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Op wereldreis in de Bergplaats
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Bij binnenkomst op woens-
dagochtend is dominee 
Evert-Jan van Katwijk al in 
gesprek met enkele kinde-
ren die binnen druppelen 
in De Bergplaats. Hier kun-
nen kinderen tussen 6 en 
12 jaar twee uur meedoen 
aan leuke zomeractivitei-
ten. Het thema is ‘Ga je 
mee op wereldreis?’ Deze 
keer zijn er ongeveer 25 
enthousiaste deelnemers 
(voor slechts 1 euro).

Jeugdwerker Lisette Brands-
ma vertelt dat het vandaag de 
derde keer is, ze begonnen 
met China en Italië. Vandaag 
draait alles om Amerika. De 
focus is vooral gericht op het 
Amerika van de glitter en gla-
mour. Dus knippen de kinde-
ren een showbril uit die ze op 

eigen wijze kunnen versieren, 
want daarna gaan ze een voor 
een poseren voor een fotos-
hoot. Meike, Daniek, Anouk en 
Aimé zijn handig in het knip-
pen en plakken. “Het is erg ge-
zellig hier en we doen allemaal 
leuke dingen”, vertelt Daniek. 
“We kletsen lekker en je leert 
ook nieuwe vriendinnen ken-
nen”, voegt Meike eraan toe. 
De broers Jin en Chen zijn ook 
blij met hun bril en staan stoer 
te smilen naar de camera voor 
een rode loper ergens in Holly-
wood. Ondertussen is het een 
drukte van belang in het keu-
kentje waar de kinderen heer-
lijke geurige popcorn maken, 
aangevuld met een kids-cock-
tail, compleet met druif, schijfje 
sinaasappel en ijsklontjes. Al-
les verloopt in een ontspannen 
sfeer.

Als de meiden horen dat ze 
straks de Grote Slijmfilm gaan 

bekijken op een groot scherm, 
gillen ze het uit van blijdschap. 
Want ze kennen ene Bibi, die 
blijkbaar als slijmkoningin een 
groot publiek trekt op You Tube 
met glibberige verhalen en al-
lerlei challenges. Zover is het 
nog niet, want niet iedereen is 
klaar met de bril. Gelukkig hel-
pen de kinderen elkaar.

Opstapje
Lisette Brandsma is jeugdwer-
ker van de Willibrordkerk, kerk 
op de berg. Ze vertelt dat deze 
bijeenkomsten weliswaar van-
uit de protestantse gemeente 
worden georganiseerd, maar 
dat het niet draait om een 
christelijk of bijbels thema. 
“Dat kan wel, maar nu niet. 
We willen een ontmoetings-
plek zijn voor alle kinderen. Er 
zijn voor het dorp. Nu er geen 
KinderVakantieWerk is, kun-
nen we iets betekenen voor 
de jeugd. Wellicht dat dit een 

opstapje vormt om later wel 
op het geloof in te gaan. Maar 
dat is niet ons uitgangspunt.” 
De kinderen vermaken zich 
uitstekend, samen met enige 
vrijwilligers.

Op 29 juli gaan ze naar de 
boerderij van Peter en Trudi 
van Wijk om dieren te aaien, 
te voeren of te knuffelen. Of 
om op een veilig afstandje 
naar te kijken. Ook vlotvaren, 
skelteren en trampolinesprin-
gen staan op het programma. 
De woensdag daarna gaan 
de kinderen naar de Bergse 
Akker om te spelen en te poe-
delen, als het weer meezit. 
Op de slotwoensdag kunnen 
ze optredens oefenen voor de 
Bonte Show.

Meer info: jeugdwerker@kerk-
opdeberg.nl

Ga je mee op 
wereldreis?
Woensdag 5 augus-

tus: waterpret!

Deze zomervakantie reizen 
kinderen van 6 t/m 12 jaar de 
wereld rond: Onder de noemer 
“Ga je mee op wereldreis” or-
ganiseert het jeugdwerk van 
de Protestantse Gemeente in 
Nederhorst den Berg iedere 
woensdag een activiteit. Na 
succesvolle bezoeken aan 
China, Italië, Amerika en de 
boerderij zijn 5 augustus de 
“wereldzeeën” aan de beurt. 
We zijn van 11.00 tot 13.00 
uur te gast op De Bergse Ak-
ker (debergseakker.nl). Fijn 
zwemmen en spartelen in het 
water van de Spiegelplas. En 
spelen op de speeltoestellen 
en in het zand! Let op: de aan-
wezigheid van de ouder(s) is 
deze keer vereist. De Bergse 
Akker is bereikbaar via het pad 
links van de voormalige brand-
weerkazerne, Dammerweg 13. 
Auto’s en fietsen kunnen aan 
de overkant van de weg gepar-
keerd worden.

Opgeven is verplicht en kan tot 
dinsdag 4 augustus 21.00 uur 
via Lisette Brandsma (jeugd-
werker@kerkopdeberg.nl). De 
bijdrage per kind is 1 euro.

We hopen op een zonnige dag! 
De volgende en alweer laatste 
ochtend is 12 augustus.
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

We zijn op vakantie!
Géén markt in 
Ankeveen op 
25 juli en 1 augustus. 

8 augustus zijn we er weer

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.

