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Sjaan Neijsen redt zich goed in    
coronatijd
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
‘Tante Sjaan’ werd tren-
ding topic op internet na 
de uitspraak van premier 
Rutte dat tante Sjaan tijde-
lijk niet mag knuffelen met 
ome Han. De Kortenhoefse 

Sjaan Neijsen (90) redt zich 
prima in deze tijd van be-
perkingen, maar knuffelen, 
nee, dat zit er even niet in.

Begin september bereikt 
Sjaan de gezegende leeftijd 
van 91 jaar. Dan komen haar 
zoons Rob en Jan, met hun 

echtgenotes Ankie en Anja 
vast op verjaardagbezoek. 
Evenals de kleinkinderen 
Leon (+ Sharon), Stefan, Fie-
ke en Tom en misschien zelfs 
achterkleinkind Jayden. Dat 
zijn er meer dan zes, wat de 
limiet is van huiselijk bezoek. 
“Ja, maar als ze komen, dan 
heus niet allemaal gelijk”, weet 
Sjaan die nog geheel zelfstan-
dig woont. Dus dat probleem 
gaat zich niet voordoen bij het 
gezamenlijk gebak eten. En 
knuffelen? “Nee, dat slaan we 
dit keer maar eens over”, zegt 
Sjaan beslist “afstand houden 
en niet kussen en zo, daar 
houden we ons aan.”

Sjaan, meisjesnaam De Vink, 
alweer 9 jaar weduwe van de 
dorpsfiguur Piet Neijsen, heeft 
tot nu toe weinig last gehad 
van het virus dat rondwaart. 
“Ik ben niet ziek geweest en 

ik ben veel thuis gebleven. Ik 
vermaak me wel met de puz-
zels, de krant en de tv.” Sjaan 
doet zoveel mogelijk zelf haar 
boodschappen, het is een kor-
te wandeling met rollator naar 
winkelcentrum De Meenthof. 
“En als het nodig is, dan doen 
de kinderen mijn boodschap-
pen. Ze komen ook geregeld 
langs, hoor.” Een ander weke-
lijks uitje is op woensdagoch-
tend een bezoek aan het Wij-
dehuis aan de Parklaan. “Dat 
is zo gezellig, dan tref je oude 
bekenden en dan babbelen 
we veel over vroeger.” Sjaan 
vertelt dat ze deze uitstapjes 
heerlijk vindt, veel verder komt 
ze niet. “Vakantie met de kin-
deren zit er even niet in. Ook 
de Ouderentocht moeten we 
een jaar overslaan, maar ach, 
dat valt allemaal wel mee. Ik 
ben nog gezond, dat is num-
mer één.”

Zoektocht naar 

ontmoetingsplek

‘S GRAVELAND
Afgelopen half jaar was er 
weliswaar sprake van ra-
diostilte, maar de zoektocht 
naar een ontmoetingsplek 
voor jong en oud in Korten-
hoef of ’s-Graveland ging 
onverminderd door.

Het bestuur van Stichting 
Buurtkamer 3D – die tot doel 
heeft een ontmoetingsplek te 
realiseren voor dorpsbewoners 
van de drie dorpen Kortenhoef, 
’s-Graveland en Ankeveen – 
was vooral achter de scher-
men actief. Dit betekende dat 
bestuursleden gesprekken 
voerden met wethouder Rosa-
lie van Rijn (Sociaal Domein, 
Volkshuisvesting, Kernenbe-
leid, Cultuur en Sport) en be-
leidsmedewerkers, politieke 
partijen en het dorpenteam, 
waar de dorpscoördinatoren en 
de sociaal makelaar bij aanwe-
zig waren.
Vragen die in deze gesprekken 
centraal stonden: Wat is de rol 
van de stichting? Wat is een 
geschikte en betaalbare loca-
tie? Wat zijn activiteiten die een 
plek kunnen krijgen op deze lo-
catie? Hoe kunnen bewoners, 
maatschappelijke organisaties 
en gemeente met elkaar sa-
menwerken op deze locatie?
Daarnaast hebben bestuursle-
den mogelijke locaties bezocht. 
Het gesprek met het dorpen-
team krijgt na de vakantie een 
vervolg. Met andere woorden: 
een locatie voor een ontmoe-
tingsplek staat bij het bestuur 
hoog op de agenda. Wil je 
meer informatie, een bijdrage 
leveren aan het realiseren van 
een ontmoetingsplek als be-
stuurslid of deelnemen aan de 
meedenkgroep? Bel Madelin-
de Winnubst (06-52166683).
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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.
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Weer terug in Ankeveen!

Zaterdag van 8.00 – 12.30 is 
er weer markt met groenten, 
kaas, noten, olijven, brood, 

bloemen en siroop.

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 29 augustus:  19.00 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 27 augstus:  10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 30 augstus:  9.30 uur: 
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
      ochtend 8.30-11.30 via tel. 
      251315)
 H. Antonius
    Wo. 26 augustus:  9.30 uur:
 J. Dresmé.
    Do. 27 augustus:  10.30 uur:
 Uitstelling v.h. allerheiligste 
     sacrament.
    Zo. 30 augustus:  9.30 uur:
 W. Balk.
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 30 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
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 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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Goedkoopste aanbesteding onderhoud Dijk
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het plan van wethou-
der Boermans om het 
groot onderhoud van de 
Oud-Loosdrechtsedijk tus-
sen de rotonde ’t Bruggetje 
en het Bleekveld nog voor 
het vaarseizoen in 4 dagen 
af te ronden, werd afgeflo-
ten door de meerderheid 
van de gemeenteraad. Men 
vond de onderhandse aan-
besteding voor wegenbou-
wer KWS (van het eerste 
deel Tussen de Rotondes) 
te riskant. Nu komt Joost 
Boermans met een voor-
stel om het project natio-
naal aan te besteden.

“Het is wel openbaar. Dat kost 
meer tijd, maar geeft inder-
daad meer zekerheid”, zegt 
Boermans. Die eraan toevoegt 
dat de gemeente zal kiezen 
voor de goedkoopste aanbie-
ding. Dat is dan voor maximaal 
885.000 euro. Dat is drie ton 
meer dan het plannetje voor 
begin mei. Dat heeft volgens 

de wethouder te maken met 
extra werkzaamheden aan 
het riool, plus dat je altijd geld 
terzijde moet houden voor 
eventuele risico’s. Wijdeme-
ren wil dat de werkzaamheden 
zullen plaatsvinden tussen 2 
november 2020 en 15 januari 
2021. Er zijn twee bijkomende 
eisen: de weg mag niet meer 
dan vier dagen volledig wor-
den afgesloten. Plus dat er 
een garantie moet komen dat 
de dijk op donderdag-, vrijdag- 
en zaterdagavond toegankelijk 
moet zijn. Dit is om de plaat-
selijke horecaondernemers te-
gemoet te komen. Als de weg 
inderdaad slechts vier dagen 
volledig wordt afgesloten, is 
de brandweer akkoord. De 
werkzaamheden moeten van-
wege omleidingen worden af-
gestemd met de herinrichting 
van de Kortenhoefsedijk.

