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Evert de Bruin wint 1e prijs duurzaamheid
13 Wijdemeerse initiatieven

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag nam 
Ankevener Evert de Bruin 
een cheque van 2500 euro 
in ontvangst uit handen 
van wethouder Joost 
Boermans. Het was de 
1e prijs van de prijsvraag 
Duurzame Dorpen in Actie 
van de Energiecoöpera-
tie Wijdemeren en de ge-
meente.

De Bruin ontwierp Het Ge-
lijkstroomhuis. Volgens de 
jury het meest verrassend, 
vernieuwend én uitvoerbaar 
van alle plannen die zijn 
binnengekomen. Het Ge-
lijkstroomhuis is een voor-
beeldhuis waarbij alle appara-
ten op 12-24 volt gelijkstroom 
werken. Apparaten besparen 
op deze manier 70% energie 
ten opzichte van een aanslui-
ting op een ‘normaal’ stopcon-
tact met 230 volt wisselspan-
ning. Voor apparatuur dat 
in de stand-by-modus staat, 
scheelt dit zo’n 80 tot 98 pro-

cent energie. Hiermee laat 
Evert de Bruin zien dat het 
mogelijk is om op deze ma-
nier energie te besparen. De 
jury adviseerde om de moge-
lijkheden concreter uit te wer-
ken. Wat kunnen mensen zelf 
doen in hun eigen huis, boot 
of vakantiehuis?

WINNAARS KUNNEN 
MET PRIJZENGELD 

HUN PLANNEN
REALISEREN

2e en 3e prijs
De 2e plaats ging naar Esther 
Klaver uit Kortenhoef voor 
haar initiatief de ‘Elektrische 
Buurtauto’. Zij ontving een 
cheque van 1500 euro. Met 
haar initiatief staan mogelijk 
binnenkort de eerste elektri-
sche buurt-
auto’s in Wijdemeren. Dit is 
niet alleen een duurzamer 
vervoersmiddel, maar meer-
dere auto’s samen dienen 
ook nog eens als een ‘buurt-
batterij’ voor zonne-energie, 
zodat de buurt kan rijden op 
haar eigen energie. De derde 

plaats was voor Loosdrechter 
Paul Poulissen (€ 1000). Hij 

bedacht de ‘Wijkbron Loos-
drecht’. Met een buurtbatterij 
kan lokaal opgewekte energie 
ook lokaal opgeslagen wor-
den. De jury vindt dit plan een 
kansrijk toekomstig model. 
Gezien de beperkte capaciteit 
van het elektriciteitsnet en de 
onvermijdelijke groei van wo-
ningen met zonnepanelen is 
dit een actueel onderwerp

Beoordeling
De jury bestond uit Mariken 
Betsema, Sytske van den 
Akker en Eric Paardekooper 
Overman, drie Wijdemeerse 
professionals op het gebied 
van duurzaamheid. Uit 13 
initiatieven werden er vijf ge-

nomineerd, waar uiteindelijk 
3 prijswinnaars uitrolden. De 
jury vond het leuk dat een 
idee dat je zelf thuis uitvoert 
kan uitgroeien tot een project 
voor een hele buurt. Daarbij 
namen ze een aantal criteria 
mee, zoals natuurlijk de im-
pact op energiebesparing en 
daarmee op klimaat/ CO2. 
Ook de mogelijke financiële 
besparingen, de uitvoerbaar-
heid, de sociale component 
en de publieke zichtbaarheid 
waren beoordelingspunten. 
De winnaars kunnen met het 
prijzengeld aan de slag om 
hun plannen te realiseren.
Meer info :
duurzamedorpeninactie.nl.

 Foto: Winnaar Evert de Bruin met de wethouder (rechts)

In verband met Pinksteren
verschijnt het

Weekblad Wijdemeren op
donderdag 4 juni!
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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.nlColofon
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.

Vanaf nu, -voorlopig- vanwege

Markt in Ankeveen

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur 

het Corona, markt zonder koffietent.

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Wijdemeren sluit 2019 af met    
2.5 miljoen negatief
Jaarrekening 2019

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Financieel wethouder Jan 
Klink maakte bekend dat 
de gemeente de Jaarreke-
ning 2019 afsluit met een 
negatief resultaat van € 
2.520.000. Een jaarreke-
ning geeft een overzicht 
van inkomsten / uitgaven 
en een uitgebreide toelich-
ting op beide. De raadsle-
den kunnen zich vastbijten 
in een document van 159 
pagina’s. Vóór 3 juni, 12.00 
uur mogen de volksverte-
genwoordigers schriftelijk 
technische vragen stellen. 
Op 30 juni geeft de raad 
een oordeel over deze 
Jaarrekening, waarvan ook 
een samenvatting bestaat 
van slechts 20 velletjes.

De forse min van 2,5 miljoen 
komt door een structurele 
overschrijding van de budget-
ten voor jeugdzorg en WMO 
( ± 1 miljoen) en een aantal 
incidentele tegenvallers. Dat 
waren o.a. de verliezen op 
grondexploitaties als de Por-
seleinhaven in Loosdrecht 
(iets minder dan 1 miljoen) 
en de extra voorziening pen-
sioen wethouders (± 4 ton). 

Hierover is de raad eerder 
geïnformeerd. Het forse tekort 
op jeugdzorg en WMO is een 
blijvende zorg.

‘HET LIJKT ONVER-
MIJDELIJK DAT WE 
BIJ DE BEGROTING 
2021 LASTIGE KEU-

ZES MOETEN MAKEN’

Verbeteringen
Naast veel cijfers verantwoordt 
het college van B&W ook hoe 
ze de gelden hebben besteed. 
Zo is het dorpenbeleid inge-
richt met als doel het verster-
ken van de dorpskernen en het 
ondersteunen van inwoners. 
Er is met een cultuurweek een 
impuls gegeven aan kunst en 
cultuur en is er veel aandacht 
besteed aan duurzaamheid. 
Ook is er gewerkt aan het ver-
der verstevigen van de eigen 
organisatie. De dienstverle-
ning is verbeterd, mede door 
verdergaande digitalisering en 
het aanstellen van een onder-
nemersmanager. Bovendien 
was er veel aandacht voor de 
vernieuwing van onderwijs en 
kinderopvang.

Woningbouw
Vorig jaar kon een beperkt 
aantal nieuwbouwwoningen 

(circa 60) opgeleverd worden. 
In 2019 ging het dus vooral om 
kleinere bouwplannen. Met 
een kansenkaart is samen met 
inwoners geïnventariseerd 
wat kansrijke plekken zijn voor 
(her)ontwikkeling. Daar is het 
project ‘Nederhorst Noord’ er 
een van. Voor deze locatie zijn 
nadrukkelijk stappen gezet in 
de richting van de provincie 
om de woningbouwinitiatieven 

daar te kunnen honoreren.

Toekomst
Wethouder Klink voegt eraan 
toe: “Veel gemeenten hebben 
momenteel te maken met te-
korten in het sociaal domein. 
Het is zaak hier in volgende 
begrotingen rekening mee te 
houden. Het lijkt onvermijdelijk 
dat we bij het opstellen van de 
begroting 2021 lastige keuzes 

moeten maken om de finan-
ciële gezondheid van de ge-
meente Wijdemeren te waar-
borgen.” Het tekort in 2019 
wordt gedekt uit de Algemene 
Reserve (1.940.000) en door 
457.000 euro uit de reserve 
Sociaal Domein te halen. Hier-
door neemt de beschikbare 
weerstandscapaciteit af, maar 
is nog steeds voldoende voor 
het opvangen van risico’s.

