loosdrechtse plassen.
Tot grote opluchting van
sluiswachter Leo Oor die
zich het weekend daarvoor grote zorgen had gemaakt over de stroom aan
vaartuigen.
Afgelopen zaterdag was het
weer niet zo uitnodigend, dus
hoefde Oor nauwelijks in actie te komen. “Ik snap het echt

niet dat mensen er zo massaal op uit wilden trekken. Is
het dan per se nodig om hier
langs te varen. Je kunt toch
ook wel een dag met een fles
wijn verpozen op de plassen.
Ruimte zat toch? En over de
Vecht kun je kilometers heen
en varen. Nee, voor mij is zo’n
sluis openen vragen om moeilijkheden.” De sluiswachter
wijst ook op de gevaren voor
de honderden fietsers die
over de smalle dijk racen. Bij
een volle sluis moet elke keer
het ophaalbruggetje open
waar fietsers aan beide zijden
dicht op elkaar moeten wachten. Je kunt je voorstellen dat

bij die hijgende en proestende

sportieve renners veel virale

bacteriën zich verplaatsen.

NIE
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Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben, wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde zorgzame man, maatje
en onze oom

FAMILIEBERICHTEN

Gerrit Snel

Vrees niet, want Ik heb u verlost.
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn.
Jesaja 43:1
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben, wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde zorgzame man, maatje
en onze oom

Gerrit Snel

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven hebben, wij met veel
verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde zorgzame man, maatje
en onze oom
Nederhorst den Berg
* 15 juli 1946

Gerrit Snel

Nederhorst den Berg
* 15 juli 1946

Emmen
† 7 mei 2020

Emmen
† 7 mei 2020

Annie Snel-van der Klok
Sonja en Remco

Blokwieke 92
9501 EX Stadskanaal

Annie Snel-van der Klok
Sonja en Remco

Blokwieke 92
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
9501 EX Stadskanaal

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het
medeleven na het overlijden van mijn man

Wil van der Voort
Uw laatste hartverwarmende groet in de straat, kaart
en/of bloemen zijn een grote steun voor mij en
mijn gezin geweest.
Polly van der Voort

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Nederhorst den Berg
* 15 juli 1946
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Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie??
035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
Gezocht: 24/7 buitenkudde
06-25514689 Annie Snel-van der Klok
of WEILAND met schuilplek
Sonja en Remco
SLENDER YOU
voor paard. 06-54321538
Dé andere manier van bewegen! Cito Transport: Lev: zand, grond,
Blokwieke 92
Ook als u medische
9501 EX
Stadskanaal
grind,
ook in bigbags leverbaar.
T.h.a. per 1-8 vrijstaand
klachten heeft!
Gemalen veengrond, menggranu- woonhuis op Middenweg 113
laat, compost,
boomschors,
-115 in Ned.den Berg. Evt
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
KENNIS, PASSIE, RESULTAAT
gebakken stenen/betonklinkers.
met stukje land te huur.
Middenweg 106, Ned. Den
€ 1250,- 06-54271409 na
Bent u nieuwsgierig?
Berg. 0294-251451.
19.00 uur.
Kom eens kennismaken.
Maandag 25 mei
Te huur, te Kortenhoef in
www.thuiskapsterkim.nl
t/m zaterdag 30 mei
mooie omgeving, praktijkKim Versluis / 0621550785
van 10.00 – 12.00 uur.
kantoor- en opslagruimte,
Dinsdagavond 26 mei en
ruime parkeergelegenheid.
Voor echt heerlijk natuur
woensdagavond 27 mei
Bel voor informatie
Angusrundvlees uit Loosdr
van 19.00 – 20.00 uur
035-6562178 of 06-51886707
www.boerderijvanherk.nl
Slender You studio kortenhoef
Winkelcentrum Meenthof
Voor informatie belt u
06-20697712
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

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
Aangeboden: Hulp in Huishouding. tel: 06-33590799
PEDICURE JANET
Maandag Dinsdag donderdag
Geopend van 8 tot 20.00
Ik kom ook bij u thuis
15 jaar ervaring
Tel. 06-29060003