HORECA
TOEGANKELIJK IN 

HET WEEKEND

Volgens de wethouder komt 
de weg er ongeveer hetzelfde 

uit te zien als het eerste deel 
tussen de rotondes (brand-
weerkazerne en ’t Bruggetje), 
dus met een blauwe streep 
op de as van de weg en iets 

breder rood fietspad. Hij be-
nadrukt echter dat het geen 
reconstructie betreft, doch 
slechts groot onderhoud. Dat 
is een serieus verschil. Nu 

wordt alleen de deklaag ver-
vangen. Bij onderhoud is ook 
geen inspraak nodig.

 Start Mobiliteitsplan
 2045

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het drukke verkeer op de 
eeuwenoude doorgaande 
wegen door de zes dorpen 
zorgt voor veel discussie. 
Nu is Wijdemeren bezig 
met een Mobiliteitsplan 
2045. A.s. donderdag-
avond is er voor de plaat-
selijke politiek een digitale 
bijeenkomst om meer te 
weten te komen over dit 
beleid.

Verkeerswethouder Joost 
Boermans weet als geen an-
der hoe sterk de beleving 
is als het gaat over de snel-
heden en het aantal auto’s 
die door Wijdemeren razen. 
“Met een mobiliteitsplan kun-
nen we een langetermijnvisie 
vastleggen op de thema’s ver-
keer en vervoer. Zodat we niet 
altijd ad hoc hoeven te reage-

ren op drempels, stoplichten 
en zebra’s.”

1100 REACTIES OP 
ENQUÊTE

Het Mobiliteitsplan beslaat 
drie delen: de visie, wens-
beelden en de concrete maat-
regelen. Wijdemeren bevindt 
zich nog in de allereerste 
fase. De visie op de toekomst 
van verkeer en vervoer is voor 
80% gereed. De raads- en 
commissieleden mogen met 
hun ideeën nog voor aanvul-
ling zorgen, zodat uiteindelijk 
voor 100% vaststaat welke 
kant men op wil. Het baart 
de wethouder wel zorgen dat 
door de beperkingen die het 
covid-19- virus ons allen op-
legt de inbreng van inwoners 
niet in uitvoering kan worden 
gebracht. Wel heeft-ie de af-
gelopen maanden her en der 
inwoners bezocht die klach-

ten hadden over het verkeer.

Enquête
Toch weet Wijdemeren ta-
melijk goed wat de inwoners 
van de zes dorpen vinden van 
het verkeer. Er was tot begin 
februari een digitale enquête 
waarop ruim 1100 personen 
reageerden. Volgens de laat-
ste update waren er 612 knel-
punten (rood), 466 wensen 
(paars) en 28 complimenten 
(groen). 30% kwam uit Kor-
tenhoef, 23% uit Nieuw Loos-
drecht, 16 % ’s-Graveland, 
10% Nederhorst den Berg, 
8% uit Ankeveen en 3% uit 
Oud- Loosdrecht. Het restant 
kwam uit de buitengebieden. 
De meeste reacties gingen 
over snelheid, fietsers en 
verkeersveiligheid. Het is te 
hopen dat de gemeenteraad 
het beleid zal baseren op wat 
er leeft onder de Wijdemeer-
ders.

 Foto: Tot en met Bleekveld nieuw wegdek

 Foto: Dashboard, rechtsonder Loosdrecht, linksboven NdB
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Meer over fietspaden
Ingezonden brief

Het loopt helaas nog niet 
storm met klachten over we-
gen en fietspaden, tot nu toe 
slechts vier reacties. Plus 
twee mondelinge over de 
Stichtse Kade in Ankeveen. 
Één meneer mailde dat hij in 
zijn scootmobiel moeite heeft 
met de betonklinker stukken, 
omdat die vaak vol kuilen zit-
ten, heb het zelf even gereden 

en het is inderdaad niet prettig 
rijden. Al ken ik plaatsen waar 
het veel beroerder is.

Nu ook hier de middelbare 
scholen weer beginnen, roep 
ik vooral middelbare scholie-
ren op om hun ongenoegen 
over slechte fietspaden naar 
mij te mailen opdat ik met een 
helder dossier met een breed 

draagvlak naar de gemeente 
kan. Ook ouderen en wiel-
renners roep ik vooral op hun 
klachten te melden. Het gaat 
vooral om veilig kunnen fiet-
sen zonder veel ongenoegen 
en ongemak.

Patrick Kreuning,
pkreuning@beeldengeluid.nl

   

Farhad, de flexibele taxichauffeur

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Farhad Hosaini is sinds 
eind vorig jaar zelfstandig 
taxichauffeur. Met z’n taxi 
kan hij u zeven dagen per 
week dag en nacht halen 
en brengen waar u maar 
wilt.

“Er zijn voor mij twee dingen 
belangrijk”, vertelt Farhad 
“met mensen in contact ko-
men en autorijden. Dan is met 
een taxi rondrijden een fan-
tastische combinatie.” Farhad 
kwam 11 jaar geleden uit Af-
ghanistan en woont naar volle 

tevredenheid alweer vier jaar 
in de Paulushoeve, achter het 
kerkje, in Loosdrecht.

Hij besloot om zich als zzp ‘er 
in te zetten voor de samenle-
ving met een eigen taxi, een 
VW Variant Station. Die staat 
te blinken naast z’n huis. Far-
had wil niet klagen, hij heeft al 
heel wat ritjes gedaan, maar 
bij tijd en wijle is het ook stil. 
Dat heeft natuurlijk alles te 
maken met het coronavirus 
dat onze maatschappij ingrij-
pend heeft veranderd. Men-
sen pakken niet vaak meer 
het openbaar vervoer, dus 
ook de taxi’s staan vaker stil. 

Maar Farhad houdt de moed 
erin. “Weet je, ik vind lekker 
kletsen met mensen zo leuk. 
Ook ben ik bereid om ze al-
tijd te helpen, ik wil een goede 
service bieden.”

Natuurlijk is de taxi van me-
neer Hosaini geheel corona-
proof, met een spatscherm, 
voldoende afstand en uiter-
aard hygiënische spullen 
om de auto te desinfecteren. 
“Na elke rit maak ik de auto 
schoon.”

Je kunt met Farhad van tevo-
ren een afspraak maken over 
de prijs van een rit, waarbij hij 
bereid is om een flinke kor-
ting aan te bieden. Hij kan u 
overal heenrijden of ophalen, 
binnen- en buitenland, naar 
Schiphol, familie, vrienden of 
zakenrelaties, het maakt niet 
uit. Ook maakt hij geen onder-
scheid tussen dag en nacht, 
weekend of doordeweeks. 
Interesse in persoonlijke ser-
vice tegen scherp tarief?
Bel: 06- 39 111 470.