   

Nog meer cijfers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Jaarrekening 2019 be-
vat nog meer cijfers. Er 
zijn een aantal bedragen 
die wellicht voor de lezer 
interessant zijn.

De opbouw van de 2,5 mil-
joen negatief komt tot stand 
door de volgende getallen: 
geraamd tekort begroting 
2019: € 452.000 (N) + Verlies 
grondexploitaties: € 989.000 
(N) + Meer zorg geleverd dan 
begroot: € 417.000 (N) + Extra 
betaling pensioenvoorziening 
wethouders en ex-wethou-
ders: € 408.000 (N)+ Verkoop 
gronden vertraagd € 177.000 

(N)+ Overig: € 77.000 (N). 
Totaal: – € 2.520.000 (N). De 
177.000 verkoop gronden ko-
men in 2020 terug als inkom-
sten.

Algemene Reserve
Het tekort wordt voor een groot 
deel verwerkt door de Algeme-
ne Reserve te benutten. De af-
name van de algemene reser-
ve bedraagt € 2.481.200, van 
€ 7.485 600 naar € 5.004.400. 
De schuldquote is het per-
centage schuldenlast van de 
gemeente ten opzichte van 
de eigen middelen. De netto 
schuldquote van Wijdemeren 
bedraagt in 2019: 46% en valt 
onder de bandbreedte, die is 
tussen 100% en 130%. De 

schuldquote bedroeg landelijk 
in 2018 gemiddeld 57,9%.

Meer tabellen
De solvabiliteit is de mate 
waarin een gemeente in staat 
is aan haar financiële verplich-
tingen te voldoen. Die van 
Wijdemeren bedraagt in 2019: 
32% en is 1% lager dan de ge-
middelde solvabiliteit van Ne-
derlandse gemeenten.

In Wijdemeren is de structu-
rele exploitatieruimte: – 3% 
in 2019. Dit geeft aan hoe de 
vaste baten en lasten staan 
ten opzichte van de totale ba-
ten. In 2016 was het + 2%. 
Landelijk is dit: -0,4%. Hoe ho-
ger, hoe beter is het streven.

De waarde van de grond van 
Wijdemeren (grondexploita-
ties) is in 2019 gedaald tot 4% 
van de totale baten. Die was 
in 2018 nog 15%, landelijk: 
14,5%.

Inkomsten
De helft van de inkomsten van 
Wijdemeren komen uit het Ge-
meentefonds. In totaal ruim 25 
miljoen. Dat lijkt hoog, maar 
wethouder Klink merkt op dat 
onze gemeente tot de lande-
lijke top-4 behoort van laagste 
ontvangers per inwoner. Al-
leen in Bloemendaal, Blaricum 
en Bunnik is dat bedrag nog 
lager. Vooral de rijksbijdrage 
voor het sociaal domein is 
voor heel veel gemeenten een 

probleem. Overigens vult de 
wethouder aan dat de tekor-
ten van Wijdemeren niet gaan 
over het totale sociale domein, 
alleen over Jeugdzorg en 
WMO (± 40% van het sociaal 
domein). 

Uit diverse belastingen en le-
ges ontving Wijdemeren in 
2019 ruim 14,5 miljoen. De 
gemeente heeft een belasting-
capaciteit van 140%, dat is de 
mate waarin financiële tegen-
vallers kunnen worden opge-
vangen. Hier geldt, hoe lager 
hoe beter. De landelijke norm 
is ± 100%.
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NL-Alert controlebericht 8 juni
NOORD-HOLLAND
Maandag 8 juni rond 12.00 
uur zendt de overheid een 
NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Ook 
in Noord-Holland. Het 
NL-Alert controlebericht 
ontvang je op je mobiel. 
Daarnaast is het NL-Alert 
controlebericht te zien op 
steeds meer digitale re-
clameschermen en digita-
le vertrekborden van bus, 
tram en metro. Vanaf nu 
ook op digitale vertrekbor-
den van de NS.

Met het NL-Alert controlebe-
richt kun jij ervaren hoe het is 
om een NL-Alert te ontvangen. 

Zie je een NL-Alert? Lees me-
teen het bericht, kom in actie 
en help anderen.

Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en infor-
meert je over noodsituaties 
zoals een grote brand, terro-
ristische aanslag, epidemie of 
onverwacht noodweer. In een 
NL-Alert staat wat er aan de 
hand is, wat je moet doen en 
waar je meer informatie kunt 
vinden.

Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je 
mobiel. Daarvoor hoef je niets 
te doen. Wanneer je een NL-
Alert op je mobiel ontvangt, 

laat je telefoon een hard en 
doordringend alarmgeluid ho-
ren. Let op: het NL-Alert con-
trolebericht kan luid binnenko-
men als je een koptelefoon of 
oortjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op 
steeds meer digitale reclame-
schermen en digitale vertrek-
borden van trein, bus, tram en 
metro.

Dit moet je doen bij een 
NL-Alert
Lees meteen het bericht.
Volg het advies op.
Informeer en help de mensen 
om je heen.

   

Verkeersoverlast
Ingezonden brief

Onlangs lazen we in het Week-
blad Wijdemeren dat twee 
wijkagenten afscheid namen. 
Nu vraag ik me af, wat hebben 
zij gedaan om de verkeers-
overlast tegen te gaan. Niet 
het vele sluipverkeer dat door 
onze dorpen rijdt, maar voor-
al de hardrijders. Jaar in jaar 
uit rijden met het mooie weer 
motoren met hoge snelheden 
over de Herenweg te Anke-

veen. Om maar niet te spreken 
van auto’s. In december kwa-
men buren van mij ‘s avonds 
thuis van boodschappen doen 
en tijdens het uitladen hoorden 
ze een auto met hoge snelheid 
naderen. De buurvrouw ging 
meteen stijf tegen haar auto 
staan. Het portier, dat nog 
open stond werd er finaal af 
gebeukt, de dader reed door. 
Een schriftelijke klacht hier-

over aan de heer Boermans 
bleef onbeantwoord. Minach-
ting van de burger, die nog wel 
op hem gestemd heeft. Vorige 
week reden 2 auto’s met min-
stens 70 km per uur tegen het 
verkeer in over de Kwakel. 
Wanneer gaan de handhavers 
eens het verkeer handhaven, 
het is zo hard nodig.

Patrick Kreuning, Ankeveen

Met naald      Draad

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

E. metnaaldendraad@hetnet.nl

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op een mooie Pinksterdag….

Pinksterbrood
€ 5,35

Tweede Pinksterdag gesloten
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Grootschalige integrale controle op Loosdrechtse Plassen
WIJDEMEREN  
Op Hemelvaartsdag voer-
den de toezichthouders van 
de gemeente Wijdemeren, 
Recreatie Midden-Neder-
land, de politie, de brand-
weer, Natuurmonumenten 
en Waternet met maar liefst 
acht boten en een drone 
een integrale controle uit 
op de Loosdrechtse Plas-
sen en de Vecht.