Bosane Klussenbedrijf
Schilderwerk, behangen,
stukadoren en
spachtelputzen
0646423869 of 0681471162

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

NIEUWSSTER

SPORT

Woensdag 20 mei 2020

Ryu ’t Gooi judoot buiten
WEEKBLADWIJDEMEREN

Buro Sport, OdisGym
en Odis Volleybal

WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS VOOR
Sinds
de ANKEVEEN
premier
bekend | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
heeft gemaakt dat jongeren weer buiten mogen
starten, heeft judoka sensei Maarten van de Pas van
sportschool Ryu ’t Gooi
die uitdaging opgepakt.
In samenwerking met

“We zijn deze week druk bezig geweest met het opstellen
van een speciaal programma
waarmee we aan de maatregelen voldoen en tegelijkertijd
kwalitatieve lessen kunnen
aanbieden zoals je dat van
ons gewend bent. De reguliere lessen zijn vanaf maandag
11 mei buiten. Het parkeerterrein naast sporthal De Fuik
in Kortenhoef en privé grond
naast sporthal De Kuijer in
Nederhorst den Berg zijn hiervoor ingericht. We maken elke
dag een lesrooster bekend op
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sporten buiten

Foto: Julie van de Pas en Dylan van Zijtveld

de sociale media voor de dag
erop. Het kan zijn in deze periode van crisis dat u een andere lesuur of dag moet volgen
tot 1 september, wij vragen uw
begrip hiervoor. Wij proberen

zoveel mogelijk lessen aan te
bieden en dat 5 dagen in de
week. Bij regen geen les, dan
kan de les ingehaald worden
op een andere dag of locatie.”

Rick Bos mist respect voor
corona-afstand

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT		
Handbiker Rick Bos traint
vrijwel dagelijks op z’n
handbike. Hij moet wel
werken aan z’n lichamelijke conditie vanwege o.a.
diabetes. ’s Ochtends om
een uur of zes gaat het nog
wel, maar daarna...

op z’n sportieve rolstoel rijdt.
“Er wordt heel weinig rekening
gehouden met die verplichte
1,5 meter afstand. Ze schieten
vlak langs me heen en als ik
er iets van zeg, krijg ik heel
vaak een negatieve reactie. Er
was er zelfs een bij die met z’n
elleboog richting mijn gezicht
ging.”

Bos ergert zich groen en geel
aan tientallen fietsers die
langs hem schieten als hij op
de Nieuw- Loosdrechtsedijk

Op 23 februari 1990 werd Rick
Bos op zijn motor aangereden.
Als gevolg daarvan kreeg hij
een dwarslaesie, een totale

verlamming vanaf zijn borst.
Al 30 jaar beweegt hij zich
voort in een rolstoel. Hij is een
trainingsbeest die verslaafd is
aan het racen met handbike.
“Ik zie om me heen dat mensen er sinds de versoepeling
te makkelijk op uit trekken. Het
lijkt hier soms wel een gekkenhuis, zo druk.” Hij signaleert
dat men gemakkelijk spreekt
over de ‘helden van de zorg’,
anderzijds heeft hij er grote
moeite mee dat velen respectloos omgaan met de gevaren
van de corona-pandemie. Om
zich heen ziet hij teveel mensen die lak hebben aan die 1,5
meter afstand. Gelukkig zijn er
ook anderen die wel ruimte laten om te passeren. Ook komt
hij regelmatig in aanraking
met domheid van mensen die
niet goed begrijpen wat er wel
en niet mag. “Mensen weten
vaak ook niet dat je blijvende
schade kunt oplopen aan het
covid19- virus.” Voor Rick die
hard werkt aan z’n gezondheid
zou het prettig zijn als meer
mensen zich houden aan de
coronamaatregelen.
Foto: Rick Bos te midden van
z’n team