   

Tasjesbibliotheek weer open
WIJDEMEREN
Op dinsdag 1 september 
gaat de uitleen van boeken 
van de Tasjesbibliotheek 
weer van start. De uitleen 
is voortaan op dinsdag 
van 13.00 – 17.00 uur in 
‘De Blinker’, Parklaan 5 
(tussen Curtevenneschool 
en Regenboogschool in).

Vanaf dinsdag 8 september 
starten we met voorlezen. Het 
voorlezen zal elke dinsdag 
om 14.30 uur zijn.

Na het voorlezen is er ‘Speel 
en leer’: door middel van spel 
kunnen kinderen werken aan 
hun leesvaardigheid, reken-
vaardigheid en woorden-

schat. Voor het begeleiden 
van ‘Speel en leer’ zoeken we 
nog vrijwilligers.
Vind je het leuk om met kin-
deren, individueel of met een 
klein groepje, op een speelse 
manier aan hun vaardigheden 
te werken? 
Geef je dan op:
tasjesbibliotheek@gmail.com.

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

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

• 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

 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

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Huisartspraktijk Overmeer zet nieuwe stap
NEDERHORST DEN BERG
Huisarts Esther Leushuis 
heeft per 1 juli jongstleden 
Huisartspraktijk Overmeer 
aan de Meidoornlaan 1 
overgenomen van huis-
arts Cecile Hoogerbrugge. 
Dokter Hoogerbrugge zal 
als huisarts in de praktijk 
blijven werken.

De afgelopen jaren is de prak-
tijkorganisatie onder dokter 
Hoogerbrugge uitgebreid met 
praktijkondersteuners voor 
begeleiding van diverse chro-
nische aandoeningen en psy-
chische ondersteuning.

De volgende stap is om sa-
men met de patiënten een 
nieuwe fase in te gaan. Hierbij 
zal op toegankelijke wijze de 
zorgverlening optimaal wor-
den ondersteund en de kwali-
teit van zorg hoog worden ge-
houden. Dit wordt bijvoorbeeld 
vormgegeven door de ver-
nieuwde website waarbij men 
ook gebruik kan maken van 
e-mailconsulten, elektronische 
agenda (op termijn), eHealth 
en een verbeterde procedure 

voor herhaalrecepten. Deze 
verbeterde website zal in de 
loop van september 2020 on-
line komen. Hierbij kan dokter 
Leushuis gebruik maken van 

haar opgedane ervaring in 
de medische informatiekunde 
voorafgaand aan haar oplei-
ding tot huisarts. ‘Voor deze 
nieuwe weg is dokter Leushuis 

de juiste vrouw, daarom heb ik 
vol overtuiging het stokje aan 
haar overgedragen.’ Aldus 
dokter Hoogerbrugge. 
Het team van Huisartsenprak-

tijk Overmeer zal voor u klaar 
blijven staan met persoonlijke 
en kleinschalige zorg op een 
kwalitatief hoogstaand niveau 
met hart voor de patiënt.

Pontje uit de vaart
NEDERHORST DEN BERG
Er zijn technische proble-
men met de accu’s van het 
fiets- en voetpontje in Nig-
tevecht.

Daarom vaart het pontje tijde-
lijk niet. De gemeente Sticht-
se Vecht doet er alles aan om 
de accu’s zo snel mogelijk te 
vervangen.

Houd de borden bij het begin 
van de Eilandseweg en To-
renweg in de gaten, en hou er 
tevens rekening mee dat de 
reparatie wel een paar dagen 
kan duren.

Foto:
Helena Hagen-Struijs

   

Floralia nieuws
WIJDEMEREN
Het is weer zover, u kunt 
de opgekweekte planten 
1 september a.s. tussen 
19.00 en 20.00 uur inleve-
ren bij de 3 dorpen in An-
keveen. (kom als dat kan 
alleen)

2 september a.s. is de keuring 
door een vakjury, en dan is er 
`s avonds een prijsuitreiking 
en een rad van avontuur.

Voor de kinderen vanaf 19.00 
uur en voor de volwassenen 
vanaf. 20.00 uur. 

Wij nodigen u van harte uit, 
alles met inachtneming van 
alle RIVM richtlijnen t.a.v. het 
corona virus, met name de 
regel dat als u klachten heeft 
dat u dan thuis blijft.

KWF collecteert in    
Wijdemeren op 1,5 meter
Collecteweek 31 aug t/m 5 sep aangepast 

vanwege coronavirus

WIJDEMEREN
Tijdens de nationale collec-
teweek van KWF Kanker-
bestrijding (31 augustus 
tot en met 5 september) 
wordt ook in Wijdemeren 
weer huis-aan-huis gecol-
lecteerd. Vanwege het co-
ronavirus gebeurt dat in 
aangepaste vorm, op an-
derhalve meter afstand van 
de voordeur.

Door maatregelen als voldoen-
de afstand houden kan de na-
tionale collecteweek van KWF 
ook in coronatijd op een veilige 
manier plaatsvinden. Dat is 
goed nieuws, want nog steeds 
krijgt 1 op de 3 mensen in Ne-
derland kanker. Bovendien 
zijn tientallen miljoenen euro’s 
minder beschikbaar voor kan-
keronderzoek, doordat evene-
menten als Alpe d’HuZes en de 
Elfstedenzwemtocht zijn afge-
last. Geld voor levensreddend 

onderzoek is daarom hard no-
dig.

Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met con-
tant geld kun je ook contactloos 
via een QR-code doneren. De 
gever kan deze code scannen 
met zijn mobiele telefoon en zo 
een gift overmaken.

Doneren via de donatiekaart
Op de donatiekaart, die de 
collectanten huis-aan-huis in 
de brievenbus doen, staat een 
QR-code afgebeeld. De gever 
kan deze code scannen met 
zijn mobiele telefoon en zo con-
tactloos een gift overmaken.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel 
mogelijk geld op te halen, aan 
de deur of via je mobiel? Wij 
zijn nog op zoek naar collec-
tanten. Meld je aan via Joyce 
Hemink 06-10 277 273.
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Tom en Paulien terug

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Wat een blijdschap. Pau-
lien Breitsma en Tom Cor-
nelissen zijn veilig terug 
op Nederlandse bodem. 
Het jonge stel, al bijna 
een jaar getrouwd, zat 5,5 
maand vast in Thailand. 
Afgelopen zaterdagoch-
tend landden ze op Schip-
hol. Waar een grote groep 
familieleden en vrienden 
hen op afstand in de armen 
sloot.

Tom en Paulien maakten een 
fantastische wereldreis van-
af oktober 2019, die drama-
tisch eindigde in Thailand. 
In een gehuurde auto waren 
ze begin maart betrokken bij 
een auto-ongeluk, waarbij ze 
zonder schuld een 14-jarig 
meisje aanreden dat in kritie-
ke toestand in het ziekenhuis 
belandde. Wat volgde, was 
een nachtmerrie met veel juri-
dische zaken die ook nog eens 
veel geld kosten. Plus dat ook 
zij beperkingen kregen opge-
legd door het covid-19- virus. 
Een crowdfundingactie om 
advocaten en het overleven te 
betalen, leverde ruim 37.000 
euro op.