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman
& MJ Stuldreher

van maandag 10 augustus t/m vrijdag 28 augustus

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van 
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 1 augustus:  19.00 uur:
 E. Kaak.
 OLV Hemelvaart
 Do. 30 juli:  10.30 uur: 
 Stil gebed/kaarsje opsteken.
 Zo. 2 augstus:  9.30 uur: 
 L. Wenneker
     (Aanmelden: op ma. en do. 
      ochtend 8.30-11.30 via tel. 
      251315)
 H. Antonius
    Zo. 2 augustus:  9.30 uur:
 W. Balk.
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 2 augustus:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Dunnebier Print
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 - 454 06 022
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
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)  tamara.pompies@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
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Vier raadsleden tegen opvang kinderen
Een mening

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Je kunt het je haast niet voor-
stellen, maar er waren vier 
raadsleden tegen de opvang 
van alleenstaande kinderen uit 
Griekse vluchtelingenkampen. 
Twee VVD ‘ers en twee raads-
leden van De Lokale Partij wa-
ren tegen de motie om aan te 
sluiten bij de Coalition of the 
Willing. Ze behoren niet tot de 
welwillenden. Vijftien raadsle-
den van Dorpsbelangen, CDA, 
D66, PvdA/GrL., één VVD ‘er 
en twee van DLP waren wel 
vóór. Die begrepen wel dat 
het humaan is om 500 kinde-
ren die onder mensonterende 
omstandigheden leven, op te 
vangen. De Tweede Kamer 
durfde het ook niet aan. Pijnlijk 
dat bijvoorbeeld Joël Voorde-
wind van de ChristenUnie het 
belang van de regeringscoali-
tie boven zijn eigen geweten 
stelde.

Een groep van minstens 100 

gemeentes deed een morele 
oproep aan de rijksoverheid 
om deze buitengewoon kwets-
bare groep kinderen te huis-
vesten. Je moet iets doen! Om 
de verantwoordelijkheid af te 
kopen heeft de staatssecreta-
ris een paar miljoen beschik-
baar gesteld om 48 jongeren 
te financieren op het Griekse 
vasteland, met ondersteuning 
van een voogdijsysteem in 
Griekse gezinnen. Volstrekt 
onvoldoende.

Opvang zou voor Wijdemeren 
betekenen dat er een tot drie 
Griekse kinderen hier gehol-
pen worden. Is dat teveel? Hil-
versum en Gooise Meren heb-
ben zich al bereid verklaard 
mee te doen. Gelukkig toon-
den de meeste raadsleden 
barmhartigheid door de motie 
van PvdA/GrL en D66 te on-
dersteunen. Al was de instem-
ming van het CDA erg zuinig 
door er strikte voorwaarden 
aan toe te voegen: controle op 
leeftijd, geen kinderen uit veili-

ge landen en terugkeer als ou-
ders zich melden. Je zou van 
christendemocraten toch meer 
ruimhartigheid verwachten.

Op GooiTV werd de discussie 
vervolgd. De VVD zond haar 
jongste commissielid naar de 
uitzending. Bo de Kruijff (21) 
mocht het ‘niet welwillende’ 
standpunt verdedigen. Natuur-
lijk vond Bo het ook vreselijk 

wat er in de vluchtelingenkam-
pen gebeurde, maar de com-
passie straalde er niet van af. 
Hij volgde blindelings zijn par-
tijgenoot Ankie Broekers-Knol, 
staatssecretaris vreemdelin-
genzaken, dat het ‘duurzaam’ 
is om te investeren in Griekse 
opvang. Als het maar prak-
tisch en financieel haalbaar is. 
Natuurlijk draait de wereld ge-
woon door en ligt er niemand 

wakker of de Wijdemeerse 
gemeenteraad zich wel of niet 
aansluit bij de Coalition of the 
Willing. Maar u weet nu wie er 
wel of niet welwillend zijn.

Zie raadsvergadering 4 juni 
2020: https://wijdemeren.
raads in fo rmat ie .n l /docu-
ment/8935980/1#search=%-
22gemeenteraad 4 juni 
2020%22  

Vriendinnen duiken de voorraadkast in om te 
onthamsteren
KORTENHOEF
Vriendinnen Emma Zuidam 
en Bianca Krijnen-Splint 
staken de afgelopen we-
ken hun koppen en pan-
nen bij elkaar. In figuurlijke 
zin – vanwege corona. Ze 
mestten hun volle voor-
raadkasten uit en sloegen 
aan het kokkerellen, met 
als uitgangspunt hun ham-
stervoorraad. Met Het ‘Gro-
te’ Onthamsteren Kook-
boek – dat vanaf 23 juli in 
de boekhandel ligt – willen 
de dames op een creatieve 
manier alle hamsteraars in 
Nederland weer van hun 
voorraad af helpen.

Een ongeopend pak lasagne 
dat al twee jaar in de voorraad-
kast staat, een pot verstofte 
bruine bonen die keer op keer 
genegeerd is. Een zakje losse 
rijst waarvan er inmiddels al 
meer door de kast zwerft dan 
ooit nog op je bord zal belan-
den. Zomaar wat hamsterpro-
ducten die te lang in menig 

Nederlandse voorraadkast 
staan.

Zonde!
“Tijdens de coronaperiode 
werkten we allebei vanuit huis 
en hadden het idee opgevat 
om met al die ingeslagen pro-
ducten aan de slag te gaan. 
Want, zeg nou eerlijk, wat 
moet je in hemelsnaam met al 
die potjes bonen, bieten, mais, 
tonijn etc.? Het blijft vaak in je 
voorraadkast of kelder staan 
tot de datum is verstreken en 
het uiteindelijk in de prullenbak 
belandt. Maar om nou elke dag 
uit een (Hollandse) pot te eten, 
dat komt snel je neus uit.”

De vriendinnen trokken de 
keukenkastjes, diepvriezer en 
kelderkast leeg en toverden in 
krap twee maanden tijd meer 
dan 50 onthamsterrecepten 
op tafel. “We wilden vooral 
makkelijk te bereiden en ge-
varieerde gerechten maken 
waarin geen ingewikkelde in-
grediënten voorkomen, want 

hamsterproducten vormen de 
basis.”

Hamburgers van tonijn (Tonijn 
(ont) hamsterburgertjes), cake 
met ananas (It’s a piece of 
(pineapple) cake), zalm in bla-
derdeeg (Het zalm je maar ge-
beuren) en pannenkoeken van 
bruine bonen (Make American 
pancakes great again) zijn zo-
maar een greep uit de ruim 50 
geïllustreerde recepten.