Burgemeester Crys Larson: 
“Het was vanwege het mooie 
weer extra druk op de plassen. 
Dat is begrijpelijk. Toch zien 
we dat het op het water soms 
minder goed gaat met het na-
leven van de maatregelen. Ook 
zijn de bestaande problemen 
op het water zoals snelvaren 
en zwerfafval actueel. Daarom 
is ervoor gekozen om op de 
eerste zomerse dag van het 
jaar de handen ineen te slaan 
en met zes partijen en acht bo-
ten het water op te gaan. Ik wil 
onze samenwerkingspartners 
bedanken voor hun enorme in-
zet tijdens deze controle!”
Tijdens de controle zijn 53 be-
stuurders van boten gewaar-

schuwd en zes boetes uitge-
schreven voor overtredingen 
van de noodverordening. Er zijn 
30 waarschuwingen voor snel-
varen gegeven en hiervoor zijn 
drie boetes uitgeschreven. Ver-
der zijn er diverse waarschu-
wingen gegeven voor alcohol-
gebruik door een bestuurder of 
door minderjarigen aan boord. 
Ook is er jeugd aangesproken 
op gevaarlijk vaargedrag, zijn 
er waarschuwingen gegeven 
voor barbecueën en varen met 
een motorboot in een gebied 
waar dat verboden is.

Drukte op stranden
“Ik ben blij dat een groot deel 
van de recreanten zich op He-
melvaartsdag aan de maatre-
gelen hebben gehouden. Op 
de stranden bij de plassen was 
het echter erg druk, in het bij-
zonder de Zuwe in Kortenhoef. 
Het aanspreken en waarschu-
wen van mensen heeft onvol-
doende effect gehad, daarom 
is besloten het strand die dag 
af te sluiten. We willen ieder-
een echter de kans geven om 
te blijven recreëren, dus was 
de Zuwe vanaf vrijdag 22 mei 

weer open. Echter vragen we 
mensen nadrukkelijk zich aan 
alle maatregelen te houden. 

Houd 1,5 meter afstand, geef 
elkaar de ruimte en vermijd 
drukte, zodat we niet weer hoe-

ven over te gaan op afsluiting”, 
benadrukt burgemeester Crys 
Larson.

Ree gespot op eiland Loosdrechtse plassen
LOOSDRECHT  
Aangenaam verrast was 
Bruun Scheltema toen hij 
tijdens de avondschemer 
een ree aantrof op zijn ei-
land in de Loosdrechtse 
plassen! Navraag bij Na-
tuurmonumenten leerde 
dat het inderdaad een bij-
zondere waarneming is, 
maar wel verklaarbaar.

Zo vertelt boswachter Warner 
Reinink: “In de wijde omge-
ving van Loosdrecht komen 
veel reeën voor. In het voor-
jaar gaan jonge reebokken op 
zoek naar een nieuw leefge-
bied. Dominante bokken zien 
hun jongere soortgenoten dan 

niet meer als kalf, maar als 
concurrent en verdrijven ze 
uit hun territorium. Deze waar-
neming is daarom wel goed 
te plaatsen. Reeën kunnen 
ook prima zwemmen en zijn 
dan ook regelmatig te vinden 
op rustige eilanden. De grote 
hoeveelheid harde beschoei-
ingen in Loosdrecht is uiter-
aard niet gunstig en kan een 
dier op gegeven moment wel 
fataal worden. Gelukkig is dat 
bij dit dier nog niet het geval. 
Uiteindelijk zal hij net zo lang 
rondzwerven tot hij een plek 
vindt met voldoende rust en 
schuilmogelijkheden. Voedsel 
is er op de meeste plekken in 
elk geval genoeg voor reeën.”

   

Sanitair weer open
REGIO   
De Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek heeft be-
sloten dat per 22 mei 2020 
toiletten weer open mo-
gen bij recreatieparken, 
vakantieparken, kampeer-

terreinen, kleinschalige 
kampeerveldjes, parken, 
natuurgebieden, jachtha-
vens en stranden.

De gemeenschappelijke was- 
en douchevoorzieningen blij-

ven wel gesloten op deze 
locaties. De Veiligheidsregio 
heft het verbod op de toilet-
voorzieningen op vanwege 
de negatieve neveneffecten. 
Het openstellen van toiletten 
voorkomt dat dagrecreanten 

hun behoeften in de natuur 
doen, waardoor het risico be-
staat dat het coronavirus zich 
verspreidt. De Veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek heeft 
deze wijziging in de noodver-
ordening gepubliceerd op haar 

website. Via een brief heeft de 
Veiligheidsregio de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport geïnformeerd.
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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 medewer-
kers en bezoekers niet meer te gissen.

In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

TAPE
Bedrukt tape is een doeltreffend 
product om mensen 1,5 meter afstand 
van elkaar te laten houden. Ideaal 
voor bijvoorbeeld de openbare dienst-
verlening, 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

RAAMSTICKERS
Zoveel mogelijk met pin 
betalen, 1,5 meter afstand 
houden, een winkelmand-
je gebruiken: met een 
raamsticker weet iedereen 
nog voor binnenkomst 
welke coronaregels 
gelden in kledingwinkels, 
supermarkten en andere ondernemingen. Raam-
stickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnen- 
of 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

VEILIGHEIDSHESJES
Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten, 

tuincentra en andere plekken waar veel mensen 
komen kunnen rekenen op een veilige werk-
omgeving. 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

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 geza-

menlijke strijd tegen 
het coronavirus te 
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten, 
   vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
   met rozette
• Met speld, clip of 
   magneet

DISPLAYS
Opvallende presentatiesystemen 
voor (hygiëne)reminders op de 
winkel- en werkvloer. Welke maat-
regel 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 for-
   maten posters
• Vaste hoogtes en
   een in hoogte ver-
   stelbaar model
• Ook een outdoor 
   model beschikbaar

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

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

meer informatie 

kunt u contact met 

ons opnemen via 

info@dunnebier.nl

of  0294-256200

MONDKAPJES
Wereldwijd is het op steeds meer plekken 
verplicht om je neus en mond te bedekken.
In deze categorie heb je keuze uit niet één,
maar twee modellen: standaard en premium.
• Dubbel gelaagd
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
• Niet gecertificeerd, niet medisch
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted) 
polyester. Voorzien van een opening aan de 
zijkant voor een eventueel filter.
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester 
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m² 
spunbond polyproylene aan de binnenzijde 
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard 
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele, 
aluminium 
“nose bar” 
voor een 
verbeterde 
pasvorm.

PREVENTIESCHERMEN
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen. 
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het corona-
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te 
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies 
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande 
variant.
• Staande en hangende oplossingen
• Budget versie van re-board karton
• Bureauscherm met doorzichtig venster
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging

ROLL-UP BANNER
TRANSPARANT
Met een transparante roll-up banner 
creëer je eenvoudig aparte hoekjes 
of looppaden ter voorbereiding op 
de 1,5 metersamen-
leving. Zo kunnen 
horecagelegenheden 
en sportscholen hun 
deuren straks weer 
veilig openen. Het 
materiaal is afneem-
baar en dus goed 
schoon te houden.
• In 4 staande formaten
• Materiaal is een
   transparante PET-film (pvc-vrij)
• Met bijpassende tas

ROLL-UP BANNERS
Direct bij 
binnenkomst 
de corona-
maatregelen 
onder de 
aandacht 
brengen? 
Dankzij de 
vorm en 
grootte van 
deze opvallende banners kan nie-
mand om de boodschap heen. De 
transparante variant van dit product 
is inzetbaar als scheidingswand.
• 9 afmetingen
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
• Geleverd in handige tas

HEKWERKBANNER
Met deze stevige hekwerkbanners maak je 
eenvoudig looppaden waarlangs klanten vei-
lig een winkel kunnen betreden en verlaten. 
Met een opvallende opdruk communiceer je 
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de 
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

PUZZELS
Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis door-
brengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras 
medewerkers of zakelijke contacten met een leg-
puzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig 
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantainever-
veling 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

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

PAPIEREN TASSEN
Nu veel horecagelegenheden afhaal- en 
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen 
onmisbaar geworden. Deze praktische draag-
tassen hebben een platte lus en een brede 
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren va-
riant is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditio-
nele 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
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	 	 	 	 				’s-Graveland,	27-05-2020

Geachte	klant,		relatie,

Er	is	een	tijd	van	komen	en	er	is	een	tijd	van	gaan.
Onze	tijd	van	gaan	is	nu	gekomen.
Na	ruim	50	jaar	hebben	wij	doen	besluiten	om	onze	zaak	per
30-06-2020	te	beëindigen.