Facebook
Dit stond afgelopen zaterdag 
op hun FB-pagina: ‘Na ruim 
5,5 maand is alle Thaise el-
lende eindelijk voorbij! We zijn 
hé-le-maal kapot, maar man 
wat is het fijn om weer toerist 

te zijn. Na 200 porties gebak-
ken rijst, evenveel patat (niets 
van te zien), 5 seizoenen 
Gooische Vrouwen, 11 seizoe-
nen Modern Family, 5 seizoe-
nen Penoza, heel veel slapelo-
ze nachten is het nu toch echt 
VOORBIJ! Het meisje heeft 
het overleefd, alles is goed 
gekomen. Nu met een rotgang 
naar Bangkok en vanavond 
naar Amsterdam! Vanuit het 
diepste van ons hart willen we 
jullie allemaal bedanken voor 
jullie lieve berichtjes, belletjes 
en de donaties. Dankzij jullie is 
er meer dan 37500,- euro op-
gehaald! Zonder jullie hadden 
we het niet overleefd. Echt 
niet. We vergeten soms wát 
voor een fantastische reis we 
hebben gehad. Van de Chine-
se muur tot aan Las Vegas (we 
zijn al bijna een jaar getrouwd 
hahahaha). En alles daar tus-
sen in. Die herinneringen moe-
ten overheersen!’

   

GooiTV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 19 augus-
tus zendt GooiV het vol-
gende programma uit:

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 

van Andreas.
Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een protes-
tantse kerkdienst uit vanuit de 
Spieghelkerk in Bussum vanaf 
10.30 uur.
In TV Magazine is er aandacht 

voor diverse onderwerpen die 
zich in deze regio afspelen, 
met onder andere een hon-
derdjarige dame uit Bussum 
en de start van het nieuwe 
schooljaar in het voortgezet 
onderwijs.

   

In Gesprek met Joost Boermans
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 
26 augustus zijn 
er weer afleve-
ringen van In Ge-
sprek met op de 
regionale GooiTV.

Deze week is redacteur Her-
man Stuijver in gesprek met 
wethouder Joost Boermans 
van Wijdemeren. De wethou-
der zal vertellen wat het Mobi-
liteitsplan inhoudt. Verder kan 
hij uitleggen wat de voordelen 
zijn van groene daken. Hoe 
staat het met de Regionale 
Energie Strategie en welke rol 
kan Wijdemeren hierin spelen. 
De gemeenteraad vindt dat 
er ook windmolens geplaatst 
mogen worden, zelfs in de 
natuur. Kan de wethouder dat 
verkopen in de regio? Hoe kijkt 
Boermans terug op het echec 
van de renovatie van de Oud 
Loosdrechtsedijk Tussen de 
Rotondes.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl. Ook op YouTube.

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Trakteergebakje
met aardbeibavaroise

€ 1,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

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



Wijdemeren
informeren

De scholen zijn weer 
begonnen! 

Vorige week zijn de scholen weer begonnen. 

Let u ook een beetje extra op alle fietsende 

en lopende jongeren die weer onderweg zijn? 

Bedankt! 

>   Nieuwe teststraat Bussum

In de herfst krijgen meer mensen 

griepachtige klachten die passen bij het 

coronavirus. De verwachting is dat het 

aantal testafspraken dan toeneemt. GGD 

Gooi en Vechtstreek opent daarom een 

nieuwe grotere testlocatie op woensdag 2 

september bij Sportcentrum De Zandzee, 

Struikheiweg 14 in Bussum. Op dat mo-

ment sluit de locatie op de Brinklaan in 

Bussum en komt de optie van een tweede 

teststraat in Loosdrecht te vervallen.

>   Kom zo veel mogelijk alleen

Afspraak in het gemeentehuis om een 

(reis)document aan te vragen of op te ha-

len? Kom zo veel mogelijk alleen en volg 

in het gemeentehuis de coronamaatrege-

len. Afspraak voor het hele gezin? Maak 

per persoon een afspraak en wacht bij 

voorkeur buiten op elkaar. Zo zorgen we 

er samen voor dat het niet te druk wordt 

in de wachtruimte bij Burgerzaken.

>   Groene container

Vanaf maandag 31 augustus kunt u de 

groene container weer wekelijks aan de 

weg zetten. De wekelijkse inzameling 

loopt tot en met eind november. In de 

wintermaanden december tot en met 

februari wordt het gft-afval tweewekelijks 

ingezameld. De app en de digitale inza-

melkalender zijn up-to-date.

>   Week van Lezen en Schrijven 

Bijna 1 op de 6 mensen in Nederland 

heeft moeite met voorlezen van de (klein)

kinderen, invullen van een formulier of 

gebruik van een computer of smartpho-

ne. In de Week van Lezen en Schrijven 

van 7 t/m 13 september worden in de 

regio allerlei activiteiten georganiseerd 

om taal te stimuleren. In Wijdemeren zijn 

er onder andere taalcafés, taalspellen, 

voorleesclubs, de Tasjesbibliotheek en het 

Digi&Taalhuis. Zie de agenda op

www.bibliotheekgooienmeer.nl of

www.deappelboom.nl (zoek op ‘taal’).

O�  ciële
bekendmakingen

De afgelopen maanden hebben we 
steeds meer ruimte gekregen. Om 
samen te zijn, vakantie te vieren en 
het normale leven weer op te pakken. 
Daar hebben we dankbaar gebruik 
van gemaakt, maar nu zien we dat de 
besmettingen weer toenemen. 

Reden voor de regering om op 18 augustus 

nieuwe landelijke maatregelen te nemen. 

De belangrijkste aanpassing is dat u thuis 

en in de tuin maximaal zes personen mag 

ontvangen, huisgenoten en kinderen tot 

twaalf jaar niet meegerekend. We vragen u 

dringend om deze nieuwe maatregelen op 

te volgen, zodat we het virus opnieuw een 

halt toe kunnen roepen. Wilt u toch een 

feestje geven? Denk er dan eens aan om dit 

bij onze lokale horeca te doen. Ze kunnen 

de inkomsten nog steeds goed gebruiken.

Houd u aan de basisregels
Locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet: “Wij 

zijn misschien allemaal klaar met het co-

ronavirus, maar het coronavirus is nog niet 

klaar met ons. Het virus is er nog, ook al 

ziet u dat misschien niet direct om u heen. 

En ik begrijp dat het lastig is, maar het blijft 

ontzettend belangrijk dat we ons aan de 

basisregels houden. Dus houd 1,5 meter af-

stand, was vaak uw handen, vermijd drukte 

en blijf, ook bij milde klachten, thuis en laat 

u testen.” 

Online testafspraak
Wist u dat u sinds kort ook online een 

testafspraak kunt maken? Dit kan via

www.coronatest.nl. Uiteraard kunt u ook 

nog steeds telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 0800 – 1202 (dagelijks 

bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

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

26 augustus 2020

Kort

  Coronamaatregelen: we zijn er nog niet 

#mooiWijdemeren
@robhenneveld

De gemeente waardeert de inspan-
ningen van iedereen die zorgt voor 
een ander. Daarom kunt u ook dit 
jaar een mantelzorgwaardering 
aanvragen. U heeft nog een kleine 
week: tot dinsdag 1 september. 

