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Wilma Snel,			
betrokken bij
het dorp
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG
Wilma is een geboren en
getogen inwoner van Nederhorst den Berg. Ze kent
vrijwel alle inwoners en
ondernemers uit het dorp.
“Het leuke van Nederhorst
is dat je hier alles hebt; de
kleinschaligheid, het sociale en mooie natuur en
als je drukte zoekt zit je
zo in de stad. Persoonlijk
ben ik gek op de Spiegelplas, waar ik het liefst aan
en zelfs óp zou willen wonen”, maakt Wilma direct
aan het gesprek duidelijk.
Bij een dorp hoort ook het
verenigingsleven. In navolging van haar vader nam ze
bij drumband Crescendo met
vriendin Ageeth de klaroen ter
hand. “Al was dat meer voor
de gezelligheid dan door muzikale ambities”, bekent ze.
Daarna was ze actief bij diverse dorpsactiviteiten. Momenteel beheert ze nog de website van De Spot en doet ze
wat hand- en spandiensten.
Jaarlijks gaat Wilma langs de
deuren voor de collecte van
het Diabetesfonds.

Willie Das
Willie Das was Wilma’s buurvrouw. “Zij heeft zoveel voor
het dorp betekend op cultureel en sociaal niveau, maar
ik kende ook de mens achter
het publieke gezicht.” Na haar
overlijden startte Wilma een
petitie om het dorpsplein haar
naam te geven. Willie Das
stond in het hart van de samenleving en het plein is het
hart van het dorp. Ook heeft
Wilma zich ingezet bij de verfraaiing van het Plein.

EIGENLIJK
ZIJN ALLE
BERGERS LID
Samen met een paar anderen
organiseert Wilma vier activiteiten per jaar. Dit jaar kon dat
door corona niet doorgaan,
maar daarom waren er muzikale optredens bij De Kuijer
en De Horstwaarde.
Op het Willie Dasplein heeft
Dave Bakker in augustus met
zijn zweefmolen gedraaid. Er
waren bloemetjes op Burendag en onlangs waren er 300
kaarsjes. En niet te vergeten:
de verlichting in de bomen

Foto: Wilma Snel

Betrokkenheid
“Van huis uit ben ik gewend
dat betrokkenheid erbij hoort.
Ik kan niet goed tegen onrechtmatige en onrechtvaardige dingen noch tegen rotzooi,
dus voor dat laatste maak ik
regelmatig gebruik van de fixiapp (handig). Wilma is samen
met de gemeente bezig om
de overlast van (race)fietsers
op het Plein te weren en ook
wil ze Monique Zijpveld helpen met het heropenen van
de spartelvijver. Als er vanuit
de gemeente iets georganiseerd wordt waarbij inwoners
mogen meedenken is Wilma
van de partij. Ze is vol lof over

dorpscoördinatoren Bas Immerzeel en Saskia Hille. Die
begrijpen waar het over gaat
en weten precies waarvoor ze
bij wie moeten zijn.
Uitbreiding
Het clubje Willie Dasplein
bestaat uit slechts vier personen. Uitbreiding is zeer
gewenst, evenals wat extra
financiën. Wilma c.s. willen
het laagdrempelig houden,
geen officiële vereniging.
Maar eigenlijk is elke Berger
lid. Ook zouden verenigingen
het Plein sociaal, sportief,
creatief en cultureel vaker
kunnen gebruiken om naar

buiten te treden. De muziektent is een bijna ideale plek.
Wilma heeft een ideaalbeeld
voor het dorp: “Met voldoende
winkels, oog voor milieu, de
natuur en niet te veel verkeer.
Wat wonen betreft zou er gekeken moeten worden waar
écht vraag naar is en niet wat
wordt bepaald door overheid
en projectontwikkelaars. De
afstand tussen overheid en inwoners moet kleiner worden;
bewoners moeten tijdig betrokken worden bij plannen.”
Wilma Snel barst van het enthousiasme om het Vechtdorp
op de kaart te zetten.

BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
Tussen 9.00 en 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!
035-6560491 • 06-25134440

06-25134440
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
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
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Kinderopvang

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

Scholen

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

WEE

035 - 656 18 66
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RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Za. 30 januari: 19.00 uur:
R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
Do. 28 januari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 31 januari: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 31 januari: 9.30 uur:
R. Simileer.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


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

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Markt in Ankeveen



van 8.00-12.30 uur met:
Groenten, brood, kaas, noten,
siroop, olijven en bloemen

Willibrordkerk
Geen opgave ontvangen.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Helaas ook nu nog zonder koffietent

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 31 januari: 10.00 uur:
Ds. S. Jumelet.