KORTENHOEF
Fijn dat de jeugd weer buiten mag bewegen, maar
hoe regel je dat voor indoorsporten? Het is immers
alleen toegestaan te sporten op afgesloten en daartoe bestemde terreinen.
Buro Sport, OdisGym en
Odis Volleybal sloegen de
handen ineen. Trainer Pascal Kempers van OdisGym
nam het voortouw namens
de drie sportaanbieders.
Onder voorwaarden kan er
gesport worden op het parkeerterrein naast sporthal
De Fuik.
Raimon Knip, drijvende kracht
achter Stichting Buro Sport,
sportte met een aantal volwassenen. Hij had een circuit
uitgezet, waarbij de deelnemers o.a. konden balanceren
op een wiebelbord, met gewichten konden stoeien en
de mogelijkheid hadden hun
beenspieren met elastieken te
trainen.
Daarnaast op het andere gedeelte van het parkeerterrein
trainde Odis Volleybal met bijna alle jeugdleden. Drie trainsters hielden de meiden bezig.
Best een uitdaging om met
windlagen de bal binnen het
speelveld hoog te houden. Net
op tijd was de training afgelopen, want om iets over 20 uur
begon het licht te spetteren.
OdisGym liet woensdagmiddag de jeugd tot 12 jaar, verdeeld in 3 aparte groepen met
genoeg wisseltijd, bewegen.
Best een uitdaging, want (assistent)trainers mogen de kin-

deren niet aanraken. Dus echt
turnen kon helaas niet worden
aangeboden. Op donderdagmiddag was het de beurt aan
de rope skippers en de turnsters van 13 jaar en ouder. Zij
kregen rope skiptraining (verschillende vormen van touwtjespringen). Voor deze leeftijdscategorie geldt dat ze in
ieder geval 1,5 meter afstand
van elkaar moeten houden.
Met rope skippen hou je automatisch meer afstand.
Vanaf 18 mei is het ook de
volwassenen van OdisGym
(Keep Moving) en Odis Volleybal toegestaan te sporten. Zij
komen resp. in actie op dinsdagavond en donderdagavond
van 19 tot 20 uur. OdisGym
(Pilates) sport op donderdagochtend op de sportvelden van
SV ’s-Graveland.
Zowel Buro Sport, OdisGym
en OdisVolleybal kunnen meer
leden gebruiken. Hoe fijn is het
om de wellicht inmiddels opgedane coronakilo’s er in deze
unieke setting af te kunnen
sporten. Buro Sport & Odis
Volleybal jeugd (maandag 1920 uur), OdisGym 18+ Keep
Moving (dinsdag 19-20 uur),
OdisGym 4-12 jaar (woensdag
15.30-18.45 uur), OdisGym
13-18 jaar (donderdag 17-18
uur), Odis Volleybal volwassenen (donderdag 19-20 uur).
Wil je ook met een van deze
sportaanbieders
meedoen?
Kom aanwaaien of neem dan
contact op via info@stichtingburosport.nl,
bestuur.odis@
gmail.com of secretarisodisgym@gmail.com

NIE
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Bereid je voor op de 1,5 meter samenleving.
Wij kunnen je hierbij helpen!

WEE

NIEUWS VOOR AN

Mondkapjes, vloerstickers, spatschermen, veiligheidshesjes, desinfectiezuilen… Je wilt natuurlijk in deze
tijd je medewerkers, gasten en klanten op een veilige manier ontvangen. Daarbij kunnen wij je helpen. We
hebben een selectie gemaakt van producten die je hiervoor kunt inzetten én hebben we afbeeldingen voor
je ontwikkeld die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij alle producten ook ontwerpen en leveren
in uw eigen huisstijl.
BALIE- EN TAFELDISPLAYS

Om de horeca en de evenementenbranche weer op een veilige manier op te
starten, is heldere communicatie essentieel. Met een opvallende display op de
ontvangstbalie en tafels wordt het grote publiek snel en duidelijk geïnformeerd
over de geldende do’s en don’ts.
• Keuze uit onder andere tentcards, kubussen en banners
• Verschillende afmetingen, vanaf A6-formaat en groter
• Volledig in kleur, digitaal gedrukt