‘Dat doe je toch gewoon’, hoor je vaak. 

Maar zo gewoon is dat niet. Zorgen voor 

een familielid, kennis of buur kan zwaar zijn. 

Daarom geven we graag een extraatje in de 

vorm van een VVV-cadeaukaart. U kunt dit 

naar eigen inzicht uitgeven. De kaart wordt 

in het najaar via de post thuisbezorgd.

Aanvragen
Omdat niet alle mantelzorgers bij de ge-

meente bekend zijn, en omdat de regeling 

voor 2020 is veranderd, is het nodig dat u 

de mantelzorgwaardering zelf aanvraagt via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Hulp nodig
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Omdat 

u zelf geen computer heeft of daar niet 

handig mee bent. Of misschien heeft u

een andere vraag? Dan kunt u terecht bij 

de consulenten van het sociaal domein 

van de gemeente via telefoonnummer

14 035.

Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg vindt 

u ook meer informatie over de voorwaar-

den.

Mantelzorgwaardering aanvragen



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichts End 4: plaatsen berging (13.08.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 39: bouwen keerwanden (13.08.20)

- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen 

   beschoeiing (17.08.20)

Loosdrecht
- Acacialaan 17: maken uitweg (18.08.20)

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
- tegenover Beresteinseweg t.v. Kininelaantje 6: 

   vervangen brug (12.08.20)

- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning 

   (20.08.20)

- Zuidereinde 254b t/m f: realiseren 5 apparte-

   menten (18.08.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen 

   dakopbouw (17.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dak-

   kapel (11.08.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en 

   verbouwen woning (20.08.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (20.08.20)

- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie 

   t.p.v. zolder/vloeren onderhuis Corps de 

   Logis (20.08.20)

- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen 

   plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de 

   Logis (20.08.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (20.08.20)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (06.08.20)

- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (11.08.20)

Nederhorst den Berg
- naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (14.08.20)

- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw

   (14.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen 

   zendmast (12.08.20)

>  Wijziging bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013;

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat zij op 4 augustus 2020 het bestemmings-

plan Plassengebied Loosdrecht 2013 tot wij-

ziging van het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 

200 in Loosdrecht hebben vastgesteld

Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 is 

bestemd voor Centrum. De regels voorzien in 

de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaat-

sen. Binnen het perceel wordt meer water 

gerealiseerd.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 27 augustus 2020 

gedurende zes weken ter inzage. De stukken 

zijn digitaal te raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.

BP8300Old2002020-va00. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan 

gedurende bovengenoemde termijn beroep 

worden ingesteld door degene die kan aanto-

nen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn 

geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan 

een zienswijze in te dienen. Het beroep moet 

worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-

plan treedt in werking op de dag na afloop van 

de beroepstermijn. Als binnen de beroepster-

mijn een verzoek om voorlopige voorziening

wordt ingediend bij de voorzitter van genoem-

de afdeling, dan treedt het besluit niet in wer-

king voordat op dat verzoek is beslist.

>  Bestemmingsplan Partiële her-
ziening Oud-Loosdrechtsedijk 
242-244, 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 het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht 

ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de bouw van een cen-

trumgebouw met daarboven vijf apparte-

menten. Op het achterterrein worden twee 

vrijstaande woningen gebouwd. De onbe-

bouwd blijvende grond wordt gebruikt voor 

de infrastructuur behorende bij de functies 

centrum-voorziening en wonen. Van toepas-

sing is het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013. De grond is deels bestemd 

voor Centrum en deels voor Recreatie – 

Verblijfsrecreatie. Het gehele perceel is 

bestemd voor Waarde – Archeologie 2. De 

twee te bouwen vrijstaande woningen op het 

achterterrein zijn in strijd met genoemd be-

stemmingsplan omdat de grond daar bestemd 

is voor Recreatie- Verblijfsrecreatie. Het plan 

kan pas worden gerealiseerd als de bestaande 

bebouwing is gesloopt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 27 augustus 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP6700Old2422019-on00). 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan contact worden 

opgenomen met de administratie van het 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. Om 

te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State moet over het ontwerp-bestem-

mingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 242-
244, Loosdrecht (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van de partiële herziening bestem-

mingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 242-244. 

Het gaat om realisatie van een centrumge-

bouw en zeven woningen (vijf appartementen 

boven het centrumgebouw en twee vrijstaan-

de woningen) aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

242-244. Ten gevolge van het wegverkeer op 

Oud-Loosdrechtsedijk zullen vijf woningen 

(appartementen) een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemees-

ter en wethouders hebben overeenkomstig 

artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor 

deze woningen in ontwerp hogere waarden 

vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde 

stukken, liggen vanaf 27 augustus 2020 gedu-

rende zes weken ter inzage, gezamenlijk met 

de partiële herziening. U kunt de stukken over 

het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien op 

www.wijdemeren.nl/terinzage en de stukken 

over het ontwerpbestemmingsplan op

www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting 

worden gegeven op de ontwerpbesluiten. 

Hiertoe kunt u contact opnemen met de 

administratie van het Fysiek Domein, telefoon-

nummer 14 035.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene 

die een zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk 

verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken. Op verzoek kunnen mon-

deling zienswijzen worden ingebracht. In dat 

geval wordt een gedachtewisseling gehouden 

over het ontwerp van de beschikking met 

vertegenwoordigers van de gemeente. U kunt 

daartoe contact opnemen met de hierboven 

genoemde administratie.

Beroep
Alléén degenen die zienswijzen hebben 

ingebracht zoals hierboven beschreven én 

die belanghebbend zijn, kunnen te zijner tijd, 

naar aanleiding van het definitieve besluit tot 

het verlenen van de hogere waarden, beroep 

instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 21 augustus een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodveror-

dening is te raadplegen 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.

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.

Wijdemeren
informeren

26 augustus 2020

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig
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OdisGym start weer
kom ook in beweging

KORTENHOEF
Vanaf maandag 24 augus-
tus start het nieuwe sport-
seizoen van OdisGym. Het 
was fijn dat we voor de 
zomervakantie buiten kon-
den sporten. Toch zijn we 
heel blij dat we weer “ge-
woon” naar binnen mogen.

Gewoon is het natuurlijk nog 
steeds niet. De tribune van 
Sporthal De Fuik is dicht, kin-
deren moeten bij de deur wor-
den afgeleverd (behalve de 
allerkleinsten) en opgehaald 
en zelfs bij een normale ver-
koudheid mag je niet komen 
sporten.

Toch staan we weer te trappe-
len om te beginnen. Op maan-
dag wordt het spits afgebeten 
door onze selectiemeiden. Op 
woensdag vanaf 15 uur bewe-
gen kinderen vanaf 4 jaar in 
diverse groepen. Donderdag-

middag is het de beurt aan de 
oudere turnmeiden en onze 
Rope Skippers. Vrijdag komen 
onze jongens weer aan bod.