“Het is mooi geweest”

Wij	bedanken	U	hartelijk	voor	het	in	ons	gestelde	vertrouwen	al
die	jaren	en	wensen	U	voor	het	vervolg	het	allerbeste	toe.

Met	vriendelijke	groeten	en	nogmaals	bedankt,

Peter	en	Jan	Kroegman

Voor	uw	vervolg	bevelen	wij	U	graag	aan:

Voor verkoop - onderhoud - garantie
Stam	Renault	Bussum
Prinses	Beatrixplantsoen	42-44
1402	TS	Bussum
Tel.	035-2050210

Of

Voor universeel - occasions - onderhoud - service
Autobedrijf	T.	van	Rijn
Cannenburgerweg	73b
1244	RH	Ankeveen
Tel.	035-6562253

P.S.
Heeft	U	wellicht	nog	zomer-winterwielen	bij	ons	in	de	opslag,
dan	verzoeken	wij	U	vriendelijk	deze	tijdig	doch	uiterlijk
15-07-2020	bij	ons	weg	te	halen.

     TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE    
Twingo Collection 5drs Geel 06-2019 2000 km 13500,-

Twingo Diesel 3drs Zwartmet. 05-2011 265000 km   2950,-

Captur Dynamique tce-90 Ivoire 04-2016 56000 km 12750,-

Captur Ed.One  tce-120 Brons/Zwart 04-2018 15000 km 19750,-

Megane Coupe 1.6 Zilvermet. 02-2001 115000 km   2500,-

Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007 190000 km   3750,-

Kadjar Intens Automatic tce-140  Zilvermet. 04-2019 4500 km 29750,-

Peugeot 5008 Premiere Antracietmet. 11-2009 165000 km   6500,-          
2 cabrio’s voor het zonnige voorjaar

Opel Tigra 1.4 Twin-Top Sport   Blauwmet. 07-2007 61000 km  4600,-

Renault Megane 1.6-CC Dynamique  Beigemet. 01-2005 190000 km  3500,-

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 op-
pervlakte 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.
 

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

      Word 
vrijwi�iger!

V.A 1  JUNI

B E D A N K T  V O O R  A L  J U L L I E  S T E U N !

ZIJN ONZE DEUREN
WEER GEOPEND
V E R G E E T  N I E T  V O O R A F  T E  R E S E R V E R E N
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All Directions!
Aanwezig bij All You Need Is Love

Door: Wilma Biel

ANKEVEEN
Het koor All Directions! uit 
Ankeveen heeft dirigent 
Bruce Skinner verrast met 
All You Need Is Love. Bru-
ce neemt dit jaar afscheid 
van het koor en hij heeft 
speciaal een koorarran-
gement geschreven op 
het nummer ‘Het is over’ 
van Jeroen van de Boom. 
Zijn afscheidsconcert zou 
in april plaatsvinden in de 
Dillewijn, maar kon door 
het coronavirus niet door-
gaan.

Het idee om het afscheidslied 
in een tv- uitzending ten ge-
hore te brengen, werd door 
de redactie direct enthousiast 
ontvangen. Slechts 20 koor-
leden mochten live aanwezig 
zijn, anderen konden met op-
genomen muziek via oortjes 
zingend een filmpje opsturen. 
Woensdag 20 mei werden 
Bruce en zijn vrouw Lida thuis 

verrast door een tv-ploeg en 
hen werd gevraagd naar het 
openluchttheater Caprera in 
Bloemendaal te rijden. In-
tussen waren de koorleden 
al druk aan het repeteren. 
Presentator Robert ten Brink 
reikte nog wat ideeën aan om 
de opnames nog leuker te 
maken. Met spanning wacht-
ten de koorleden op de komst 
van Bruce die geen idee had 
wat zich af ging spelen. De 
ontlading was dan ook groot 
toen Bruce en Lida het po-
dium op kwamen en ‘zijn’ All 
Directions! hem luid applau-
disserend welkom heette. Na 
de opening door Robert ten 
Brink werd het scherm gestart 
en zetten de koorleden op het 
scherm in, gevolgd door het 
live zingen van de mannen en 
vrouwen. Het was een emo-
tioneel gebeuren voor Bruce 
en Lida, zij hielden het dan 
ook niet droog. Koorleden 
konden daarom maar beter 
langs ze heen kijken om het 
zelf droog te houden. Het was 

een mooi gebaar als dank 
voor het 10 jaar dirigeren van 
All Directions! Bruce Skin-

ner heeft enorm veel gedaan 
om het koor op dit niveau te 
brengen. (De uitzending was 

zaterdag 23 mei jl. om 21.30 
uur op SBS-6).

Floralia deelt voor 113e keer planten uit
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Onder toeziend oog van het 
St.-Antoniusbeeld deelde 
het bestuur van Floralia vo-
rige week dinsdag plantjes 
uit aan deelnemers van de 
jaarlijkse plantenkweek-
wedstrijd, nu al voor de 
113e keer.

Vorig jaar september waren er 
ruim 100 deelnemers aan de 
wedstrijd wie de mooiste plan-
ten kweekt. De jury beoordeelt 
de ingebrachte potten over drie 
categorieën: kinderen, volwas-
senen en prijswinnaars (ereca-
tegorie van eerdere winnaars). 
Floralia hoopt ook anno 2020 
weer veel liefhebbers te vin-
den. Op een fraaie plek naast 
de Antoniuskerk waren ze 
goed voorbereid op de coro-
namaatregelen. Met rood-wit-
te linten was een duidelijke 
afscheiding gemaakt van ruim 
1,5 meter. Een voor een wer-
den de deelnemers toegela-
ten tot de tafels waar je werd 
geregistreerd. Daaraan vooraf 
gaf tuinbaas en hovenier Ben 

Pot bij eenieder een korte uit-
leg over de 3 plantjes. De vol-
wassenen krijgen een Canna, 
Diascia en Gaura mee naar 
huis en de kinderen een Cos-
mea, Dahlia en Vlijtig Liesje. 
Voor de allerkleinsten staan er 
Begiona’s klaar. Op een kleu-
rig printje staan naast de foto’s 
ook enige aanwijzingen hoe je 
deze mini’s kunt opkweken tot 
mooie bloeiende prijswinnaars. 
En Pot praat je ook nog bij over 
koppen, dieven, verpotten en 
afharden. Voor 5 euro plus 5 
euro lidmaatschap in een ge-
sloten enveloppe krijg je in een 
plastic tasje je plantjes mee. 
Dan moet je de plek verlaten 
via een vaste route. Alles goed 
geregeld.