VLOERSTICKERS

Het kan voor mensen soms lastig zijn
om in te schatten hoeveel 1,5 meter
precies is. Met vloerstickers markeer
je eenvoudig wat een coronaproof
afstand is in apotheken, supermarkten
of ziekenhuizen. Zo hoeven medewerkers en bezoekers niet meer te gissen.
In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

RAAMSTICKERS

Zoveel mogelijk met pin
betalen, 1,5 meter afstand
houden, een winkelmandje gebruiken: met een
raamsticker weet iedereen
nog voor binnenkomst
welke coronaregels
gelden in kledingwinkels,
supermarkten en andere ondernemingen. Raamstickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnenof buitenkant van ramen, schuifdeuren en andere
glazen oppervlaktes.
• In alle bekende formaten of eigen afmetingen
• Keuze uit meerdere materialen en veredelingen
• Voor binnenzijde of buitenzijde raam

BUTTONS

Klanten eraan herinneren om voldoende afstand
te houden van personeel of steun betuigen aan
bepaalde branches? Wat de boodschap ook is,
buttons zijn een uitstekende manier om de gezamenlijke strijd tegen
het coronavirus te
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten,
vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
met rozette
• Met speld, clip of
magneet

TAPE

Bedrukt tape is een doeltreffend
product om mensen 1,5 meter afstand
van elkaar te laten houden. Ideaal
voor bijvoorbeeld de openbare dienstverlening, supermarkten, apotheken
en andere drukbezochte plekken.
• Keuze uit wit, bruin en transparant
materiaal
• Bedrukking tot 3 PMS kleuren
• Rolbreedte van 25, 50 en 75 mm
• Tape dispenser als extra optie

VEILIGHEIDSHESJES

Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten,
tuincentra en andere plekken waar veel mensen
komen kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Felgekleurde veiligheidshesjes zijn
een effectief hulpmiddel om bezoekers eraan te
herinneren om 1,5 meter afstand te houden. Van
elkaar én van het aanwezige winkelpersoneel.
• Leverbaar in 13 kleuren
• Van maat S tot 5XL
• Bedrukking in PMS of volledig in kleur

POSTERS

Aan de
muur of op
het raam:
met posters
informeer je
iedereen snel
en duidelijk
over de anti-corona-aanpak op de
winkel- of werkvloer. Welk formaat
je ook kiest, dit product zorgt ervoor
dat de serieuze boodschap goed
blijft hangen bij het grote publiek.
• In alle denkbare formaten of
eigen afmetingen
• Keuze uit diverse materiaalsoorten,
inclusief neon
• Whiteboardlaminaat als optie om
op de poster te schrijven

DISPLAYS

Opvallende presentatiesystemen
voor (hygiëne)reminders op de
winkel- en werkvloer. Welke maatregel je ook wilt communiceren,
met deze eenvoudig op te zetten
binnen- en buitendisplays weten
bezoekers en werknemers precies
waar ze aan toe zijn.
• Geanodiseerd
aluminium
• Met kliklijst voor
verschillende formaten posters
• Vaste hoogtes en
een in hoogte verstelbaar model
• Ook een outdoor
model beschikbaar

NIEUWSSTER
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MONDKAPJES

PREVENTIESCHERMEN

Wereldwijd is het op steeds meer plekken
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen.
verplicht om je neus en mond te bedekken.
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het coronaIn
deze
categorie
heb
je
keuze
uit
niet
één,
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
maar twee modellen: standaard en premium.
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies
• Dubbel gelaagd
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
variant.
• Niet gecertificeerd, niet medisch
• Staande en hangende oplossingen
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted)
• Budget versie van re-board karton
polyester. Voorzien van een opening aan de
• Bureauscherm met doorzichtig venster
zijkant voor een eventueel filter.
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m²
spunbond polyproylene aan de binnenzijde
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard
ROLL-UP BANNER
ROLL-UP BANNERS
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele,
Direct bij
TRANSPARANT
aluminium
binnenkomst
Met een transparante roll-up banner
“nose bar”
de coronacreëer je eenvoudig aparte hoekjes
voor een
maatregelen
of looppaden ter voorbereiding op
verbeterde
onder de
de 1,5 metersamenpasvorm.
aandacht
leving. Zo kunnen
brengen?
horecagelegenheden
Dankzij de
en sportscholen hun
vorm en
deuren straks weer
HEKWERKBANNER
grootte van
veilig openen. Het
Met deze stevige hekwerkbanners maak je
deze opvallende banners kan niemateriaal is afneemeenvoudig looppaden waarlangs klanten veimand om de boodschap heen. De
baar en dus goed
lig een winkel kunnen betreden en verlaten.
transparante variant van dit product
schoon te houden.
Met een opvallende opdruk communiceer je
is inzetbaar als scheidingswand.
• In 4 staande formaten
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de
• 9 afmetingen
• Materiaal is een
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
transparante PET-film (pvc-vrij)
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Geleverd in handige tas
• Met bijpassende tas
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