Onze volwassenen bewegen 
in Buro Sport. Op dinsdag-
avond om 19 uur Keep Mo-
ving. Vanaf oktober tot maart 
zullen we weer twee lesgroe-
pen hebben. De lessen krijgen 
een andere invulling: het eer-
ste uur Buik Billen Benen (met 
name gericht op spierverstevi-
ging) en het uur daarna Body 
Shape (conditie en spieren). 
Donderdagmorgen en -avond 
staat Pilates op het program-
ma.

In alle leeftijdsgroepen kun-
nen we meer leden gebruiken. 
Wil je een keer mee trainen? 
Check onze site voor de exac-
te tijden of stuur een mailtje 
naar secretarisodisgym@
gmail.com .

   

Odis Volleybal 
slaat door
KORTENHOEF
Het luie leventje is weer 
afgelopen. Maandag 24 au-
gustus gaan we weer van 
start. Laat de ballen maar 
vallen!

Vooral de Odis jeugd trainde 
voor de zomervakantie bui-
ten naast sporthal De Fuik. 
De volwassenen soms ook. 
Gelukkig mogen we nu weer 
naar binnen. Toch fijner om de 
ballen op een sportvloer neer 
te mogen meppen dan ietwat 
voorzichtiger te moeten doen 
op een stenen ondergrond.

Meisjes C wordt nu meisjes B. 
Een aantal jeugdleden speelt 
nog Cool Moves, maar zou 
heel graag een team in de C 
vormen. Daarvoor hebben we 
alleen meer leden nodig! Ben 
je tussen 10 en 12 jaar? Kom 
eens proefdraaien op maan-
dagavond vanaf 18.30 tot 
20.00 uur.

Op maandagavond vanaf 20 
uur trainen onze volwassenen. 
De dames, recreanten en he-
ren. Hoewel die heren zul je 

pas vanaf 28 september bij 
ons in de zaal zien. Zij vormen 
samen met heren van Neder-
horst den Berg een team en 
trainen beurtelings een paar 
weken in Nederhorst en Kor-
tenhoef. Super tof hoe beide 
verenigingen elkaar willen 
helpen. Laat niet onverlet dat 
we ook graag bij onze volwas-
senen (competitie en recrean-
ten) graag meer leden zouden 
hebben. Ook hier geldt: wil je 
sportief bewegen? Kom eens 
vrijblijvend meetrainen.

Belangstelling om eens vrij-
blijvend mee te komen doen? 
Kom binnen waaien of mail 
naar odis.bestuur@gmail.

Nieuws van VV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Na de goed gespeelde 
avondwedstrijd tegen Ajax 
3, die met een 3-3 eind-
stand werd afgesloten, 
vervolgde Nederhorst j.l. 
zaterdag het oefenpro-
gramma in Wijdewormer.

ZCFC was gastheer op een 
fraai complex, gelegen naast 
het trainingscomplex van 
betaald voetbal organisatie 
AZ’67. De eerste wedstrijd 
moest men aantreden tegen 
Jong Holland, een 2e klasser. 
In dit duel zetten de Bergers 
het goede spel van de wed-
strijd tegen Ajax door. Op-
nieuw werd er geconcentreerd 
en met inzet gespeeld. Het 
spel ging vlot heen en weer en 

Jong Holland pakte in de 18e 
minuut de voorsprong. Een 
voorzet van rechts kon niet ge-
blokt worden en de inkomen-
de spits rondde van dichtbij 
af. Vlak hierna werd een ver-
dedigingsfout bijna afgestraft 
maar redde keeper Wesley 
van der Helm bekwaam. Na 
een onterecht afgekeurde tref-
fer van Rijk Bruins viel in de 
33e minuut de gelijkmaker. 
Rijk stuurde Job van Wijk diep 
die beheerst de keeper pas-
seerde. In dit leuke duel pakte 
Nederhorst zelfs de winst toen 
vlak voor tijd Felix Yorks bij de 
2e paal de bal handig binnen 
werkte. Een mooi resultaat te-
gen deze goede tegenstander.

De tweede wedstrijd tegen de 

thuisploeg ZCFC, uitkomend 
in de derde klasse, was van 
een heel ander niveau. Zal wel 
te maken hebben met de vele 
wisselingen en het nog niet op 
het juiste niveau zijn van de 
conditie. Het duel werd met 1-0 
verloren. Dinsdagavond eerst 
nog de oefenwedstrijd tegen 
NVC, waarna op zaterdag 29 
augustus de bekercompetitie 
van start gaat. Nederhorst be-
gint thuis om 14.30 uur tegen 
De Vechtzoom. Het tweede 
reist af naar FC Aalsmeer.

Ook voor de jeugd staat er al 
een aardig programma op de 
rol. Voldoende mogelijkheden 
om een bezoek te brengen 
aan een wedstrijd op Meer-
zicht.

   

Nieuws van ASV’65
ANKEVEEN
Heerlijk weer, veel gezel-
lige mensen, een prima 
barbezetting en veel voet-
ballers die er zin in hadden 
waren de juiste ingrediën-
ten voor een leuke voetbal-
middag in Ankeveen. In het 
voorprogramma speelden 
de veteranen tegen ASV2 
een prima wedstrijd onder 
leiding van de geweldig 
geïntegreerde scheids-
rechter René de Rooij.

De oude garde ging goed van 
start en bleef ook degelijk te-
genstand bieden. Uiteindelijk 
was het veldoverwicht van 
ASV2 bepalend, maar de der-
de helft eindigde in een mooi 

gelijkspel. Een nu al mooie tra-
ditie die navolging verdient.

Aansluitend speelde ASV 1 
tegen Sporting Almere 1. ASV 
1 ging goed van start wat al 
in de derde minuut resulteer-
de in een bal op de paal. ASV 
was de bovenliggende partij 
en creëerde een aantal prima 
kansen. Na 20 minuten lever-
de dit het eerste doelpunt op 
door Surfano uit de rebound 
van weer een goede aanval. 
In de rust werden vijf wissels 
gedaan waardoor de organi-
satie wat rommeliger werd. 
Toch bleef ASV de dienst uit 
maken maar men beloonde 
zichzelf niet. In de slotfase 
kon de ploeg van trainer Yoe-

ri Tol uitlopen naar 3-0. Een 
uitslag die makkelijk 6 of 7 nul 
had kunnen zijn. Kortom een 
sterk ASV met, als de puntjes 
op de “ i “ gezet worden, veel 
potentie voor de toekomst. Na 
afloop werd daar nog gezel-
lig over na gepraat. Al met al 
een ontzettend leuke middag 
in Ankeveen, die veel moois 
belooft voor de toekomst. Vol-
gende week speelt ASV 1 voor 
de beker opnieuw thuis tegen 
Sporting Almere. ASV 2 gaat 
naar HMS voor de beker en de 
veteranen staan te trappelen 
om waar mogelijk te onder-
steunen. Duidelijk is wel, met 
ASV ‘65 is Ankeveen een nog 
mooier dorp.