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen.

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
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken

Gemeente

Sport

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

PKN GEMEENTEN

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

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

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

10

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen
Meer informatie? Bel 035 623 11
00
NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

Aanmelding burendag
2018 geopend

NIEUWSSTER
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Gemeente blijft bij terugvorderen
WEEKBLADWIJDEMEREN
bijstandsfraude

Matige belangstelling

Auto en motor waren grote uitgaven

Constructieve ideeën over woningbouw

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

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
De gemeente blijft bij het
terugvorderen van de bijstandsfraude van ruim 7000
euro van een inwoonster
van de zes dorpen. Uit onderzoek bleek dat de hogere lasten vooral opgingen
aan een auto en motor uit
het duurdere segment (wel
tweedehands). Burgemeester en wethouders zijn van
mening dat het iedereen vrij
staat om zelf te besluiten
waar je je geld aan uitgeeft,
maar dit kan niet ten koste
gaan van de uitgaven waarvoor de bijstand bedoeld
is, namelijk uitgaven voor
levensonderhoud.
De kwestie kreeg landelijke
aandacht, omdat de vrouw
die vanaf 2015 een bijstandsuitkering en diverse toelagen
ontving, wekelijks drie jaar lang
voor ongeveer €50 boodschappen kreeg van haar moeder.
Een gift die volgens velen wel
mogelijk zou moeten zijn. De
gemeente ontdekte echter dat
deze inwoonster gedurende
drie jaar geen aantoonbare
uitgaven had gedaan voor levensonderhoud. De uitgaven
voor woonlasten, energie en
zorgverzekering waren niet
hoger dan passend bij het bijstandsniveau. Mensen met
bijstand hebben de plicht veranderingen in hun inkomensof vermogenssituatie door te
geven. Mevrouw heeft echter

die veranderingen nooit doorgegeven zoals de aankoop
van een auto en de ontvangst
van boodschappen door haar
moeder. Deze uitgaven hadden
direct invloed op het budget dat
overbleef om boodschappen te
doen. Ook is zij in deze periode
in het buitenland geweest zonder dit te melden.
Hoger beroep
Bij de vaststelling van de hoogte van het bedrag is in 2018 de
zogeheten Nibud-norm voor
levensmiddelen gehanteerd.
Ondanks herhaaldelijk verzoek
heeft mevrouw geen gegevens
overlegd waaruit de waarde
van haar boodschappen afgeleid kan worden. Daarom is de
terugvordering vastgesteld op
€ 7.039,96. Er is geen boete
opgelegd. De rechter had in
2019 al bevestigd dat het besluit van de gemeente rechtmatig is. Daarna is hoger beroep
aangetekend door de advocaat
van de betrokkene. Zij hoeft de
terugvordering niet af te lossen
zolang de juridische procedure loopt. De datum van de uitspraak in het hoger beroep is
nog niet bekend.
Eerste levensonderhoud
De bijstandsuitkering is bedoeld voor de kosten voor
eerste levensonderhoud, zoals woonkosten (inclusief gas,
water en licht), kleding en zorgverzekering. Wijdemeren is
een gemeente met een relatief
kleine groep mensen die een
beroep moet doen op deze on-

dersteuning. De medewerkers
hebben korte lijnen met betrokkenen en zoeken altijd naar
een maatwerkoplossing waar
dat kan. ‘Zacht als het kan,
maar streng als nodig’, staat er
in de verklaring.
De terugvordering heeft veel
aandacht in de media en van
de (landelijke) politiek gekregen. Het ministerie van SZW
heeft naar aanleiding van onder andere deze casus toegezegd te gaan kijken naar meer
maatwerk in de uitvoering van
de Participatiewet. Ook willen
diverse politieke partijen de
Participatiewet aanpassen.
Steun aan medewerkers
De publiciteit rondom deze casus heeft ook direct effect op
de medewerkers van de gemeente die al dan niet betrokken zijn bij deze zaak. B&W
van Wijdemeren hechten er
zeer aan hun steun te betuigen aan deze medewerkers. In
de afgelopen weken zijn deze
mensen dikwijls unfair en onheus behandeld door – veelal
anonieme – mensen op sociale
media. Er lijkt een trend gaande om medewerkers in overheidsdienst maar beledigend,
bedreigend en/of agressief te
kunnen bejegenen. Het college
roept iedereen op om daarmee
te stoppen. De gemeente doet
altijd aangifte bij de politie van
alle bedreigende uitingen gericht aan politieke ambtsdragers en/of medewerkers.