Tijdens de uitreiking is er ook 
nog even tijd om Dorien Windt 
in het zonnetje te zetten. Zij was 
35 jaar bestuurslid van deze 
traditievereniging, waar Hannie 
van den Bovenkamp al 20 jaar 
de voorzittershamer hanteert. 
Zij kon helaas niet aanwezig 
zijn. De planten zijn gespon-
sord door kwekerij Ome Joop, 
waarna ze vanaf half maart zijn 

opgekweekt in de kas van Pot. 
Tijdens de kweekwedstrijd ko-

men bestuursleden van Flora-
lia twee keer onverwacht bij de 

deelnemers langs om te kijken 
hoe groen je vingers zijn.
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Vol bewondering voor haar positiviteit, levenskracht en 

doorzettingsvermogen nemen wij met groot verdriet 
afscheid van onze lieve (schoon) moeder en oma

Wijnanda Maria 
van Benschop – Middelkoop

Wijnie
weduwe van Jan van Benschop

* Nederhorst den Berg, 26 juli 1923  
† Naarden, 22 mei 2020

   Ria en Thomas
         Jeroen en Marieke
             Rens

   Ad en Noor
         Saskia en Lion
         Joris

   Agnes en Remi
         Tim en Lesley

   Petra en Henry

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Familie van Benschop
Utrechtseweg 110-B
1381 GT  Weesp

Wijnie is overgebracht naar Uitvaartcentrum Myosotis,
Utrechtseweg 110-B te Weesp, alwaar geen bezoek.

Wij zijn, gezien de actuele richtlijnen van het RIVM 
i.v.m. het Coronavirus, genoodzaakt om de 

crematieplechtigheid in familiekring
te laten plaatsvinden.

Liever geen bloemen.
.

Je hebt zo dapper gestreden
tot aan de allerlaatste zucht
Mijn kusjes gericht aan jou
gaan nu met liefde in de lucht

Kort voor haar 80e verjaardag, waar zij zo naar 
uitkeek, is onze lieve moeder en oma, in het bijzijn 
van haar kinderen, heel rustig van ons heengegaan.

Bescheidenheid, liefdevol, zorgzaamheid, 
creativiteit en humor zijn karaktereigenschappen 
die onmiskenbaar op haar van toepassing waren. 
Wat zullen we haar missen.

Joke van Hassel - Lam
echtgenote van Rien van Hassel

(in liefdevolle herinnering)

Overschie, Kortenhoef,
2 juni 1940 20 mei 2020

Kortenhoef:
    Peter van Hassel

Huizen:
    Hèlen en Bert De Boer - van Hassel, Tim

Capelle a/d IJssel:
    René van Hassel en Susan Tutsanaruck

Mama is thuis opgebaard.

Hoewel wij het liefst tezamen met alle familie, 
vrienden en kennissen afscheid hadden willen 
nemen is dit door de huidige omstandigheden 
helaas niet mogelijk.
Hierdoor zal de uitvaartplechtigheid in besloten 
familiekring plaatsvinden.

Voor het brengen van een allerlaatste groet: 
vertrek vanaf de Fuikestee 10 naar het 
crematorium staat gepland voor donderdag 
28 mei 2020 om 14.50 uur.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
t.a.v. Familie Van Hassel
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum 

Er is gelegenheid tot online condoleren op: 
www.vanvuure.nl.
U logt in met toegangscode: b39d3
Tevens kunt u hier een herinnering plaatsen.

FAMILIEBERICHTEN 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

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

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

Ned. den Berg.06-54271409
na 19.00 uur

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

www.thuiskapsterkim.nl
Kim Versluis / 0621550785

Voor echt heerlijk natuur
Angusrundvlees uit Loosdr

www.boerderijvanherk.nl

Bosane Klussenbedrijf
Schilderwerk, behangen, 

stukadoren en
spachtelputzen

0646423869 of 0681471162

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Bedrijfsruimte te huur 
Nederhorst den Berg 350 
tot 700m2 overhead deur

keuken kantoor toilet 
krachtstroom vanaf 1350

0294-252090

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

“Trillende handen 
betekenden het einde 

van mijn carrière”

www.parkinsonfonds.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Bibian Mentel zoekt kandidaten
voor nieuwe, speciale beenprothese

REGIO
Meervoudig Paralympisch 
kampioen Bibian Mentel 
helpt met haar eigen foun-
dation, de Mentelity Foun-
dation, kinderen en jonge-
ren met een lichamelijke 
uitdaging. De missie van 
haar stichting is om men-
sen met een lichamelijke 
uitdaging aan het bewegen 
te krijgen en ze laten den-
ken in mogelijkheden in 
plaats van beperkingen.

Voor Bibian was en is het heel 
normaal dat zij voor haar sport 
meerdere protheses heeft om 

te kunnen gebruiken. Voor het 
grote merendeel van de pro-
thesegebruikers in Nederland 
is dit niet het geval. Zij maken 
slechts één keer in de paar jaar 
aanspraak op een vergoeding 
vanuit de zorgverzekering voor 
één prothese. Met deze prothe-
se moeten vervolgens alle acti-
viteiten uitgevoerd worden. Bi-
bian Mentel: “Stel je mag eens 
in de drie jaar één paar nieuwe 
schoenen uitzoeken. Dan kies 
je voor een makkelijke schoen 
waar je alles een beetje op 
kan doen, bijvoorbeeld een 
sneaker. Dan moet je echter 

ook met je sneaker voetballen, 
op de racefiets, zwemmen of 
bergbeklimmen.”

Voor mensen met een been-
prothese is dit de normale gang 
van zaken. Zij kiezen de meest 
gangbare prothese, maar dit is 
vaak niet een prothese waar 
ze op kunnen sporten. ‘’Een 
sportprothese is erg duur en 
kan daarom een belemmering 
zijn voor prothesegebruikers”, 
aldus Bibian Mentel. “Wij van 
de Mentelity Foundation vinden 
dat iedereen het recht heeft om 
goed te kunnen sporten en dat 

je niet geremd mag worden 
door een incapable prothese. 
Daarom hebben wij de JUMP 
bedacht.”

Met de JUMP wil Bibian zich 
richten op het stimuleren van 
bewegen bij mensen met een 
(gedeeltelijke)beenamputatie. 
Het biedt de mogelijkheid om 
gemakkelijker dagelijkse ac-
tiviteiten uit te voeren en om 
meerdere sporten uit te pro-
beren. In samenwerking met 
prothesemaker Frank Jol en 
Gyromotics is er een speciale 
prothese ontwikkeld waarmee 

zowel de dagelijkse activi-
teiten als het uitoefenen van 
verschillende sporten een stuk 
makkelijker wordt. Daar waar 
je normaal één dagelijkse voet 
vergoed krijgt, krijg je hierbij 
een vergoeding van meerdere 
voeten. “Dat komt omdat je bij 
deze prothese een voet krijgt 
waarbij je de voet in meerde-
re standen kunt zetten en je 
kan beschikken over meerde-
re voeten. Je kan deze voet in 
de stand zetten voor dagelijkse 
activiteiten maar ook in een 
stand voor sport activiteiten. 
Die zijn vervolgens eenvoudig 
te wisselen. Nog sneller dan je 
van schoenen wisselt.”

Bibian Mentel wil met haar 
Mentelity Foundation de eerste 
100 prothesegebruikers een 
JUMP laten aanmeten. Dit om 
te bewijzen dat de JUMP de 
nieuwe standaard moet wor-
den voor prothesegebruikers 
en te laten zien dat de JUMP 
bijdraagt aan een vollediger en 
gelukkiger leven.