Dat onthamsteren loont bleek 
wel uit de boodschappenre-
kening. “Doordat we de keu-
kenkasten hadden geleegd en 
slechts een handjevol ingredi-
enten moesten kopen hielden 
we geld over voor andere leu-
ke dingen. Hamsteren als een 
bezetene is echt niet nodig. 
We houden onze kleine ham-
stervoorraad vanaf nu gewoon 
op peil. Als we onverwachts 
bezoek krijgen, duiken we 
eerst in die voorraadkast. Dan 
grijpen we nooit mis en zetten 
we zo iets lekkers op tafel. We 

zijn gewoon een stukje bewus-
ter geworden. We houden de 
ten minste houdbaar tot- en te 
gebruiken tot- producten goed 
in de smiezen en gooien niks 
meer weg. Mooi toch?”

Beschikbaarheid
Het ‘Grote’ Onthamsteren 

Kookboek is vanaf 23 juli ver-
krijgbaar in de (online)boek-
handel.

Hardcover, 128 pag. full co-
lour, € 15,99

ISBN 978-94-93042-21-6

 Foto: Bo de Kruijff op GooiTV

                              Foto: Emma Zuidam en Bianca Krijnen-Splint
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Tasjesbibliotheek in    
september weer open
KORTENHOEF
In september gaat de Tas-
jesbibliotheek in De Blin-
ker eindelijk weer open! Nu 
op dinsdagmiddagen van 
13.00-17.00 uur. We starten 
op dinsdag 1 september.

Kinderen en volwassenen 
kunnen boeken lenen, van 
eenvoudige leesboekjes, infor-
matieboeken tot literatuur. De 
bibliotheek wordt gerund door 
vrijwilligers. Lidmaatschap en 
boeken lenen is gratis. Wie lid 
wordt van de Tasjesbibliotheek 
krijgt een linnen tasje met een 

zeefdruk dat door kinderen ge-
maakt is. De Tasjesbibliotheek 
is ook een sociaal project. Er is 
tijd voor een praatje, je kunt je 
Nederlands oefenen en je kunt 
elkaar helpen. Tijdens de co-
rona-periode hebben de activi-
teiten van de Tasjesbibliotheek 
met de thuisservice een ver-
volg gekregen. Er zijn nieuwe 
leden ingeschreven en er zijn 
veel boeken klaar gemaakt om 
uit te lenen.

Vanaf 8 september gaan we 
starten met voorlezen en met 
‘Speel en leer’. ‘Speel en leer’ 

houdt in dat kinderen door 
middel van spelletjes hun 
woordenschat, taal en reke-
nen verbeteren. Zowel voor 
het voorlezen als voor ‘Speel 
en leer’ zoeken we vrijwilli-
gers. Vind je het leuk om voor 
te lezen – één of meer keren 
per jaar – of om kinderen al 
spelenderwijs te helpen met 
leren, neem dan contact met 
ons op. Het team van de Tas-
jesbibliotheek is bereikbaar via 
tasjesbibliotheek@gmail.com 
of 06-45 06 33 15. De Blinker 
is te vinden aan de Parklaan 5 
te Kortenhoef.

   

Slecht wegdek om door te trappen
Ingezonden brief

Dit keer wil ik het eens hebben 
over het project Doortrappen 
en veilig fietsen, ook als je 
100 bent. Uiteraard moet een 
gemeente als Wijdemeren het 
hebben van het toerisme. Ik 
heb jaren geleden al bij de ge-
meente aan gegeven dat het 
Ankeveense pad in ‘s- Grave-
land over een strook van ca. 
150 meter ernstig beschadigd 
is, dat geldt eveneens voor fiet-
sers die via de Leeuwenlaan 
naar ‘s- Graveland fietsen. 

Zeker voor elektrische fietsen 
die wat harder gaan is het een 
drama, de vernieuwing qua 
fietsen schrijdt rap voort, maar 
het onderhoud van de paden 
blijft drastisch achter. Wanneer 
ik op het Ankeveense pad rijdt, 
lijkt het eerder alsof ik op een 
bokkend paard zit.

En er zijn nog wel meer plek-
ken die onveilig zijn voor fiet-
sers, neem de oversteken op 
het Noordereind en ook in 

NdB valt er veel te verbeteren. 
Toeristen zullen zich Wijde-
meren vooral herinneren als 
die gemeente die liever geen 
fietsverkeer heeft, want an-
ders zouden ze wel wat meer 
doen aan het onderhoud van 
de fietspaden.

Patrick Kreuning, Ankeveen

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Nog meer Doortrappen
Ondersteuning ‘net als zijwieltjes zodat iemand daarna zonder kan’
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
Project Doortrappen is 
een landelijk initiatief dat 
enerzijds zorgt voor be-
wustwording en anderzijds 
daadwerkelijke ondersteu-
ning biedt aan ouderen op 
de fiets. Team Sportservice 
’t Gooi geeft invulling aan 
dit project in onze regio. 
Het project duurt een jaar, 
maar Rosanne Hartman, 
coördinator van de buurt-
sportcoaches Wijdemeren, 
hoopt dat dit project een 
vaste basis creëert voor 
iedereen die met een fiets-
probleem zit.

Ouderen kunnen met allerlei 
fiets-gerelateerde problemen 
aankloppen. “We krijgen vra-
gen met betrekking tot nor-
male fietsen, e-bikes en drie-
wielerfietsen, maar er zijn ook 
mensen die moeite hebben 
met fietsen of het spannend 
vinden om weer op de fiets te 
stappen” vertelt Hartman. Het 
doel is om ouderen op een vei-
lige manier en met vertrouwen 
te laten deelnemen aan het 

verkeer. Dit wordt op verschil-
lende manieren gerealiseerd, 
bijvoorbeeld door het geven 
van fietsles aan mensen die 
het fietsen verleerd zijn of 
moeite hebben met opstappen 
en afremmen.