Commentaar van advocate
WIJDEMEREN
In de Gooi- en Eemlander
van 22 januari reageert advocate Melike Cinar op de
terugvordering van ruim
7000 euro.
“De auto en de motor waren
samen nog geen paar duizend
euro waard. Dat mag gewoon.”
Volgens mevrouw Cinar probeert de gemeente met oneigenlijke argumenten de publieke opinie te beïnvloeden. “Ze
halen irrelevante zaken erbij

en halen het verhaal volledig
uit de context. Iedere bijstandsgerechtigde mag een paar duizend euro vermogen bezitten,
zoals in de vorm van een auto
en een motor. Mijn cliënte heeft
die bij de aanvraag destijds op
het inlichtingenformulier ook
gemeld. Als ze een drempel
waren, waarom is ze dan geaccepteerd voor een uitkering?
Meer mensen in de bijstand
hebben een auto met een lage
waarde.” Cinar stelt dat de gemeente bewust het risico neemt

dat de kwestie verder escaleert. “Ze probeert haar straatje
schoon te vegen en stelt zo een
kwetsbare burger in een kwaad
daglicht. Zeer kwalijk, niet passend bij de dienstverlenende
functie van de overheid.” Ook
heeft haar cliënte volgens haar
recht op vier weken vakantie in
het buitenland. “Dat het ging
om bezoek aan een tante wordt
bewust niet vermeld. Het hoger
beroep loopt nog, het zal een
harde strijd worden, waarin we
alle vertrouwen hebben.”

voor Omgevingsvisie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente wil dat inwoners meedenken over de
ruimtelijke toekomst van
de vijf dorpen. Die inbreng
wordt gebruikt voor een
Omgevingsvisie.
Vorige
week dinsdag was er een
tweede Werkatelier waarbij
inwoners hun standpunt
konden geven over wonen,
ondernemen en natuur/ recreatie. Daarnaast is er een
website Wijdemeren Verrijkt waarop iedereen ideeën kan droppen over de
toekomst van Wijdemeren.
Blijkbaar hebben slechts weinig van de ruim 24.000 inwoners interesse voor dit
onderwerp. Hoewel de dorpsavonden in 2019 goed bezocht
werden. Toen kon iedereen
plannen, voorstellen en kritiekpunten noteren op grote vellen.
Die informatie is de basis van
het meedenken over de toekomst. Nu waren er ongeveer
12 dorpelingen aangesloten op
het beeldscherm naast medewerkers van de gemeente en
van het bureau Ruimtevolk dat
deze
participatiebijeenkomsten organiseert. Een tweede
sessie op de avond werd gecanceld bij gebrek aan belangstelling. Het uiteindelijke doel
is dat er een Omgevingswet
zal komen die alle bestaande wetten op ruimtelijk gebied
moet vervangen. Er komen vier
verbeteringen: meer inzicht in
de ruimtelijke omgeving, meer
ruimte voor maatwerk en aandacht voor de totale leefomgeving. En alle procedures om te
kunnen bouwen zullen sneller
verlopen.
Oase
Gespreksleider Sjors de Vries
vatte Wijdemeren samen als
‘een groene oase binnen een
stedelijke omgeving’, dat is
‘ons’ DNA. Bij de Omgevingsvisie gaat het volgens Ruimtevolk
om drie kernopgaven: wonen,
ondernemen en natuur/recreatie. Dat de gemeenteraad in
oktober bij de bespreking van
de Hoofdlijnen Omgevingsvisie er een 4e component aan