Heb jij een beenprothese of 
ken je iemand met een been-
prothese? Neem dan contact 
op met juul@mentelity.org en 
meld je aan om deze prothese 
als een van de eerste te gebrui-
ken. Laat zien dat het JUMP 
concept de nieuwe standaard 
moet worden. Iedereen moet 
toch kunnen sporten?

   

Huart Makelaardij 2.0
KORTENHOEF
Ruim 25 jaar werken en 
communiceren wij met u 
via onze etalage aan de 
Dodaarslaan 2B te Korten-
hoef. Dit gaat per 1 oktober 
2020 veranderen.

De laatste jaren merken wij dat 
deze voorziening een zeer on-
dergeschikte rol speelt in onze 
hoofd activiteit, het aan- en ver-
kopen van onroerend goed. In-
ternet is daarbij een belangrijk 
item waarbij Funda een hoofd-
rol heeft.

Als ondernemer is het vaak las-
tig om je eigen zichtbaarheid te 

verminderen. Wij zien nu echter 
dat de huidige kopers en ver-
kopers vragen om een andere 
benaderingswijze. Meer gericht 
op de agenda van de cliënt in 
plaats op die van de make-
laar. Hierdoor veranderd ook 
de kantoorfunctie en wordt het 
eerste contact gelegd via inter-
net of telefoon. Een vervolg kan 
thuis bij de te verkopen woning 
zijn of bijvoorbeeld in een café 
vlak bij uw werk. Juist daarom 
gooien wij het roer nu om. Wij 
komen naar u toe waar en wan-
neer het u schikt.

Huart makelaardij 2.0
Wat veranderd er dan? U zoekt 

telefonisch contact met ons 
op omtrent uw wensen en ge-
schikte data waar en wanneer 
u onze makelaar wenst te ont-
moeten voor een oriënterend 
gesprek. Dat scheelt u tijd en 
wij kunnen veel gerichter onze 
diensten aanbieden. Dit kan 
natuurlijk ook via ons mailadres 
info@huart.nl

Voor het verkoopproces van 
onroerend goed veranderd er 
niets. De bezichtigingsaanvra-
gen lopen via Funda of via de 
telefoon zoals u dat al gewend 
bent. Bezichtigingen kunnen 
heel flexibel plaatsvinden, ook 
op zaterdagen. Dit wordt door 

aspirant kopers als zeer prettig 
ervaren. Bij het aankoopproces 
kan de dienstverlening zich 
splitsen. U zoekt zelf de woning 
en vraagt onze makelaar het 
proces vanaf dat moment ver-
der te begeleiden. Dit houdt in 
dat wij de waardebenadering, 
onderhandelingen, beoordeling 
van het koopcontract en ver-
dere juridische en praktische 
zaken regelen. Bij het volledige 
traject zoeken wij ook samen 
met u naar de geschikte wo-
ning. Neem contact met ons op 
om te bekijken waar uw voor-
deel ligt.
Omdat wij vanuit huis gaan 
werken heeft dit direct voor u 

het voordeel dat wij daardoor 
tegen aanzienlijk lagere cour-
tage-tarieven onze diensten 
kunnen aanbieden, zonder eni-
ge concessie te doen naar het 
eindresultaat.

Voor zowel de taxaties als 
de aan- en verkopen zal Rob 
Huart aan de jaarlijkse studie 
verplichtingen gevolg geven 
waardoor gevalideerde taxa-
ties mogelijk blijven, en het 
lidmaatschap van de NVM ge-
waarborgd is.

Huart Makelaardij O.G.
035 685 78 50
www.huart.nl

 Foto: Mathilde Dusol
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Noordereinde 207 ‘s-Graveland

Karakteristieke woning (Gemeentelijk Monument) met bouwjaar circa 1906, in 2011 sfeervol verbouwd 
tot een comfortabele, eigentijdse woning met veel karakteristieke stijlelementen. Tegenover de woning 
loop je zo het bos van Spanderswoud in! Woonkamer en suite met schuifdeuren, schouwen, houten 
vloerdelen, moderne keuken (2011) met diverse apparatuur waaronder een 6-pits SMEG-fornuis. 2 
slaapkamers en luxe badkamer. 

Vraagprijs: €432.500,- k.k.

Egidius Blocklaan 2 Kortenhoef (HUUR)

Te huur is deze zeer verzorgde en uitgebouwde gezinswoning met een grote woonkeuken, 2 zeer grote 
slaapkamers, 1 kleinere 3e slaapkamer, moderne badkamer (2011), knusse achtertuin en vrij uitzicht 
over het plantsoen. Beschikbaar per 2e helft augustus 2020, verhuur voor bepaalde tijd, huurtermijn 
notk. Waarborgsom tbv 2 maanden huur. 

1250,- euro huur / maand excl GWE.

Bernard van Beeklaan 84 Kortenhoef

Helft van een dubbel woonhuis (bouwjaar 1982) op 278 m2 eigen grond en fantastisch vrij uitzicht 
over de weilanden van Kortenhoef. Rustige locatie, energielabel B. Aanwezig zijn onder meer:  carport, 
berging, tuingerichte woonkamer, open keuken, 3 slaapkamers waarvan 1 met een dakkapel aan de 
tuinzijde . Diepe achtertuin met 2 terrassen en vrij uitzicht. 

Vraagprijs: €449.000,- k.k.

De Meent 10 B Hilversumse Meent

66 m2 zelfstandige bedrijfs-kantoor-praktijkruimte gelegen in Winkelcentrum Meenterf in de 
Hilversumse Meent. Indeling: Eigen entree, trap naar niveau -1, hal en verzorgde ontvangstruimte, 4 
kantoor-praktijkruimten, een verzorgde pantry en een gedeelde toiletgroep. 

Maandhuur 1000,- euro te vermeerderen met BTW.

Noordereinde 63 ‘s-Graveland
Woning uit 1909 met 950 m3 
inhoud en 282 m2 woonopp. 
Ligging aan het water van de 
’s-Gravelandse Vaart. De b.g. 
is tot voor kort als winkel in 
gebruik geweest. Verdieping: 
woonkamer en woonkeuken 
met terras aan de achterzijde. 
2 goed bemeten slaapkamers, 
toilet en badkamer met ligbad, 
douche en v.w.. Werkruimte 
met trap naar grote zolder en 
nogmaals 2 kamers. Het ligt in 
de lijn der verwachting dat een 
nieuwe eigenaar de indeling en afwerking naar eigen wens zal aanpassen. 

Vraagprijs: €485.000,- k.k.

Dodaarslaan 2-B Kortenhoef

Winkelruimte (bestemming Detailhandel) van 114 m2 in winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef.
Aanwezig zijn een afgescheiden gespreksruimte, een archiefruimte, een pantry en een toiletruimte. De 
glazen pui is 10.30 breed en daarom geschikt als etalage/showroom. Systeemplafond en eigen meters 
aanwezig. Beschikbaar per 1-10.

Huurprijs 1950,- euro/maand excl btw.

Noordereinde 11 ‘s-Graveland
Monumentaal herenhuis met de allure 
van een  grachtenpand en neorenaissance 
stijlelementen. Vanuit de kamer en suite een 
fantastisch uitzicht over de weilanden en aan 
de achterzijde een terras aan het water van 
de ’s-Gravelandse vaart. Veel authentieke 
details zijn bewaard gebleven zoals de 
granito vloeren met randmotief,  de zwarte 
schouwen, de kamer en suite deuren met 
glas in lood, deuromlijstingen, gevelstenen, 
paneeldeuren en originele schuiframen. De 
woning biedt vele mogelijkheden door de 
verrassende hoeveelheid ruimte.