WEEKBLADWIJDEMEREN
In samenwerking met

PAPIEREN TASSEN

STOEPBORDEN

Een stoepbord is ideaal om nog voor het
betreden van een winkel te laten weten
welke maatregelen gelden. Worden de regels
aangepast? Dankzij de flexibele kliklijst is het
verwisselen van posters
zo geregeld. Zo houd je je
coronacommunicatie altijd
up-to-date.
• Als swingbord en
klapbord
• Beschikbaar in A- en
B-formaten
• Inclusief set inlegvellen

PUZZELS

Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis doorbrengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras
medewerkers of zakelijke contacten met een legpuzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantaineverveling buiten werktijd tegen te gaan.
• In rechthoek en hartvorm
• 9 varianten, van 24 tot 1000 stukjes
• Geleverd in hersluitbaar zakje en blanco doos
• Vanaf 1 stuk

Nu veel horecagelegenheden afhaal- en
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen
onmisbaar geworden. Deze praktische draagtassen hebben een platte lus en een brede
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren variant is een milieuvriendelijk
alternatief voor de traditionele plastic tas.
• Beschikbaar in wit en kraft
• In 7 formaten, van 3 tot
18,5 liter
• Bedrukking 1 tot 3
PMS-kleuren

KAARTEN

Kaarten zijn
een populaire
manier om
thuiswerkend
personeel of
klantrelaties
een hart onder de riem te steken
in tijden van sociale afstand.
• Gevouwen of ongevouwen
• Keuze uit tientallen materialen
en veredelingen
• Als optie met bijpassende
envelop

SPEELKAARTEN

Verras klanten of medewerkers met een gepersonaliseerde set speelkaarten. Een speels
geschenk met je eigen ontwerp en verpakt in een bedrukt doosje.
• 52 kaarten, in bridge- en poker- formaat
• Bedrukking achterzijde met of zonder witte rand
• Speelzijde met internationale kaarttekens of eigen design
• Keuze uit verschillende doosjes
• Vanaf 75 stuks

Voor prijzen of
meer informatie
kunt u contact met
ons opnemen via
info@dunnebier.nl
of 0294-256200

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

S.V. ’s-Graveland nieuws
• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

‘S-GRAVELAND
De onder onze leden en
vrijwilligers
gehouden
enquête (ruim 300 respondenten!)
heeft
de
vereniging een mooi rapportcijfer opgeleverd wat
betreft ‘hoe doen we het’:
8,2! De resultaten van de
gesloten vragen zijn terug
te vinden in het rapport op
onze site.
De komende weken zijn de
jeugdtrainingen open en kun
je je broertje, zusje, vriendje,
klasgenote, buurjongen, nichtje meenemen naar de training
van S.V. ‘s-Graveland.
Lekker buiten bewegen én
een mooie manier om kennis
te maken met voetbal bij onze

club. Meld je aan via trainmee@svsgraveland.nl.
De trainingen worden gehouden conform opgestelde protocollen. Onze trainers zorgen
voor de nodige creativiteit.
Speciaal daarvoor zijn er vakken ‘gekrijt’ op het veld en het
footvolleynet is neergezet op
een veld voorzien van twee
vakken, zodat ook voor de
jeugd vanaf 13 jaar niet alleen
1 tegen 1 kan spelen, maar
ook 2 tegen 2.
Vorige week heeft de gemeente ons laten weten dat onze
aanvraag is behandeld in het
college, dat positief heeft geoordeeld. Onze aanvraag zal
nu in de commissievergadering van 23 juni behandeld