Team Sportservice ‘t Gooi ver-
bindt verschillende partijen, 
zoals Veilig Verkeer Wijdeme-
ren, de Fietsersbond, lokale 
fietsenmakers en ook de fysio-
therapiepraktijken. Elke partij 
heeft zijn eigen vakkennis over 
fietsen en biedt oplossingen 
voor alle fiets-gerelateerde 
problemen. Een fietsenmaker 
kan bijvoorbeeld advies geven 
over welke soort fiets het beste 
bij iemand past en een jaarlijk-
se fietscontrole uitvoeren. Dit 
kan bij RS Tweewielers, Bike 
Totaal in Loosdrecht of bij W. 
de Jongh Rijwielen en Roan 
Tweewielers in Kortenhoef. 
In Nederhorst den Berg kan 
men terecht bij Sil Smit Twee-
wielers of Kroon Tweewielers. 
Veilig Verkeer Wijdemeren kan 
praktische verkeersinformatie 
verstrekken en een fysiothe-
rapeut kan individueel kijken 
naar wat er fysiek mogelijk is.

Team Sportservice ’t Gooi 
hoopt dat de verbindingen 
die worden gelegd door het 
project Doortrappen blijvend 
zijn. Hartman: “We willen dat 
mensen weten waar ze te-
recht kunnen met hun vragen 
en problemen. ” De provincie 
Noord-Holland heeft 10.000 

euro beschikbaar gesteld voor 
het project. Ook zijn er inmid-
dels al verschillende fietsen-
winkels ambassadeur van het 
project geworden.

Bent u geïnteresseerd of kunt 
u een duwtje in de rug gebrui-
ken? U kunt contact opnemen 

met buurtsportcoach Robin 
van der Vliet via rvandervliet@
teamsportservice.nl. Zie ook 
www.teamsportservice.nl/gooi

Foto’s: Rob Gieling
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Kindermarkt Ankeveen
Verkopers gezocht voor de jaarlijkse kleedjesmarkt in Ankeveen

ANKEVEEN
Dit jaar organiseert Brui-
send Ankeveen op za-
terdag 22 augustus weer 
een gezellige kindermarkt. 
Kinderen staan deze och-
tend centraal en kunnen 
hun verkooptalenten als 
marktondernemer ontwik-
kelen tijdens ’de kleedjes-
markt’. Hét moment om je 
te ontdoen van (overbo-
dige) spullen, speelgoed 
of zelfgemaakte spullen. 
Deelname is gratis en 
uiteraard houden we re-
kening met 1,5 meter af-
stand.

De kindermarkt staat in het te-
ken van onze kinderen. Er is 
dan ook van alles te doen en 
te beleven; een rit op een ech-
te IIslander, zo hoog mogelijk 
springen in een luchtkussen, 
chocolade of koekjes zelf ma-
ken en nog meer... Voor kin-
deren elk jaar een groot feest.

Voor de ouders een goed 
moment om onder het genot 
van een kopje koffie of thee 
vakantieverhalen uit te wisse-
len. Dus ook als je geen spul-
len komt verkopen, is het een 
gezellige ochtend op de markt 
en ben je van harte welkom.

Wil je ervaren hoe het is om 
samen met je kind(eren) een 
dag marktondernemer te zijn? 
Aanmelden kan vanaf nu 
door een mail te sturen naar 
bruisendankeveen@gmail.
com. Graag naam, het aantal 
kinderen en aantal kleedjes 
doorgeven.

Niet verkochte spullen kun-
nen worden achtergelaten en 
worden door de organisatie 
afgegeven bij een Kringloop-
winkel of goed doel.

De kindermarkt is een onder-
deel van de zaterdagmarkt en 
is van 08:00 -12:30 uur.

Voor informatie en/of aanmel-
den kun je contact opnemen 
met Stichting Bruisend Anke-
veen via bruisendankeveen@
gmail.com of 06-41104667.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zalig!
Willibrordcake

met koffie en chocolade

€ 4,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

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

 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

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



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75: plaatsen tijdelijke 

   woning (15.07.20)

Breukeleveen
- Herenweg 33 en 35: verbouwen van twee 

   woningen (14.07.20)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (09.07.20)

- Noordereinde 181: plaatsen dakkapel (12.07.20)

- Zuidereinde 111: bouwen kelder (13.07.20)

- Zuidereinde 169: plaatsen dakkapel en

   verhogen daknok (10.07.20)

- Zuidereinde 206: plaatsen beschoeiing (09.07.2020)

Kortenhoef
- Emmaweg 24: plaatsen dakkaper en

   dakkapel (15.07.20)

- Emmaweg 24b: verhogen daknok (15.07.20)

- Kortenhoefsedijk 112: bouwen van een 

   woning (15.07.20)

- Zuidsingel 1: plaatsen schuur met overkap-

   ping (16.07.20)

Loosdrecht
- Bloklaan 9: uitvoeren onderhoudswerk-

   zaamheden fort Spion (21.07.20)

- Golfslag 19: plaatsen jollensteiger (14.07.20)

- Hallincklaan 3: plaatsen dakkapel (14.07.20)

- Jasmijnlaan 27: plaatsen dakkapel (16.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: wijzigen 

   constructie vergunde woning (15.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: aanpassen 

   uitweg (20.07.20)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 87: verbreden toegangsbrug (15.07.20)

- Middenweg 159: onderzoekspilot voor het 

   verwerken van slib (16.07.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen twee bomen (17.07.20)

- Zuidereinde 206: plaatsen beschoeiing (20.07.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 24: plaatsen dakkaper en dak-

   kapel (17.07.20)

- Emmaweg 24b: verhogen daknok (17.07.20)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 12: plaatsen dakkapel (20.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   en plaatsen dakkapellen (23.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (10.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen entree-

   deur en plaatsen gevelreclame (20.07.20)

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

   situatie) (13.07.20)

- Middenweg 51: vervangen brug (17.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruik 

   school (23.07.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 254b t/m f: realiseren 5 apparte-

menten (20.07.20)

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012– Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 heeft vastgesteld het bestem-

mingsplan Partiele herziening bestemmings-

plan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost 

– 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te 

Loosdrecht.

Het plan
Ingevolge het geldende bestemmingsplan 

Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost- 2012 

zijn op genoemde percelen vier bedrijfswonin-

gen toegestaan. Drie bedrijfswoningen zijn aan-

wezig en één bedrijfswoning is in het verleden 

gesloopt maar mag weer worden gebouwd. 