Vraagprijs 599.000,- euro.
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Geniet van de Spiegelplas met   
fluistersloep
NEDERHORST DEN BERG 
Anton de Bruin heeft het 
voor elkaar, hij heeft de 
primeur van vier geluid-
loze fluistersloepen die je 
kunt huren om de Spie-
gelplas en omgeving ont-
spannen te verkennen. 
Tijdens het proefdraaien 
op Hemelvaartsdag bleken 
de ECO- fluistervaartuigen 
te voldoen in een grote be-
hoefte.

Gelegen aan het terras van 
restaurant Steiger 1394, waar 
vriendin Ingeborg Baar de 
scepter zwaait, kun je comfor-
tabel genieten van een dag of 
dagdeel op het water. “Het al-
lergrootste voordeel is natuur-
lijk de rust. Het is doodstil, je 
kunt een goed gesprek voeren. 
Zo lekker varen met een kalm 
gangetje past perfect op dit 
mooie natuurlijke water. Om-
geven door mooie stranden 
en groene inhammen is het 

echt 100% genieten”, vertelt 
Anton de Bruin. Daarnaast is 
een elektrische boot een stap 
vooruit in het streven naar een 
duurzame omgeving, zonder 
fossiele brandstof. De boten 
van bijna 6 m. lengte en 2 me-
ter breedte zijn eenvoudig te 
besturen, een vaarbewijs heb 
je niet nodig. Voorlopig mogen 
in deze coronatijd gezinnen 
samen mee in de ruime sloe-
pen, voor anderen is er een 
beperking van twee personen. 
Een dagdeel van 3,5 uur kost 
€ 125 en een hele dag, van 10 
tot 18 uur, betaalt u 225 euro.

De Spiegelplas is een weidse 
plas met idyllische strandjes, 
eilandjes en moerasbossen. 
Een paradijs voor veel recre-
anten. Het totale gebied omvat 
circa 280 hectare en is ont-
staan door turfwinning en de 
latere zandwinning. Op som-
mige plaatsen is de plas 45 
meter diep en biedt gunstige 

duik- en zwemmogelijkheden, 
mede door de grote helderheid 
van het water. Het behoort tot 
een van de mooiste en helder-
ste wateren van Nederland. 
Maar u kunt natuurlijk ook 
doorvaren via de sluis naar de 
Vecht. De sloepen zijn uitge-
rust met een boordcomputer, 

zodat De Bruin met GPS kan 
zien waar men zich bevindt. 
Ook kan hij op afstand zien 
hoe met de accu’s staat. Voor 
het geval dat…

Een aanwinst voor Nederhorst 
den Berg, nu het enige terras 
aan de Spiegelplas, is uitge-

breid met vier fluistersloepen.

U vindt de fluisterboten op 
het terrein van jachthaven 
Spiegelzicht, Dammerweg 
84, 1394 GR Nederhorst den 
Berg. 
Zie ook: 
www.boothuren-plas.nl

Ga voor gezond!
KORTENHOEF   
1 januari 2020 opende ik de 
deuren van diëtistenprak-
tijk ‘Schepop Diëtetiek’ 
met als doel Kortenhoef 
het gezondste dorp van 
Nederland te maken.

Bij Schepop Diëtetiek kun je 
terecht voor professioneel 
voedingsadvies op maat. Wil 
je gezonder gaan eten, afval-
len of fitter worden? Met de 
juiste tips en tricks bereik en 
behoud je jouw streefgewicht 
zonder speciaal dieet. Ook 
voor advies bij onder ande-
re diabetes, hoge bloeddruk, 
verhoogd cholesterol, onder-
gewicht en maag- darmproble-
matiek kunt u bij mij terecht.

Schepop Diëtetiek is geves-
tigd aan de Zuidsingel 30 in 
Kortenhoef. Alle zorgverzeke-
raars vergoeden 180 minuten 
dieetadvisering vanuit de ba-
sisverzekering. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
schepopdietetiek.nl. Voor het 
maken van een afspraak kunt 
u bellen naar 035-6094220.

Neem voor vragen gerust con-
tact op via info@schepopdie-

tetiek.nl. Ik hoop u te zien in 
mijn praktijk!

S.V. ’s-Graveland 
nieuws
‘S-GRAVELAND  
Afgelopen weekend had 
de competitie afgeslo-
ten geworden als het een 
normaal seizoen zou zijn 
geweest. Dat is het echter 
niet en gelukkig kunnen 
we het de laatste weken 
wel doen met trainingen. 

Die hadden normaal gespro-
ken tot en met 14 juni gehou-
den kunnen worden, maar we 
geven de gemeente de gele-
genheid om het onderhoud nu 
al vanaf 2 juni uit te voeren. 
Dat betekent dat er vanaf 2 juni 
een aangepaste trainingsvel-
dindeling zal gelden. Het en-
thousiasme om door te blijven 
trainen is namelijk groot en er 
zal dus gretig gebruik gemaakt 
worden van het kunstgrasveld 
op veld 1 en in Klein Berestein.

Daarom blijven de komen-
de weken de jeugdtrainingen 
‘open’ en kun je je broertje, 
zusje, vriendje, klasgenote, 

buurjongen, nichtje meene-
men naar de training van S.V. 
‘s-Graveland. Lekker buiten 
bewegen én een mooie ma-
nier om kennis te maken met 
voetbal bij onze club. Meld je 
aan via trainmee@svsgrave-
land.nl.

In juni zal de Buitengewone 
Ledenvergadering worden ge-
houden. Op welke wijze is nog 
niet bekend. Het kan (gedeel-
telijk) online maar wellicht ook 
in de buitenlucht. Belangrijkste 
onderwerp van de algemene 
vergadering in het voorjaar 
is het aan de leden voorleg-
gen van de begroting voor het 
nieuwe seizoen.

Sinds afgelopen donderdag 
maakt Gymastiekvereniging 
ODIS gebruik van een van 
onze velden voor het beoefe-
nen van de pilateslessen. Een 
goede extra invulling van de 
beschikbare ruimte.
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TOPPERS

Foodstore ‘t Gooi; het adres voor de consument 
die van lekker eten en drinken houdt.
•   dagelijks aanbod van verse vis, vlees, gevogelte en groenten/fruit
•   vele delicatessen en ruim wijnassortiment
•   ruim opgezet -> 1½ meter afstand is geen probleem
•   vele interessante weekacties
•   voor privé en/of zakelijke aankopen; kooppas is niet nodig!
•   Foodstore zorgt voor thuis uit eten gaan!

Openingstijden maandag – vrijdag 10.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 17.00 uur

PRIJZEN 

INCLUSIEF
 BTW Week WEEK 22 2020 van maandag 25 mei t/m zaterdag 30 mei

*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. Alleen pin mogelijk.

  Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).

Lekker eten & drinken voor kleine prijsjes

(4,36 excl. btw)

4,75

Olijfolie Pomace
SABROSO 
fles 1 liter
25.150.57

Theelichten met cup
GOUDA  
8 branduren
zak 100 stuks
53.917.35

(7,40 excl. btw)

8,95

Satésaus
PRIMA 
emmer 3 kilo
23.147.30

(9,17 excl. btw)

10,00
(2,16 excl. btw)

2,35

Sauzen
GOUDA’S GLORIE 
bijvoorbeeld: mosterd 
of fritessaus 25%
tube 850 ml
23.155.22 - 23.195.74 e.a.