WEE

worden en aansluitend ter
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goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Die vindt
plaats op 30 juni.
Er zijn op dit moment acht verschillende ‘coaches’ geweest
waarvan hun Elftal van de
Eeuw is gepubliceerd. Enkele spelers lijken uit te groeien
tot vaste waarde, maar er zijn
ook verrassingen in de opstellingen opgenomen. Kijk op
onze site of op het album op
onze Facebookpagina om alle
keuzes tot nu toe te bekijken.
Per week verschijnen er twee
of drie nieuwe opstellingen
van (oud-) spelers, vrijwilligers
of supporters. Uiteindelijk is
volgend jaar hét Elftal van de
Eeuw geformeerd.

Spelende kinderen
www.debergseakker.nl aangegeven dat we tot nader order
nog dicht zijn. Als we open
gaan zullen we het protocol
afstemmen met de gemeente
Wijdemeren.

Loodijk 12 , te ’s-Graveland

TE HUUR

Vrijstaand woonhuis
3 kamers (2 slaapkamers) 1 badkamer
met Douche en toilet, 2 woonlagen en een
zolder, carpoort, fietsenschuur
woonruimte 153m2
perceel 1200 m2
Huurprijs € 2195,00 p/mnd excl. GWL,
Media en service kosten.
uitgebreide info kunt u vinden op
www.stomphorstvastgoed.nl
U kunt ons ook bellen of mailen

STOMPHORST

VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1, 1244 RH Ankeveen
info e-mail: stomphorstvastgoed@live.nl
Tel. nr. 035-6550958

Foto: Een lege Bergse Akker

WIJDEMEREN
Scholen open, buiten sporten mag weer. Hoe staat
het met de speeltuinen?
De redactie ging op onderzoek.
Bergse Akker
De wereld is getroffen door het
coronavirus en dit heeft grote
gevolgen. Ook voor speeltuin
De Bergse Akker aan de Dammerweg in Nederhorst den
Berg. Desondanks zijn wij al
druk bezig met de voorbereiding van een mogelijk nieuw
seizoen op De Bergse Akker.
Vorige week woensdag hebben we van premier Rutte ge-

hoord dat, als het coronavirus
onder controle blijft, per 1 juli
maximaal 100 mensen bijeen
mogen komen en voorzieningen op campings en vakantieparken open gaan. Dit betekent dat De Bergse Akker in
ieder geval tot 1 juli gesloten
is.
Mochten we later in het seizoen wel open mogen, en de
richtlijnen van de RIVM realiseerbaar zijn op De Bergse
Akker, dan zullen we in ieder
geval alleen open gaan voor
leden. Op deze manier willen
we drukte vermijden. Verder
hebben we op onze website

De Eekhoorn
Onze speeltuin in de kern
Kortenhoef is een plek waar
kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen. Wij
vinden het zeer belangrijk de
kinderen deze mogelijkheid zo
snel mogelijk weer te gunnen.
Speeltuin De Eekhoorn verbindt de dorpsgenoten, biedt
kinderen plezier en beweging
en ouders een ontspannen
uitje. Om verantwoord te kunnen besluiten tot openstelling
volgen wij de adviezen van de
overheid, het RIVM, de GGD
en de Nuso. De gedetailleerde
adviezen die wij krijgen van de
Nuso vereisen aanpassingen
aan de speeltuin. Ze vereisen bovendien aanvullende
of aangepaste processen die
wij als vrijwilligersorganisatie
niet kunnen realiseren. Niet
in praktische zin en /of niet
uit kostenoverwegingen. Wij
vinden het erg jammer dat wij
als speeltuin hebben moeten
besluiten om tot nader orde
niet open te gaan, maar achten openstelling niet haalbaar.
De veiligheid van de kinderen
en de bewoners van ons dorp
staat bij ons hoog in het vaandel.
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Goed nieuws voor Kasteel-Museum
WEEKBLADWIJDEMEREN
Sypesteyn
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In samenwerking met

De tuin mag open!
LOOSDRECHT
Op donderdag 21 mei a.s.
(Hemelvaartsdag)
opent
Kasteel-Museum
Sypesteyn in Loosdrecht
de blauwe poort voor bezoekers om te komen wandelen en genieten in de
tuin.