   

SVS Nieuws
GRAVELAND
De derde oefenwedstrijd 
van ZON1 is afgelopen za-
terdag in 3-3 geëindigd.

Na een prima eerste kwart 
leidde het na twee mooi uit-
gespeelde aanvallen met 0-2 
bij ‘t Gooi. Nadat de kans op 
0-3 was gemist, werd het aan 
‘s-Graveland zijde wat minder 
en rommeliger. Voor rust was 
de stand gelijk en na twee 
doelpunten na rust was dat 
nog steeds zo: 3-3. Eerder in 
de week werd de oefenwed-
strijd tegen VIOD wel gewon-

nen: 0-4. ZON2 speelde tegen 
het twee klassen hoger spe-
lende Sporting ‘70 2 en door 
een goede inzet werden de 
Utrechtenaren, ondanks een 
snelle achterstand op een 1-1 
stand gehouden. VR1 ken-
de in BFC VR1 een te sterke 
tegenstander en verloor met 
7-1. Desalniettemin met ver-
trouwen naar de eerste beker-
ronde. Ook enkele jeugdteams 
speelden een oefenpartij. De 
JO17 deed dat in toernooi-
vorm bij v.v. Dindua in Enkhui-
zen waar het vijf wedstrijden 
van 30 minuten speelde met 

als resultaat drie nederlagen, 
een gelijkspel tegen AFC Am-
sterdam en een overwinning 
op GeuzenMiddenmeer. Die 
wordt aanstaand weekend 
gespeeld. ZON1 speelt dan 
op zondag thuis tegen Velser-
broek. Een dag ervoor doen 
beide vrouwenteams dat ook. 
Het volledige wedstrijdpro-
gramma staat op https://www.
svsgraveland.nl/430/program-
ma/.De eerste grondlagen zijn 
afgegraven van het nieuw aan 
te leggen kunstgrasveld. Daar-
mee is eerder dan gepland be-
gonnen aan de aanleg ervan. 

Patrick
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Net als wij
Help mee. Doneer 
op nierstichting.nl
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Aelbert Cuypstraat 8 
Nederhorst den Berg

Goed onderhouden, uitgebouwde Hoekwoning met een inhoud van 421 m³ 
met een fantastische vrije en groene ligging, direct aan de weilanden.
De woning heeft 4 slaapkamers, een royale voortuin, een berging en een over-
kapping van 16 m² en een ruime dakkapel aan de achterzijde (2017). In 2018 
geheel geschilderd.

Koopprijs: € 435.000,00 k.k.

Joseph Lokinlaan 10 in Ankeveen 

Verrassend ruime en gemoderniseerde hoekwoning(split-level) met acht zonne-
panelen en garage. Moderne woonkeuken, drie slaapkamers en badkamer met 
ligbad en tweede toilet. Speelse woning op korte afstand van het plassenge-
bied tussen Ankeveen en Nederhorst den Berg.
 

Koopprijs: € 379.000,00 k.k.

NI
EU
W

NI
EU
W

NIEUW
NIEUW

Noordereinde 59 in ‘-Graveland

Te huur 3 kantoorkamers op de b.g. (83m²) waarvan 1 met een frans balkon 
aan de ‘s-Gravelandse Vaart. Airconditioning, laminaatvloer, zonwering en 
archiefruimte aanwezig.

Huurprijs € 985,-, excl btw. 

Tevens te huur: 1 kantoorkamer van 4,25 m² x 5,69 m².
Huurprijs € 295,-,

vermeerderd met btw.

NIEUW
NIEUW

FAMILIEBERICHTEN

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine
Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

en ontvang 4 x per jaar

Een uniek mens is overleden, 
onze lieve broer, zwager en oom

Johannes Pieter Lodewijkx
Jos

* Rotterdam, 9 augustus 1938  † Hilversum, 20 augustus 2020

 Broers en zusters
 Zwagers en schoonzusters
 Neven en nichten

Correspondentieadres:
Piet Lodewijkx
Dammerweg 104 (De Rietlanden)
1394 GT  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

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

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

Te huur, 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

Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

Havenstraat 30a Hilversum
di t/m za 10:00 tot 17:00

tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

GEZOCHT OUD COLLEGA
JEANINE H.

A?dam/OVERTOOM/Sanders
M.VR.GR.    K J.
?0638453424?

Te huurgevraagd Garagebox
In Horn & Kuijerpolder 

0613528508

T h bedrijfsruimte Neder-
horst den Berg 350 tot 

700m2 kantoor keuken toilet 
overheaddeur krachtstroom
Vanaf 1350 0294-252090

INFORMATIE-AVOND ouders
HOOGBEGAAFDHEID

Dinsdagavond 1 en 8 sept
KORTENHOEF

WWW.STUDIOWISDHOM.NL 

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl
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Foto expositie
Marjolijn Lamme
woensdag 26 augustus!

LOOSDRECHT
Foto expositie van marjolein 
Lamme op Kasteel-Museum 
Sypesteyn van zaterdag 29

augustus t/m 13 september.
Tickets zijn te bestellen via: 
www.sypesteyn.nl.

   

Gratis Zweven

NEDERHORST DEN BERG
Een tijd geleden stelde 
Dave Bakker zijn zweefmo-
len een dag beschikbaar 
omdat hij zo graag wilde 

draaien. Toen de coro-
na-maatregelen iets ver-
soepeld werden wilde hij 
dat graag ‘vieren’.

Geïnteresseerde locaties kon-
den zich inschrijven en hij zou 
daar een ‘winnaar’ uit kiezen. 
Dat is het Willie Das-plein ge-
worden.

De gemeente heeft ook mee-
gewerkt, zaterdag 29 augus-
tus kan iedereen die wil tussen 
10.00 en 17.00 uur gratis een 
ritje in de zweef maken. Hierbij 
worden alle corona-maatrege-
len in acht genomen – én Dave 
gaat er van uit dat de mensen 
zelf ook verstandig zijn.

   

Verkoop van 2e hands 
spullen in Nigtevecht
REGIO
De inwoners van Nigte-
vecht hebben hun kasten, 
zolders en schuren opge-
ruimd. Op 5 september van 
10:00 uur tot 16:30 uur ver-
kopen zij hun overbodige 
spullen in eigen tuin, oprit 
of garage.

Met ruim 30 deelnemende 
huishoudens is er vast iets van 
uw gading bij. Misschien vindt 
u die éne langspeelplaat die 

nog ontbreekt in uw collectie, 
shopt u de nieuwe wintergar-
derobe voor uw kinderen bij-
een of vindt u een leuk brocan-
te plantentafeltje. Van kleding 
tot speelgoed, van meubels tot 
collectors items, van kunst tot 
crafts, in Nigtevecht vindt u het 
allemaal.

Kijk op onze website www.
heelnigtevechtruimtop.word-
press.com voor de deelne-
mende adressen.