toevoegde, vond De Vries
een punt van discussie. Extra
aandacht voor ‘natuurbehoud
en biodiversiteit’ was volgens
een meerderheid van de raad
gewenst, De Vries wil het bij
‘natuur/recreatie’ onderbrengen. In een eerdere sessie was
een toekomstbeeld vastgesteld
waarin ‘wonen voor iedereen,
duurzaamheid, ruimte voor horeca en winkels, toegankelijke
voorzieningen, ruim baan voor
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, nieuwe functies
erfgoed, recreatie en ruimte
voor ondernemers’ de belangrijkste doelen waren. Uiteraard
moeten deze ‘open deuren’ nader worden ingevuld.
Woningbouw
Gelukkig bleek tijdens deze
sessie dat kwantiteit niet het
belangrijkste is. Het clubje
deelnemers kwam met goede
suggesties voor de woningbouw. De eerste was dat de
gemeente de sociale woningbouw blijvend moet waarborgen. Vaak stijgen de prijzen
kort na nieuwbouw. Iemand
voegde eraan toe dat de Regio
Gooi- en Vechtstreek zelfs pleit
voor 40 tot 50% sociaal. Ook
het toestaan van woningsplitsing kan bijdragen aan wonen voor iedereen. Inbreien is
noodzakelijk door binnen een
dorp te schuiven met woonfuncties, verbouw bestaande
scholen tot woningen en schuif
het onderwijs naar de randen
en concentreer de voorzieningen. Ook het gemeentehuis
van Wijdemeren is een prima plek voor veel woningen,
waar je ook tegenover het
voormalig Knorr-terrein goed
de hoogte in kunt. Een ander
hield een zinvol pleidooi voor
een ‘dorpsplint’, voorzie bouwplannen van verplichte winkels
en commerciële ruimtes op de
begane grond. Dat houdt de
leefbaarheid in stand (zie ook
Porseleinhaven, Loosdrecht).
Bouwen in het buitengebied is
een ‘te makkelijke weg’ vonden
allen, alles focussen op inbreien, ook al is dat lastig. Hoe de
onderdelen ‘ondernemen’ en
‘natuur/recreatie’
uitpakten,
komt ongetwijfeld later aan de
orde.
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Boordevol!
Speltbrood met noten
en rozijnen

€ 3,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Projectontwikkelaars de baas in				
Wijdemeren?

WEE

Ingezonden brief
Vorige week las ik in deze krant
een artikel over de Porseleinhaven. De gemeente had hier
een levendig dorpscentrum
willen realiseren. Maar daar
is niets van terecht gekomen.
Onder de royale pakhuizen bestaat weliswaar mogelijkheid
voor een commerciële functie.
Maar een bureau aan huis is
iets anders dan een winkel of
café. Ook vanwege het grote
tekort aan parkeerplaatsen zal
hier helaas nooit een sprankelend dorpshart ontstaan. De
wethouder wijst nu op dit probleem. Vorig jaar was deze
parkeerproblematiek aan de
orde in de gemeenteraad toen
De Lokale Partij een fout in de
berekening van de parkeerbehoefte ontdekte en erop wees

NIEUWS VOOR AN

dat destijds bij de aanbesteding
de verkeerde tekeningen waren
gebruikt zodat een parkeerkelder bij voorbaat al van de baan
was. Ook zien we niets van de
afspraak dat de projectontwikkelaar op zoek moet naar alternatieve parkeermogelijkheden.
Het is jammer dat Wijdemeren
niet in staat blijkt om zo’n mooi
doel te halen. Een visie hebben
en daaraan vasthouden zou
helpen, maar dit vereist goede
sturingskracht.
In dezelfde krant las ik over
een projectontwikkelaar die
aangeeft dat plannen maken geld kost en hij dus risico
neemt. Begrijpelijk dat hij het
beste wil voor zijn bedrijf. Maar
dat is nu juist het spannings-

veld waarin een overheid moet
acteren: de ideeën en wensen
van de markt wegen samen
met álle andere belangen. Als
de gemeente een duidelijke
visie uitdraagt weten ook de
commerciële partijen waar zij
aan toe zijn. Deze week wordt
een ander belangrijk centrum
in de commissie besproken, de
revitalisering van de Meenthof.
Ook hier blijkt dat de zeef op
de inhoud, die noodzakelijk is
vóórdat een plan aan de raad
gepresenteerd wordt, nog érg
grote mazen heeft.
Tijd voor een visie in plaats van
hap-snapbeleid.
Renée Wijnen,
raadslid voor De Lokale Partij

Oproep Kromme Rade
Ingezonden brief
Met afschuw heb ik het artikel
in dit blad gelezen over het incident met de leeg gedraaide
fietsbanden bij ‘Pleijtenbrug’/
Kromme Rade. Dit bracht mij
gelijk terug bij de herinnering
aan ons eigen incident met de
bewoners van dit pand, zomer
2017. Indertijd liepen wij daar
te wandelen met onze hond,