Iedereen is van harte welkom
van donderdag 21 mei t/m
zondag 24 mei a.s. en van
donderdag 28 mei t/m zondag 31 mei a.s.: van 12.00 tot
17.00 uur.
Vanaf 1 juni zal de tuin, het
kasteel en het restaurant/terras open gaan. Dit onder voorbehoud, totdat de plannen van
het kabinet definitief zijn.

Entree bewijzen à € 3,50 zijn
te koop bij de ingang van de
blauwe poort. U kunt uitsluitend betalen via PIN en Museumkaart.
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM; wij hanteren éénrichtingsverkeer met

in acht name van de 1.50 m.
afstand.
Wij zijn blij u weer te mogen
verwelkomen en wensen u
veel plezier in de tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn!
Foto: J.G. Pascoe

Geen NK Palingroken in 2020
de gemeente Wijdemeren. De
conclusie die wij uit dit overleg
trokken is dat het organiseren
van een groot evenement als
het NKP, zo snel na het einde
van de beoogde afloop van het
landelijke verbod niet doenlijk
is. De eisen die de gemeente
aan een eventuele vergunning
zou moeten verbinden, maken het organiseren van het
kampioenschap zoals wij dat
gewend zijn eenvoudigweg
onmogelijk.
KORTENHOEF
Stichting
Vechtplassen
Palingrook
Commissie
(VPC) organiseert jaarlijks
op de eerste zaterdag van
september het Nederlands
Kampioenschap Palingroken in het oude dorp Kortenhoef. Voor 2020 is dat
evenement afgelast.

Online kerken
WIJDEMEREN
Misschien juist in deze
coronatijd kan het geloof
voor velen een extra ondersteuning bieden. De
Wijdemeerse kerken zijn
online actief. Lees hun bijdragen.
Sijpekerk, Loosdrecht
In deze crisis willen we laten
zien dat er hoop is dankzij Jezus Christus. Iedere zondag is
er tweemaal op de gebruikelijke tijd een dienst door middel
van een livestream. U kunt
de diensten vanuit uw huiskamer bijwonen alsof u in de
kerk bent. Liederen en teksten
verschijnen op scherm en u
kunt luisteren en meezingen
bij orgelspel. U kunt de diensten meemaken via het Youtube-kanaal ‘Sijpekerk Loosdrecht.’

Laat u tijdens uw wandeling
verrassen door de verzameling bijzondere bomen en
heesters. Weet u bijvoorbeeld
dat achter de 17e eeuwse
fontein de grootste Katsoeraboom van Nederland staat?
Bij de bijzondere elementen
in de tuin staat een bordje met
naam en uitleg.

Dit voorjaar trekt het COVID-19 virus zijn sporen door
Nederland en de rest van de
wereld. De rijksoverheid maakte onlangs bekend alle vergunningplichtige
evenementen
te verbieden tot 1 september.
Daarop zijn VPC en medeorganisator stichting BLOK (Behoud Leefbaarheid Oud-Kortenhoef) aan tafel gegaan met

Met spijt in het hart hebben
wij daarom besloten het Nederlands Kampioenschap Palingroken 2020 af te gelasten.
Wij danken alle enthousiaste
sponsors, deelnemers en vrijwilligers, die zich dit jaar weer
in groten getale hadden aangemeld, voor hun vertrouwen.
Tot september 2021!
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KAN-parochies
Naast de uren dat de KAN-kerken open zijn, zijn er wekelijks (normaliter op dinsdag,
woensdag en vrijdag) drie
online vieringen via het Facebookaccount van de KAN-parochies. Deze vieringen zijn
dezelfde dag ook al terug te
kijken via www.kanparochies.
nl. Hier vindt u tevens de liturgie om mee te vieren. Het is
goed om zo samen te vieren
en samen verbonden te blijven. Maar toch…