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
zomercompetitie Biljartclub 
4711
Maandag 17 aug.: Mw. D. 
Giavarra – M. Zieleman 0-2, 
J. van Greuningen – R. van 
Huisstede 2-0, Mw. T. Bos – B. 
Worp 2-0

Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 11-35, Mw. T. Bos/W. Cle-
ments 11-27, R. van Huisstede 

11-25, B. Worp 11-24, M. Zie-
leman 11-24

Programma + contact
Vrijdag 28 aug. 14.30 -20.30 
uur: vrij biljarten + bar open 
(ook voor niet-leden), zondag 
30 aug. 17.00 uur: maand-
toernooi biljarten (locatie Café 
Die2), maandag 31 aug. 19.30 
uur: onderlinge zomercompeti-
tie BC 4711 Contact: 06.20.40.80.58

   

Bijzondere voorstelling op 
ijsbaanterrein in Ankeveen
ANKEVEEN
Op zondag 30 augustus 
opent Theater De Dillewijn 
uit Ankeveen het nieuwe 
seizoen met een hommage 
aan de beroemde Amster-
damse volkszangers John-
ny Jordaan en Willy Alberti 
en hun populaire liedjes.

Deze muziektheatrale voor-
stelling vindt plaats in de bui-
tenlucht, waarbij het publiek 
nu eens niet op het rode plu-
che zit, maar op strobalen, on-
der het motto: ‘heeft u ook zo 
de balen van corona?’

Het verhaal:
Willy Alberti maakt een grote 
carrière en hij vergaart roem 
en rijkdom.

Het leven van Johnny Jordaan 
heeft een andere wending ge-

nomen. Na enkele professio-
nele en persoonlijke klappen is 
zijn carrière op een dieptepunt 
aanbeland.

Tijdens de pauze van een op-
treden in een bejaardenhuis 
komt Willy zijn oude vriend 
Johnny opzoeken en mijmeren 
de twee over hun jeugd, de te-
loorgang van het oude Amster-
dam, hun plezier in zingen en 
de Mokumse gezelligheid.

Tenor Marcel Reijans is één 
van Nederlands toonaange-
vende tenoren en sinds 1994 
actief op nationale en interna-
tionale podia in opera, oratori-
um en kamermuziek.

Hij zong meer dan 80 opera-
rollen in vele vooraanstaande 
operahuizen over de hele we-
reld.

Bariton Willem de Vries zong 
vele operarollen in producties 
van o.a. De Nationale Opera 
en het Grachtenfestival.

Ook treedt hij op met het man-
nenensemble Frommermann.

Pianist Jeroen Sarphati was 
winnaar van de Vriendenkrans 
van het Concertgebouw in 
1997 en in 2002.

Jeroen gaf vele recitals in bin-
nen- en buitenland.

Johnny & Willy. Aanvang 15.30 
uur.

Kaarten à € 22,50 (inclusief 
consumptie en verrassing) zijn 
te bestellen via www.dedille-
wijn.nl

   

OERRR Struinen en broodje 
bakken met de boswachter
‘S-GRAVELAND
Wandel zondag 6 sep-
tember mee met de bos-
wachter over de winterse 
buitenplaatsen van ‘s-Gra-
veland. Deze gezinswan-
deling is speciaal voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 
4 jaar en duurt anderhalf 
uur. (11:00 – 12:30 uur)

Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten. In 
het bezoekerscentrum krijgen 
de vondsten een plek in de in-
teractieve natuurwand.

Na afloop bak je een broodje 
bij een knapperend vuurtje.

Dit is een excursie die geschikt 
is voor gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar. Koop van tevoren 
je tickets online. Honden kun-

nen niet mee.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, ’s-Graveland. 
035 – 656 30 80
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice 
zorg
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.”

Het allerergste aan dood 
gaan
Een van onze gasten was een 
vrouw die een groot deel van 
haar leven in Oostenrijk woon-

de en werkte. Ze had weinig 
familie, alleen twee nichtjes. 
Ze koos ervoor om op haar 
kamer te blijven en het enige 
wat haar smaakte was een 
kopje heldere bouillon. Con-
tact maken was lastig omdat 
ze de hele dag in bed Duitse 
soaps lag te kijken. Gaande-
weg de weken kreeg ze meer 
behoefte aan contact. Ik ging 
vaker bij haar zitten en terwijl 
ze haar aandacht volledig op 
de TV had gericht begon zij mij 
de verhaallijn uit te leggen. Op 
een gegeven moment merkte 
ze plompverloren op: ‘Weet u 
wat ik het allerergste vind aan 
dood gaan?’ Ik ging rechtop 
zitten, richtte mijn ogen van 
de soap op haar, mijzelf voor-
bereidend op een serieus ge-
sprek over de dood. Haar ant-
woord was even verrassend 

als grappig. ‘Dat ik niet weet 
hoe deze soap eindigt..’

Toen ze haar einde voelde na-
deren, kreeg ze meer behoef-
te aan gezelschap. Haar twee 
nichtjes wisselden elkaar af. Ik 
bood haar nicht een kopje to-
maten-crèmesoep aan. Haar 
tante wilde in plaats van haar 
dieet van heldere bouillon, 
ook een tomaten-crèmesoep. 
Een week later liep ik haar ka-
mer in om gedag te zeggen. 
Opkijkend was het eerste dat 
zij mij vroeg: ‘Bent u die me-
vrouw die de heerlijke toma-
tensoep heeft gemaakt?’ Ik 
moest schoorvoetend erken-
nen dat het een blikje Unox 
soep was. Geeft niets zei ze 
om te vervolgen met: ‘Ik hoop 
niet dat ik u bruuskeer, maar 
waarom heeft u er geen room 

in gedaan?’ Ik bood haar aan 
om naar de winkel te gaan om 
soep te halen. Lopend langs 
de bloemist viel mijn oog op 
prachtige pioenrozen. Ik be-
sloot er een voor haar te ko-
pen. De natuur was immers 
zover weg voor haar. Samen 
met de soep, met room dit 
keer, op een gezellig dien-
blad, bracht ik haar de roos. 
Ze vroeg mij om de roos onder 
haar neus te houden. Ze rook 
er intens aan en er verscheen 
een gelukzalige glimlach op 
haar gezicht. ‘Wat heb ik dit 
gemist’, zei ze. Ze genoot 
vervolgens van haar soep. Ik 
nam afscheid van haar. Mijn 
dienst zat erop. Ze riep mij 
na om mij te zeggen dat ik de 
roos was vergeten. Ik vertelde 
haar dat het een cadeautje 
was. ‘Maar dat is een veel te 

groot cadeau!’, stamelde ze. 
‘Ik weet niet of we elkaar nog 
zien.’ Ik pakte haar hand nog 
even vast en zei haar ‘We ont-
moeten elkaar in ieder geval 
weer een keer.’ ‘Ja’, zei ze, ‘zo 
is het.’ Twee dagen later is ze 
overleden. De volgende vrij-
dag stond de pioenroos nog 
steeds fier overeind.

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!