Nederhorst Noord
Denk en praat mee

In de gemeente Wijdemeren is een grote behoefte aan woningen voor
jong en oud. Voor de gehele gemeente is de woningbehoefte berekend op
zo’n 800 tot 1.000 woningen erbij in de periode tot 2030. Voor Nederhorst
den Berg zijn dit er zo’n 200 tot 230. Met extra woningen wordt voldaan
aan een woningbehoefte, die in belangrijke mate uit de gemeente
Wijdemeren zelf en de directe omgeving komt. Daarnaast zorgen extra
woningen ervoor dat de (dagelijkse) winkels en voorzieningen voldoende
draagvlak houden. En dat komt weer de leefbaarheid en vitaliteit ten
goede.
KB Wonen heeft een plan gemaakt voor deze locatie ten noorden van
Nederhorst den Berg. Een woon en leefgebied waar sterk ingezet wordt
op gezelligheid en elkaar kennen, op een dorpse omgeving met veel
groen en gericht op duurzaamheid.
Door corona kunnen er geen bijeenkomsten georganiseerd worden
om met elkaar in grotere groepen in gesprek te gaan. Uiteraard horen
wij graag wat u vindt van het plan voor Nederhorst Noord. En daarom
organiseren wij het gesprek op een andere manier. Via de informatiekrant,
die in de gemeente Wijdemeren huis-aan-huis verspreid is, geven wij
u informatie over het plan. Via een enquête peilen wij reacties. En via
een online bijeenkomst, op dinsdag 9 februari 2021, gaan we verder met
elkaar in gesprek.
Dit gesprek gaat over de onderwerpen die u belangrijk vindt. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen gaan over de sfeer en structuur, de aansluiting op
de omgeving, de openbare ruimte, het verkeer en parkeren, de ecologie
of het aantal woningen en de bouwhoogte ervan.

WIJ STELLEN UW
VRAGEN EN REACTIES
ZEER OP PRIJS
OPGEVEN VOOR DE
ONLINE BIJEENKOMST

Dinsdag 9 februari
19.00 - 21.00 uur

U kunt zich aanmelden door
een email te sturen naar
urbanstrategy@inbo.com

DEELNEMEN AAN
DE ENQUÊTE

Scan de QR-code, of ga naar
www.inbo.com/nederhorst-noord

zoals was aanbevolen, aangelijnd. Een grote Rottweiler van
deze bewoners liep er, zonder
enige belemmering door een
sluitende afscherming, gewoon los rond. Hard blaffend
en met een dreigende uitstraling. Vanwege de ongelijke
situatie en om een mogelijk
gevecht tussen de honden te
voorkomen, maakten wij onze
(Stabij) hond ook los. Hierna
greep de Rottweiler toch onze
hond en schreeuwden de bewoners vanuit hun huis naar
ons, dat wij onze hond moesten aanlijnen. Ze kwamen niet
naar buiten, betuigden geen
spijt en deden niets aan de situatie. Hierover is na dit voorval contact geweest met een
medewerker van Natuurmonumenten. In dit gesprek heb ik
aangegeven dat mij verhalen
bekend zijn van hondenbezitters en andere wandelaars die
dit pad mijden. Vanwege de
dreigende hond en de ongastvrije toegang.

Al vele tientallen jaren is dit
pad van Natuurmonumenten
geliefd bij wandelaars. Er is
een overpad gevestigd en dit
betekent dat wandelaars er vrij
toegang hebben. Het is vervelend als dit wordt ontmoedigd
en/ of geblokkeerd door mensen die met allerlei vervelende
middelen proberen de toegang
hiertoe te ontmoedigen of
dwarsbomen. Ook de gemeente Wijdemeren is inmiddels van
(een aantal) incidenten op de
hoogte.
Daarom roep ik wandelaars
op, die recent of in het verleden, een vervelend voorval bij
Pleijtenburg hebben ervaren,
contact te zoeken met de gemeente Wijdemeren, zodat in
kaart kan worden gebracht wat
de omvang van dit probleem is.
Het mailadres is
info@wijdemeren.nl.
Anneke Woning

Een mening:
Een ontwikkelaar,
bekend als JGZ
Heeft veel projecten
onder de pet
De opinie is die plannen
meestal niet welgezind