Gevraagd wordt om de betreffende bedrijfswo-

ningen te bestemmen voor wonen, waardoor 

op de percelen maximaal vier burgerwoningen 

aanwezig mogen zijn. Het nu geldende be-

stemmingsplan maakt dit niet mogelijk. Om die 

reden is voor de genoemde percelen een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-va00). 

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. U kunt de 

stukken ook digitaal opvragen via 

nfo@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-

bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening in-

dienen bij de voorzitter van genoemde afde-

ling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 30-36, 
Loosdrecht 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is wijzigingsplan Partiële herzie-

ning bestemmingsplan landelijk gebied noord-

oost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 36, 

gemeente Wijdemeren. Met dit bestemmings-

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

In Nederland hebben circa 1,4 miljoen 
huishoudens een krappe beurs.
Heeft u vragen over geld of schulden?
Dan kunt u terecht bij de medewerkers 
van het PING-loket.

PING (persoonlijk in geld) is dé plek waar 

u terecht kunt met vragen variërend van 

budgettips tot hulp bij het opzetten van een 

goede administratie en van het aanvragen van

inkomensondersteuning tot begeleiding bij 

schuldhulp. Zo krijgt u meer grip op geld en 

dat geeft rust.

Contact met het PING-loket
Vanwege de coronamaatregelen is het in-

loopspreekuur - normaliter elke maandag van 

14.00-18.00 uur in het gemeentehuis - nog 

niet geopend. De medewerkers zijn wel be-

reikbaar voor al uw geldvragen via telefoon-

nummer 14 035 of wijdemeren@ping.nl.

Direct aanvragen
Wilt u direct schuldhulp aanvragen zonder 

tussenkomst van het PING-loket? Dan kunt u 

contact opnemen met de Kredietbank via (088) 

62 62 777 of www.kredietbanknederland.nl. 

Wilt u liever online schulphulp krijgen? Neem 

dan contact op met Schulden de Baas via 

www.schuldendebaas.nl.

PING-loket: vragen over geld of schulden

Wijdemeren
informeren

29 juli 2020

29 juli 2020

AutoMaatje rijdt weer

Goed nieuws! ANWB AutoMaatje rijdt u weer 

naar de supermarkt, een doktersbezoek of

naar familie. Neem wel een mondkapje en 

handschoenen mee! Een rit aanvragen kan 

twee dagen van tevoren bij Versa Welzijn via 

telefoonnummer (035) 69 47 455 of

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.

Spreekuur veiligheid

In augustus starten de inloopspreekuren veiligheid 

weer. Tijdens de spreekuren kunt u vragen stellen 

over veiligheid en leefbaarheid aan de wijkbrandweer, 

wijkagent, boa en dorpscoördinator. De spreekuren

zijn iedere laatste dinsdag van de maand in Korten-

hoef, iedere laatste woensdag van de maand in 

Nederhorst den Berg en iedere laatste donderdag 

van de maand in Loosdrecht. Start: 14.00 uur

#mooiWijdemeren
@fonsdekeijzer

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:



plan wordt onder andere op deze locatie de 

bouw van een vervangende woning mogelijk 

gemaakt op een andere plek dan de inmiddels 

gesloopte woning Oud- Loosdrechtsedijk 36. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wet-

telijke geluidszone van de Oud-Loosdrecht-

sedijk. De beoogde woning zal vanwege het 

verkeer op de Oud- Loosdrechtsedijk een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 20 

december 2019 overeenkomstig artikel 83 en 

110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten 

voor deze woning hogere waarden vast te 

stellen. De relevante stukken hebben geduren-

de zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking. Wel is een zienswijze 

ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan 

Partiële herziening bestemmingsplan landelijk 

gebied noordoost – 2012, Oud-Loosdrecht-

sedijk 30 - 36, gemeente Wijdemeren. In het 

kader van genoemd bestemmingsplan wordt 

ingegaan op deze zienswijze.

Burgemeester en wethouders hebben beslo-

ten de betreffende hogere waarden definitief 

vast te stellen.

Inzage
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 30 juli 2020 gedurende zes we-

ken, gezamenlijk met het bestemmingsplan, 

ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

www.wijdemeren.nl (ter inzage). Desgewenst 

kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een 

afspraak maken via het secretariaat van de 

afdeling Fysiek Beleid, telefoonnummer 

14 035. De stukken kunnen ook digitaal

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met 

de beschikking kunnen hiertegen in beroep 

gaan eventueel in combinatie met een verzoek 

tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen 

zes weken na de dag volgend op de dag dat 

de vaststelling van het wijzigingsplan Partiële 

herziening bestemmingsplan landelijk gebied 

noordoost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 

36, gemeente Wijdemeren bekend is gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het 
vaststellen van de hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben 

   ingebracht tegen het ontwerp van de 

   beschikking;

- de wettelijke adviseurs die advies hebben 

   uitgebracht over het ontwerp van de be-

   schikking;

- belanghebbenden die bezwaar hebben 

   tegen wijzigingen in de definitieve beschik-

   king ten opzichte van de ontwerpbeschik-

   king;

- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet 

   kan worden verweten dat zij geen zienswij-

   zen hebben ingebracht tegen de ontwerp-

   beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend 

bij de Raad van State, afdeling Bestuursrecht-

spraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-

hage. Voor behandeling van uw beroep moet 

u griffierechten betalen. De kosten van deze 

griffierechten kunt u opvragen via telefoon-

nummer (070) 42 64 426.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning bouwen van een 
woonschip op Beresteinseweg 
29 en 30, ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Wijdemeren maken bekend dat zij 

voornemens zijn om met toepassing van de 

artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a onder 3o van 

de Wabo een omgevingsvergunning te verle-

nen voor het afwijken van het bestemmings-

plan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’ 

voor het bouwen van twee woonschepen op 

Beresteinseweg 29 en 30 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de vol-

gende activiteiten:

1. bouwen

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken 

    in strijd met het bestemmingsplan

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door 

de gemeenteraad af te geven verklaring van 

geen bedenkingen. In de raadsvergadering 

van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad van 

Wijdemeren de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen verleend.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 

de ontwerp verklaring van geen bedenkin-

gen liggen vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.OVBereswg29302020-on00). 