voor iedereen. Tip: Pinksteren
op 31 mei. Of elke andere
zondag 10.00 . Op de woensdagavonden een avondgebed
om 19.30. Wil je zomaar eens
wat meemaken van een kerk,
misschien wel juist nu? Via
www.hervormdegemeentesgraveland.nl is alles te vinden.
Welkom! Geert van Meijeren,
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl.
Prot. gemeente NdB
De kerkdiensten op zondagmorgen zullen als online kerkdienst worden gehouden, in
ieder geval tot en met 24 mei.
Deze diensten zijn te beluisteren via de kerktelefoon en via
www.kerkomroep.nl. Uiteraard
willen we juist in deze onzekere tijden naar elkaar blijven
omzien. Als we iets voor u kunnen betekenen (telefonisch
gesprek, praktische hulp),
aarzelt u dan niet contact op
te nemen met ons pastorale
team (contact pastoraal team).
Tel. nr. 06 13352410.

NH gemeente ‘s-Graveland
Onze deuren staan digitaal
open! De Hervormde gemeente ‘s-Graveland zendt
kerkdiensten uit via YouTube.
Ook nu willen we een plek van
hoop en meeleven zijn, voor
de bewoners van onze dorpen,

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 20 mei
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
In TV Magazine komen diverse onderwerpen aan bod
zoals sport bij Gooise Meren
Beweegt en de bibliotheken
zijn weer open. Ruud Bochardt
staat in In Derde Termijn stil bij
de perikelen rond 50PLUS.
Daarnaast zendt GooiTV op
Hemelvaartsdag een katholieke kerkdienst uit en is er aan-

staande zondag opnieuw een
dienst vanuit de Spieghelkerk
in Bussum.

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

NIE
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Live Kortenhoefs Thuisconcert

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdagavond
hebben minstens 132 kijkers genoten van een
blaasconcert in het Oude
Kerkje in Kortenhoef. Het
Kortenhoefse
Thuisconcert van een half uur was

live te volgen via Facebook.
Buiten beeld kondigde een
anonieme presentator de
achtereenvolgende nummers
aan, hij bleek ook de filmer
te zijn. Dat deed hij goed, de
musici werden in het sfeervolle kerkje op allerlei manieren

haarscherp in beeld gebracht.
Het ging om vijf blazers die
bekend zijn in Kortenhoef en
omstreken. Jos Luijer blies de
zware tonen op z’n bastuba,
Ben Schouten van de Velden
schoof lange klanken uit de
trombone, Nick Thomas bespeelde de hoorn, terwijl Alex
de Haan en David Schou-

ten van de Velden niet alleen
trompet speelden, maar ook
de piccolo-trompet en bugel.
Het werd een amusant mini-concert met gevarieerde
muziek. Na o.a. een mooie
Sarabande, een Abba- medley
en de Pink Panter eindigde het
concert op z’n Duits met veel
trompetgeschal. Een ‘Zugabe’

zoals een van kijkers reageerde, want tussentijds vlogen
de chats over het scherm. De
waardering was groot. In de
kerk was het na elk stuk ijzig
stil, maar thuis werd er volop
geapplaudisseerd. Een mooi
initiatief vanuit Kortenhoef.

Tante Truus heeft weer biggen

KORTENHOEF
Vorige week kwam de heuglijke mededeling dat Tante
Truus, stal houdend op boer-

derij ‘t Veldhoen aan de Kwakel te Kortenhoef, weer 13 biggen ter wereld heeft gebracht.
Het was haar vijfde worp.

Helaas kwam de volgende
nacht de niet zo Fantastische Meneer Vos op bezoek.
Waardoor in ieder geval nog

8 biggetjes zelfstandig melk
drinken bij moeder. Drie jonkies liggen in de ziekenboog,
het is niet zeker of ze het red-

den. Een tweetal heeft het niet
overleefd. Moeder en overige
kinderen maken het goed, volgens boerin Hermien Kemp.