Maar samen met Jan-Jaap
gaat alles gezwind
Helaas voelen velen zich
wel weggezet
Cor Lam, Loosdrecht
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Meer schade bij Jaarwisseling

GooiTV

WEEKBLADWIJDEMEREN

programma wordt geleid door
REGIO
Ruud Bochardt.
Programma vanaf woens| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
ANKEVEEN
dag
27VOOR
januari
2021:
Er is wederom een In Gesprek
Het
politiek-maatschappelij- Met een lid van het college van
ke discussieprogramma In B en W van Gooise Meren. Hij
Derde Termijn is weer terug. of zij gaat in gesprek met LijsDitmaal praten René Stumpel beth Siegersma.
(directeur van de GGD Gooi
en Vechtstreek) en Pim Phi- TV Magazine staat onder anlipse (werkzaam in het OLVG) dere stil bij de herdenking van
over de corona vaccinaties en de holocaust.
over de druk in de zorg. Het Zie: www.gooitv.nl
In samenwerking met

Stoof- Inn bij 1244 voor		
€ 12,44

ANKEVEEN
Thom Klarenbeek en z’n
medewerkers van Restaurant 1244 te Ankeveen kun
je creativiteit en ondernemingszin niet ontzeggen.
Nu hebben ze een Stoof- Inn
bedacht naast de reguliere
bezorg- en afhaalservice. Elke
donderdag is er op het Ankeveense marktterrein een drive-thru, tussen 17.30 en 19.00

uur. Je rijdt met je auto naar de
nieuwe open koffietent. Aan de
ene kant betaal je je bestelling
en aan de andere kant ontving
je op afstand een heerlijke
stoofschotel, elke week een
ander menu. Het totaal kost
12,44 euro. Volgens uitbater
en gastheer Thom waren de
eerste twee keer een succes,
de stoofpotten waren leeg.
Zie www. restaurant1244.nl

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Burgemeester
Larson
meldt dat de schade aan
gemeentelijke eigendommen rond de jaarwisseling
6780 euro bedraagt, exclusief de kosten van de
werkuren om de schade te
herstellen. Ondanks een
vuurwerkverbod is het bedrag hoger dan vorig jaar
(toen iets meer dan 6000
euro). Als je ook de werkuren meerekent om de materiële schade te herstellen
is het schadebedrag 12.255
euro.
Vanuit de politie kwam het bericht dat het in de hele regio
een relatief rustige jaarwisseling is geweest. Zo is gemeld
dat in Ankeveen, ‘s- Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst den
Berg geen noemenswaardige incidenten zijn geweest.
In Loosdrecht heeft wel een
drietal incidenten plaatsgevonden. Op de Meidoornlaan/
Beukenlaan heeft een groep
van 20 jongeren voor overlast gezorgd door het gooien
van (zwaar) vuurwerk en door
kerstbomen in brand te steken. De ter plaatse gekomen
boa’s zijn eveneens belaagd

Ingezonden brief
Er worden nu enkele varianten
onderzocht, maar deze staat
daar nog niet bij. Bouw geen
nieuw gemeentehuis, maar
benut leegstaande capaciteit,
zoals zalencentrum De Drie
Dorpen plus de Wijdehuizen.
In De Drie Dorpen is ruimte
voor representatieve werkkamers en de raadzaal. En volop parkeerruimte bij een zeer
centraal gelegen locatie. In de
Wijdehuizen kunnen verspreid
over de kernen 20% van de
ambtenaren dichter bij de inwoners hun werk doen. Net als
de raadsfracties. Bij de huidi-

ge vergrijzing een verbetering
van de dienstverlening, omdat
de Rading in Loosdrecht wel
ver is voor véél inwoners als
centrale plek. Als 20% van de
kosten, dus taken lokaal zijn en
de rest voor vroegere rijks- en
provinciale taken, dan kan dat
net als nu vanwege corona prima thuis gedaan worden. Naar
een globale schatting is dat
dus 80%. Liever een Ieniemienie gemeentehuis dan weer
miljoenen over de balk gesmeten. Zeker ook gelet op de toekomst als Gooistad iets wordt.
W. van Oudheusden,Loosdrecht

Tot slot was er een melding bij
de Veendijk. Hier was sprake
van een feest, waarbij 30 tot
40 personen in het pand aanwezig waren. Het feest is door
de politie beëindigd en alle personen zijn door de politie geregistreerd.