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kan het bestemmingsplan niet 

worden ingezien in het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders, postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt een zienswijze 

ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de administratie Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen kunt u 

richten aan de gemeenteraad van Wijdemeren 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen 

tegen de omgevingsvergunning dient u een 

zienswijze te hebben ingediend tegen het 

ontwerpbesluit.

>  Bestemmingsplan Industrie-
weg 2 te Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 heeft vastgesteld het bestem-

mingsplan Industrieweg 2, Nieuw-Loosdrecht.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrie-

weg 2. Het doel van het bestemmingsplan is 

om een geringe uitbreiding van de aanwezige 

bedrijfsbebouwing mogelijk te maken.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7300Indstrwg2019-va00).

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. U kunt de 

stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende, die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-

bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de voorzitter van genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling, en daarmee het 

bestemmingsplan, treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Ontwerp paraplubestemmings-
plan Parkeren Wijdemeren 2019

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

paraplubestemmingsplan Parkeren Wijdeme-

ren 2019 ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het gedeeltelijke herzie-

ning van meerdere bestaande bestemmings-

plannen. Het parapluplan past en/of vult op 

slechts één aspect de verschillende bestem-

mingsplannen aan, namelijk parkeren. Voor 

het overige blijven de betreffende bestem-

mingplannen van kracht. Dit parapluplan bevat 

bestaande regels en geen nieuwe regels of 

beleid.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

((NL.IMRO.1696.BP7600parkeren2019-on00). 

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan eveneens contact 

op worden genomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 15 juli een nieuwe Nood-

verordening vastgesteld. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

>  Beleidsregels Bbz  Wijdemeren

Op 30 juni 2020 heeft het college van Wijde-

meren de beleidsregels Bbz (Besluit Bijstands-

verlening Zelfstandigen 2004) vastgesteld. Per 

1 januari 2020 is het onderdeel Bbz binnen 

de Participatiewet veranderd. De belangrijkste 

wijziging is dat het terugvorderen van te veel 

of onrechtmatig verstrekte uitkering in het 

kader van de Bbz een bevoegdheid van het 

college wordt in plaats van een verplichting. 

Met deze beleidsregels, die terugwerken tot 1 

januari, geeft het college uitvoering aan haar 

bevoegdheid. Gemeente Hilversum voert de 

Bbz uit voor de regiogemeentes, waaronder 

Wijdemeren. De aangepaste beleidsregel is te 

vinden op www.wijdemeren.nl. 

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

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 

haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 

op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 

Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 

Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 

zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

29 juli 2020

Overig

Woensdag 29 juli 2020
8      

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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



Woensdag 29 juli 2020
9LOKAAL

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Ervaringen van een vrijwilliger in de 
hospice zorg (2)
Ingrid Bergstein werkt als 
vrijwilliger bij Inovum op 
palliatieve afdeling de Ster 
in verpleeghuis de Beu-
kenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken, in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Waarom is er geen compli-
menten functionaris?
Een verpleegkundige uit ons 
team kwam opgewonden naar 
me toe, Met twee geprinte 
mailtjes. Persoonlijk afgele-
verd door de bestuurder. Van 
de inhoud kreeg ze naar ei-
gen zeggen vleugels. Het be-
trof een brief gericht aan de 
klachtenfunctionaris, omdat 
een complimentenfunctiona-
ris eenvoudigweg ontbreekt! 
Terwijl we toch allemaal best 
weten dat focus op het goede, 
het positieve een enorme im-
puls geeft. De inhoud van één 
mailbericht deel ik graag om-
dat dit een lofzang is naar het 
team dat iedere dag het bes-

te uit zichzelf en de cliënten 
probeert te halen. Ik hoop dat 
dit leiders in de zorg bewust 
maakt van het belang van aan-
dacht, complimenten en focus 
op het positieve.

Brief van een verwant
De afgelopen tijd ben ik ver-
schillende keren op bezoek 
geweest bij een vriendin die 
haar laatste tijd op de afdeling 
de Ster heeft mogen door-
brengen. Iedere keer dat ik de 
afdeling opliep werd ik aan-
genaam verrast door de rust, 
betrokkenheid en liefdevolle 
uitstraling en gedrag van de 
mensen die daar werken. Ik 
als bezoeker werd welkom ge-

heten en ondersteund. Maar 
wat mij vooral raakte was dat, 
ondanks dat de medewerk-
sters zich uit de naad liepen, 
dit nooit te merken was. Voor 
iedere cliënt werd de tijd en de 
rust genomen en vooral met 
liefde en vertrouwen omge-
gaan.

Ik vind het onvoorstelbaar 
knap dat je met zoveel zorg 
ieder mens de aandacht en 
zorg kan geven die hij/zij no-
dig heeft terwijl de werkdruk 
enorm is en dit geestelijk en 
lichamelijk heel veel vergt.

Ik weet niet of de directie/
management dit ooit zo heeft 

kunnen zien, maar ik zou zeg-
gen neem het vooral ter harte 
dat op die afdeling De Ster bij-
zondere en capabele mensen 
werken met passie. Ik hoop 
dat deze mensen en deze af-
deling met deze uitstraling de 
kans krijgen nog lang te blijven 
wie zij zijn en wat zij uitstralen.

Foto: Ingrid Bergstein
   

Scouting Klaas Toxopeus
Gaan welpen in de zomervakantie naar school?
KORTENHOEF
De welpen van de Klaas 
Toxopeus scoutinggroep 
hebben deze zomer een 
extra week school gehad. 
Hun zomerkamp stond na-
meliijk in het thema van 
“de spionnenschool van 
mister x”.

Het kampterrein in De Bilt was 
ingericht als een heuse spion-
nenschool waar de kinderen 
elke dag missies kregen van-
mister-x.

Tijdens de week hebben we 
allemaal verschillende trainin-
gen/missies gedaan zodat de 
welpen aan het einde van de 
week allemaal volwaardige 
spionnen werden.