Vanaf

Hamburger 
BLACK ANGUS
4 stuks à ca. 120 gram
33.650.13

(5,50 excl. btw)

5,99*

Noorse gerookte zalm
langgesneden
per pak 200 gram
47.622.18

(5,04 excl. btw)

5,49

Ossenhaasspies 
greek passion  
5 stuks à ca. 60 gram
33.687.02

(4,54 excl. btw)

4,95*

Kipdijsaté
GILDEHOEN 
gegaard, 26x ca. 80 gram
kiloprijs
44.285.55

(9,13 excl. btw)

9,95*
Rundvlees 
croquetten 
VAN DOBBEN  
doos 20 stuks à 100 gram
46.111.68

(14,63 excl. btw)

15,95

Slagroomsoesjes  
POPPIES 
doos 1 kilo, ca. 75 stuks
46.516.43

(6,19 excl. btw)

6,75
Hollandsche kalfsvlees 
croquetten   
PRIMA/VHC
doos 18 stuks à 100 gram
46.150.87

(8,21 excl. btw)

8,95

(5,46 excl. btw)

5,95
Witte bolletjes  
CHAUPAIN 
gesneden
doos 32 stuks
41.141.20

(3,71 excl. btw)

4,49

Sauvignon Blanc
NOGALES 
Chili
fles 75 cl
08.827.05

(1,51 excl. btw)

1,65

Appelsap
FLEVOSAP 
fles 1 liter
02.858.76

Rosé Grande 
Olivette
LA BAUME  
Pays d’Oc, Frankrijk
fles 75 cl
08.346.49

(4,95 excl. btw)

5,99

(3,71 excl. btw)

4,49

Cabernet 
Sauvignon/Merlot
NOGALES 
Chili
fles 75 cl
08.827.13

voor
particulieren

en zakelijk
zonder
kooppas
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GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 27 mei 
zendt GooiTV het volgen-
de programma uit:

In TV Magazine komen di-
verse onderwerpen aan bod 
zoals sport bij Gooise Meren 
Beweegt en het suikerfeest. 
Ruud Bochardt staat in In 
Derde Termijn stil bij het ver-
trek van Sandra van Rijkom, 
oud wethouder in Wijdeme-
ren. Ze verhuist naar Deven-
ter. Daarnaast zendt GooiTV 
op Eerste Pinksterdag een 
protestante en een katholieke 

kerkdienst uit. Andreas van 
der Schaaf laat weer van zich 
horen in De Dag van Andreas.

Open dag Oecumenische Streek  
Gemeente Kortenhoef
KORTENHOEF
Op zaterdag 26 september 
2020 houdt de OSG Open 
dag in de Oude School aan 
de Kortenhoefsedijk 145, 
Kortenhoef.

Oecumenisch, open staan 
voor verschillende christelijke 
inzichten.

Wie en wat is de Oecumeni-
sche Streek Gemeente en hoe 
verbindt zij zich met het leven 
van alledag? Ontdek dat de 

OSG hier vorm aan geeft op 
de grens van religie en cul-
tuur en dat er ruimte is voor 
mensen vanuit allerlei achter-
gronden. Onze diensten en 
lezingen zijn altijd in het Oude 
Kerkje op de Kortenhoefsedijk. 
Om praktische redenen is de 
Open dag in de Oude School. 
Ontdek hoeveel activiteiten de 
OSG organiseert, zoals PioWij 
– een initiatief van De Graan-
korrel en de OSG, excursies, 
het leerhuis en nog veel meer. 
Kom zaterdag 26 september 

een praatje maken met leden 
van de OSG of snuffel op de 
boekenmarkt, de kunst, cu-
riosa- en brocante- kraam of 
proef een hapje uit diverse cul-
turele keukens.

   

Nationale Buitenspeeldag 10 juni
REGIO
Tijdens deze unieke peri-
ode is het zeer belangrijk 
voor kinderen om gezond 
te blijven en buiten te kun-
nen blijven spelen. Nic-
kelodeon en Jantje Beton 
hebben daarom besloten 
om op woensdag 10 juni 
voor de 13e keer de Nati-
onale Buitenspeeldag te 
organiseren. Vorig jaar 
hielpen meer dan 1.000 
lokale initiatieven mee om 
meer dan 100.000 kinderen 
volop te laten buitenspe-
len. Deze 13e editie belooft 
door de huidige situatie 
een historische dag te wor-
den.

Dit jaar gaan er, volgens de 
richtlijnen van het RIVM en 

de overheid, geen grote spee-
levenementen plaatsvinden. 
Nickelodeon en Jantje Beton 
geven de komende tijd via 
www.buitenspeeldag.nl echter 
éxtra veel tips op welke manier 
kinderen alsnog veilig buiten 
kunnen spelen (denk aan een 
racebaan krijten op de stoep, 
touwtjespringen, balspelletjes, 
en veel meer!). Daarnaast 
kunnen kinderen en lokale or-
ganisaties op de site ook de 
toffe poster van dit jaar weer 
downloaden waarmee de hele 
buurt kan zien dat het weer tijd 
is voor de Buitenspeeldag.

Beide organisaties bieden zo 
op hun eigen manier een hel-
pende hand bij het creëren 
van spellen, speelplekken en 
het organiseren van speelac-

tiviteiten. De komende weken 
zullen Nickelodeon en Jantje 
Beton campagne voeren om 
zoveel mogelijk kinderen te la-
ten spelen en ook dit jaar gaat 
de Nickelodeon zender zoals 
gebruikelijk op de Buitenspeel-
dag op zwart.

Tijdens deze bijzondere edi-
tie spelen wij samen met de 
Johan Cruyff Foundation en 
de Krajicek Foundation. Bei-
de organisaties zetten zich al 
jaren in voor het belang van 
regelmatig buiten spelen en 
sporten en ondersteunen onze 
boodschap dan ook van harte. 
Deze editie zetten we ons dan 
ook samen in zodat we nog 
meer kinderen kunnen moti-
veren om lekker naar buiten te 
gaan. www.buitenspeeldag.nl

   

Bibliotheek Gooi en meer
WIJDEMEREN
Met hier en daar wat ‘an-
derhalve meter’ aanpas-
singen, zoals het verplich-
te mandje en het volgen 
van de looproute, kunnen 
mensen weer volop terecht 
voor het lenen en terug-
brengen van boeken. De 
vestiging van Bibliotheek 
Gooi en meer in Loos-
drecht is weer geopend 
op: maandag, woensdag 
en vrijdag van 14.00 – 
17.00 uur. De vestiging in 
Nederhorst den Berg blijft 
nog even gesloten.

Voor alle 67+ leden die nog niet 

naar de bibliotheek kunnen 
komen is nog steeds de 67+ 
Bezorgservice actief. Een be-
zorgdienst waarbij een pakket 
boeken (tot aan de voordeur) 
bij je wordt thuisgebracht. Wil 
je liever een verrassingstas 
afhalen of enkel dat wat je ge-
reserveerd hebt? Ook dat kan 
met de afhaalservice.

Voor alle vragen is de help-
desk nog steeds bereikbaar; 
per mail via helpdesk@biblio-
theekgooienmeer.nl en tele-
fonisch op 085 – 2085418 op 
werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Kijk voor je bezoek aan de bi-

bliotheek en voor alle actuele 
informatie over de openingstij-
den en de nieuwe huisregels 
op de website:
www.bibliotheekgooienmeer.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 
 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!