IK WAARDEER DE
BURGERPLICHT VAN
DEZE INWONER
Goed voorbeeld
Crys Larson: ‘Een bijzonder
schadevoorbeeld wil ik hierbij
noemen. Op oudejaarsdag is
een grote verzamelcontainer
voor PMD-afval op het marktplein in Ankeveen in brand gestoken. De brand was gelukkig
snel geblust door de brandweer. Op maandag 4 januari
2021 heeft een bewoonster
contact met de gemeente Wijdemeren opgenomen en heeft
aangegeven dat haar zoon de

veroorzaker van de brand was.
De schade wordt geregeld via
haar verzekering. Ik waardeer
de burgerplicht van deze inwoner zeer en hoop dat dit voorbeeld navolgers krijgt’.
FIFA
Voorts schrijft de burgemeester
dat zij zich zeer bewust is dat
het voor jongeren een lastige
tijd is. Daarom is in onze regio
flink ingezet om vooral jongeren tot 18 jaar een alternatief
programma te bieden rond de
jaarwisseling. Zo is onder meer
afgesproken om een FIFAtoernooi te houden, was er een
activiteit onder de naam Follow
the beat, waren er online challenges voor jongeren en was er
een hashtag waarin jongeren
tips met elkaar konden delen
over allerlei onderwerpen om
zo elkaar te inspireren. Een
aantal activiteiten zijn vanwege
de lockdown niet doorgegaan.
Uit de interne evaluatie is gebleken dat de activiteiten goed
zijn bezocht en ook goed zijn
beoordeeld. Voor de kosten
van de organisatie van de regionale activiteiten is namens
de deelnemende gemeenten
een subsidie aangevraagd bij
het ministerie van VWS door
de gemeente Hilversum.

Bedreigingen aan adres
Bradley van Dijk
Door: Herman Stuijver

Kan het niet nog veel			
voordeliger?

met vuurwerk dat plaatsvond in
de middag. Met ondersteuning
van de politie is het gelukt om
deze groep jongeren uiteen
te drijven. Wel is noodzakelijk
gebleken deze groep jongeren,
tijdens de avonduren, te blijven
monitoren.

KORTENHOEF
“Nou, ik leef nog”, is de cynische openingsgroet van
Bradley van Dijk. De 30-jarige inwoner van Kortenhoef
wil zijn netelige positie ‘bespreekbaar’ maken. Sinds
20 november vorig jaar
wordt hij overstelpt met bedreigingen via verschillende sociale media als Twitter
en YouTube.
“Het moeten er ongeveer 80
zijn geweest. Het is van ‘Jij gaat
dood’ en ‘Jij overleeft 2021 niet’
tot kreten die minder vergaand
zijn.” Bradley heeft al drie keer
aangifte gedaan bij de politie.
Volgens Bradley wordt hij gestalkt sinds april 2020. “Ik deed
regelmatig livestreams waarin

ik vrij open was over mezelf en
mijn muzikale activiteiten. Ze
verwijten mij dat ik niet genoeg
doe en zijn mij gaan treiteren
met onbetaalde bestellingen.
Dit is later uitgegroeid tot bedreigingen. Ze stonden daadwerkelijk op 5 december met
een groepje rond mijn huis te
zoeken naar beveiligingscamera’s die ik sindsdien heb aangeschaft.” Hij vervolgt: “Ze vinden het blijkbaar niet oké dat ik
mijn hobby uitoefen. Ik maak
muziek en hou daar soms een
zakcentje aan over. Dit is algemeen bekend bij mijn Youtube
community”
Zorgwekkend is wel dat er
onder degenen die hem aanvallen blijkbaar ook personen
uit de directe omgeving zitten.
Terwijl Bradley zich prima thuis
voelt in z’n buurt. “Ik woon hier

fantastisch, ik heb een goed
contact met de buren en ze
helpen me ook indien nodig”,
zegt de muziekliefhebber die
niet alleen gitaar speelt maar
ook keyboard, drums en basgitaar. “Ik ben een grote fan van
Queen en de Rolling Stones.”
Heel pijnlijk voor de jongeman.
“Het vreet aan je, ik heb soms
slapeloze nachten. Ik heb ervan geleerd dat ik veel te open
was. Daar pas ik nu voor.”
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FAMILIEBERICHTEN
“Huil maar niet omdat ik er niet meer ben,
Maar glimlach omdat ik er was”