Zo zijn de welpen naar de 
zwarte snoep- en speelgoed-
markt geweest en hebben zij 
hun eigen geheime hoofd-
kwartier in het bos gebouwd.

Buiten alle spionnentrainingen 
hebben de welpen genoeg 
vrije tijd gehad om de hei en 
het bos, die naast het gebouw 
lagen, te ontdekken.

Ook hebben de welpen erg 
genoten van de open haard 
die elke dag aan ging en van 

de kampvuren die wij buiten 
gemaakt hebben als het mooi 
weer was.

De welpen en de leiding heb-

ben een leuke week gehad 
met veel spanning en sensa-
tie.

Volgende week kun je meer 

lezen over het zomerkamp 
van de zeeverkenners. Is na 
het lezen van dit verslag je 
interesse voor scouting ge-
wekt? Kijk eens op onze site 

www.klaastoxopeus.nl of 
onze instagram @scouting-
klaastoxopeus en laat een be-
richtje achter om een keer te 
komen proefdraaien.
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Het Bordes vordert
KORTENHOEF
Naast sporthal De Fuik 
zijn de werkzaamheden 
van Het Bordes bijna afge-
rond.

Op deze locatie staat het mo-
nument ter herinnering aan de 
oorlogsslachtoffers (rechts). 
In het midden het wapen van
Wijdemeren fraai betegeld. De 
struiken en andere aanplant 

moeten nog groeien, maar 
het belooft een mooie plek 
van samenkomst te worden. 
Waar niet alleen de Doden-
herdenking zal plaatsvinden, 
maar ook andere vieringen en 
huldigingen. Het Bordes een 
aanwinst voor Kortenhoef.

Foto: Wijdemeren van boven

Wij willen iedereen bedanken voor alle 
steun, medeleven, lieve kaarten en mooie 

woorden na het overlijden van 

Wil Duikersloot - van Loenen 
	 	 	 Johan 

	 	 	 Marian en Marcel 
	 	 	 Tessa, Anouk 

	 	 	 Annette en René 
	 	 	 Jessamy	  

FAMILIEBERICHTEN

Een klein gebaar
een troostend woord, 

voelt zo goed 

Via deze weg willen wij u hartelijk danken 
voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte 

en na het overlijden van mijn lieve vrouw 
en onze lieve moeder

Johanna Wilhelmina 
van den Bovenkamp - de Groot

 - Hannie -
De overweldigende erehaag, de vele prachtige 
bloemen, liefdevolle kaarten en warme berichtjes 
geven ons troost.

Joop van den Bovenkamp
Youri en Carlijn 
Bjorn en Naomi 
Nero en Joep 

Door de vele belangstelling is het mogelijk dat wij 
niet iedereen persoonlijk een bedankkaart hebben 
gestuurd. Wilt u deze dankbetuiging dan als 
zodanig beschouwen.

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Aangeboden: huishoudelijke
hulp en of oppas, 21 jaar

ervaring, nl  sprekend 
vr gr maartje 0613913705  

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

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

gretha1950 Kortenhoef
Hajave Harm Vaassen gld.

Tehuur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Uw tuin laten onderhouden
Ik heb deze zomer tijd

Tel: 06 525 256 55

Storykids Academy
Zomerprogramma kinderen

Workshop Storytelling
Kortenhoef

www.studiowishdom.nl

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

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

HELP 
ONS 
REDDEN
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Vakantiekiekjes? 
Graag opsturen!
Hoe was / is uw vakantie? 

Dat wil de redactie graag we-
ten. Stuur een vakantiefoto 
op naar: redactie@dunnebier.
nl Dan kunnen we daar een 
mooie pagina van maken. Een 
paar regels tekst over de plek 
en de afbeelding kan uiteraard 
geen kwaad. Hoe vieren de 

Wijdemeerders hun vakantie? 
In de achtertuin, in de bergen, 
aan het strand of op een verre 
plek op deze aarde? Op een 
luchtbed, in een luxe chalet, 
op de fiets of op de camping? 
We zijn benieuwd.
.

   

Wijdemeren-   
Zonnebloemen !!!

Deze prachtige zonnebloemen 
zijn van Gert Hendrickx uit Ne-
derhorst den Bergen meten 
2.55 meter. Ter vergelijk, de 
schutting heeft een hoogte van 
1.92 meter.

Gert daagt u uit om met een 
foto te komen met daarop zon-
nebloemen met een grotere 
hoogte. 
Deze stuurt u dan naar: 
redactie@dunnebier.nl

Beste hondeneigenaren,

Ik ben Joost Dieho uit Amster-
dam en ik kom al vele jaren in 
Kortenhoef. Met een bootje 
vaar ik rond en geniet ik van 

de rust en de natuur.
De laatste paar jaar wordt ik 
geregeld geconfronteerd met 
verdronken schapen in de 

vaart langs het dijkje tussen de 
Horstermeer en Kortenhoef. 
Vorig jaar heb ik er zelfs twee 
gered met de brandweer.
Als een schaap daar te water 
raakt, komt hij niet meer de 
beschoeiing op, raakt onder-
koeld en sterft uiteindelijk van 
uitputting. Dit gebeurt zo’n drie 
of vier keer per jaar. Daar heb 
ik als dierenliefhebber moeite 
mee en u vermoedelijk ook.
Mijn vraag is daarom simpel: 
als jullie de hond daar uitlaten, 
doe dat dan alstublieft aan-
gelijnd. Honden gaan achter 
schapen aan, dat zit in hun 
bloed. En voor je het weet, ligt 
er onbedoeld weer een in de 
plomp.

Mijn dank is groot.

Joost Dieho

   

Bloemen, voeding voor de ziel
Door: Sijmen Brandsma

Ik heb twee dagen heerlijk ge-
fietst, dwars door het Groene 
Hart, bij Maassluis de Nieu-
we Maas over en dan naar 
Oudorp. Beide dagen naast 
mooie wolkenluchten ook veel 
regen gehad en wat is het dan 
fijn om nat en koud in nie-
mandsland toch ineens een 
droge plek tegen te komen 
met ons nationale gebak, war-
me appeltaart met slagroom.

Of te ontdekken hoe mooi een 
dorpje als Schipluiden is. Wak-
ker te worden in m`n tentje 
op de tuin van een collega en 

omringd te zijn door een kop-
pel fazanten in de ochtendne-
vel. Om uiteindelijk in Oudorp 
tegemoet gefietst te worden 
door onze oudste kleinkinde-
ren. Veel meer is er niet nodig 
om je gelukkig te voelen. Nu 
weer terug en vol aan de bak, 
zoals dat heet. (waar komt 
die uitdrukking eigenlijk van-
daan?).
Dezelfde regen die mij ver-
gezelde heeft een groeispurt 
gegeven aan alles wat we zelf 
aan de grond hebben toever-
trouwd, maar ook aan alles 
wat zelf bedacht heeft daar te 
willen groeien.
Bloemen zijn voeding voor 

de ziel. Net als muziek. Maar 
vragen heel veel aandacht in 
planning, zaaien, planten en 
verzorging. Het is ons dit jaar 
weer gelukt maar het gebeurt 
tussendoor, onze prioriteit ligt 
bij de voeding voor het fysieke! 
Daarom zijn we op zoek naar 
mensen die zich willen verbin-
den met de bloementuin. Je 
hoeft geen ervaring te hebben, 
wel tijd en een overschot aan 
liefde.

Reactie graag per mail:
info@landenboschzigt.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

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR
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CLUB 4711

Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 20 juli: B. Worp – M. 
Zieleman 0-3, Mw. D. Giavar-
ra – J. van Greuningen 3-0, R. 
van Huisstede – Mw. T. Bos 
0-3
Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 7-25, Mw. T. Bos/W. Cle-
ments 7-22, R. van Huisstede 
7-14

Uitslag + stand zomertoer-
nooi BV Overmeer
Donderdag 23 juli: M. Verlaan 
– W. Clements 3-0, T. Otten – 
M. v.d. Velden 2-0
Stand aan kop: M. Verlaan 
4-14, M. v.d. Velden 4-12, T. 
Otten 4-8

Programma + contact
Donderdag 30 juli 19.30 uur: 
slotronde zomertoernooi BV 
Overmeer, maandag 3 aug. 
19.30 uur: onderlinge compe-
titie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58
   

GooiTV
Vanaf woensdag 29 juli zendt 
GooiTV het volgende pro-
gramma uit:

Door de Corona-crisis was 
het programma van GooiTV al 
aangepast, nu breekt de kom-
kommertijd aan. Andreas van 
der Schaaf blijft in ieder geval 
nog actief in De Dag van And-
reas.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een pro-
testante kerkdienst uit vanuit 
de Spieghelkerk in Bussum 
vanaf 10.30 en aansluitend 
een gemeenschappelijke zo-
merdienst. In TV Magazine 
(dat vorige week verviel) is er 
onder andere aandacht voor 
Doortrappen in Wijdemeren en 
duofietsen in Bussum. Verder 
komt de seniorenbbq voorbij 
en de kindervakantieweek in 
Nederhorst den Berg.

Ontwerpbesluit Provinciale 
milieuverordening N-H

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking 
voor een ontheffing ingevolge de Provinciale 
milieuverordening Noord-Holland (Aardkundig 
monument) ter inzage heeft gelegd. 

De ontheffing betreft het voornemen tot het 
uitvoeren van seismisch onderzoek, ten behoeve 
van de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.

Aanvrager: Energie Beheer Nederland B.V.
Locatie: diverse gebieden in Noord-Holland die 
zijn aangewezen als aardkundig monument
Zaaknummer: 9300099 en 1452286/1452296

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van de dag na 
publicatie gedurende zes weken ter inzage op 
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en 
(digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland,  

Houtplein 33 te Haarlem  
(op afspraak, via info.div@noord-holland.nl  
of telefonisch, 023-5144440);

-  gemeente Hollands Kroon,  
vergunningen@hollandskroon.nl  
of via telefoonnummer 088-3215000;

-  gemeente Zandvoort, centrale balie  
van het gemeentehuis van Zandvoort, 
Swaluëstraat 2 te Zandvoort,  
op afspraak via telefoonnummer 14 075;

-  gemeente Bloemendaal,  
Bloemendaalseweg 158 te Overveen,  
op afspraak via telefoonnummer 14 023;

-  gemeente Haarlem, de publiekshal van de 
gemeente Haarlem, in de Raakspoort,  
Zijlvest 39 te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks), 
alleen op afspraak, zie haarlem.nl.;

-  gemeente Haarlemmermeer,  
Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, alleen op 
afspraak via telefoonnummer 0900-1852;

-  gemeente Ronde Venen, Croonstadlaan 111  
te Mijdrecht, alleen op afspraak via 
telefoonnummer 0297-291616;

-  gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35  
te Bussum, alleen op afspraak via 
telefoonnummer 035-2070000;

-  gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp, 
alleen op afspraak via telefoonnummer 
0294-491391;

-  gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1  
te Maarssen, telefoonnummer 14 0346;

-  gemeente Wijdemeren, Rading 1  
te Loosdrecht, telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Huizen, Graaf Wichman 10  
te Huizen, telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Blaricum, Zuidersingel 5  
te Eemnes, telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Laren, Zuidersingel 5  
te Eemnes of via telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Hilversum, Dudokpark 1  
te Hilversum of via telefoonnummer 14 035.

In verband met sluiting van overheidsdiensten 
als gevolg van de Corona-pandemie kan het 
zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet 
ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken 
zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal 
worden toegestuurd. U kunt contact opnemen 
met gemeente of provincie over alternatieve 
mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken 
digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen 
met telefoonnummer 088-5670200.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder 
zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen via digitale formulieren op de 
website loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens 
zullen niet openbaar worden gemaakt. 
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze procedure of wilt u 
mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan 
kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als men belanghebbende is bij die 
beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.