Corrie Selders - de Bie
Sinds 2004 weduwe van Dirk Selders
16 augustus 1930

16 januari 2021

Wilma en Teus †

Hannie en Jelle

Joyce
Sem, Esrin

Sil en Sharon
Isa

Almon en Nicolien
Ruben, Mirthe

Mats

WEE

De in velerlei vorm betoonde blijken van deelneming en
sympathie na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

NIEUWS VOOR AN

Truus Smit - Koelink
waren voor ons onvergetelijk.
Jullie medeleven en hartelijkheid, waarmede jullie ons die
dagen hebben omringd, hebben ons getroffen en troost
gegeven.
Het deed ons goed te ervaren, dat zij niet alleen voor ons
veel heeft betekend.
Wij hopen, dat jullie haar in jullie hart zullen blijven dragen
en de herinneringen met ons willen blijven delen.

‘Ik wil de natuur
aan mijn kinderen
doorgeven.’

Henk
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven
door na te laten aan
een goed doel.

Kortenhoef, 27 januari 2021

Onze dank is groot aan woonzorgcentrum De Kuijer
voor de liefdevolle verzorging van onze moeder en oma
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden
op 21 januari 2021.
Correspondentieadres
Wethouder Bloklaan 1 | 1394 BT Nederhorst den Berg

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt...
Wij zijn dankbaar voor al het medeleven, dat wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Trees Kemphorst - Vernooij
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

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 € 2,73 per gedrukte regel
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751
Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
Gevraagd: huurwoning in
centrum van Nederhorst
den Berg (2 oudere pers.)
T. 06 29024159

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Ankeveen, 27 januari 2021

FOTO: BEYOND BORDERS

‘Een eerbetoon
aan mijn vrouw’

Wij willen u bedanken voor uw medeleven
na het overlijden van onze allerliefste Rinus.

Quirinus Johannes van Loenen
Het is voor ons onmogelijk u allen daarvoor
persoonlijk te bedanken.
Daarom betuigen wij u op deze wijze onze
oprechte dank voor de belangstelling die wij
van u mochten ontvangen.
Greet van Loenen- van Rijn
Kinderen
Kleinkinderen

Kom
in actie
voor kanker
onderzoek

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven

Alle kinderen
willen
.
Ook kinderen met
een handicap.

groeien

SMS GROEIEN NAAR 4333
kwfthuismarathon.nl

€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)
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Bibian Mentel vereerd met eigen Cruyff Court
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

wassenen verder bij de gevol-

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
gen van
een aandoening,
onIn samenwerking met

LOOSDRECHT
Paralympisch topsporter
Bibian Mentel krijgt haar eigen Speciale Cruyff Court
bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Deze
bijzondere
vernoeming
is een eerbetoon voor de
sportieve prestaties van
Bibian, maar vooral voor
haar mentaliteit. Door haar
fysieke en mentale omgang
met kanker is Mentel een
inspirerend voorbeeld voor
velen.

geval of ziekte. Zodat zij weer
optimaal kunnen meedoen
in de maatschappij. Dankzij
een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij wordt bij de
kliniek het Bibian Mentel Cruyff
Court aangelegd. Het Court
wordt zo gemaakt dat zowel
kinderen, jongeren als volwassenen er ruimte krijgen om te
bewegen. “Het is waanzinnig
dat het er komt” vertelt Bibian
enthousiast. “Naast de faciliteiten binnen, komt er nu ook
buiten een plek om te sporten.”

De Loosdrechtse oud-snowboarder leeft al jaren met
kanker en heeft diverse zware operaties, bestralingen en
behandelingen met medicatie
achter de rug. Twee jaar geleden kwam ze in een rolstoel
terecht en volgde bij De Hoogstraat een revalidatietraject om
haar benen beter te laten functioneren. Daar werd ze verrast
met het voorstel om bij de kliniek een Special Cruyff Court
te realiseren. Een sportveld dat
een centrale plek kan innemen
bij het les- en behandelprogramma van de bezoekers.

Invulling op maat
Wereldwijd zijn er al 46 Special Cruyff Courts gerealiseerd.
Mentel is enorm trots dat het
nieuwe Court in Utrecht haar
naam gaat dragen. Op 12 januari mocht zij de eerste spade
in de grond steken. Het Court
wordt op maat ingericht, aangepast aan de behoeften van
de bezoekers. In samenwerking met therapeuten en docenten denkt de Loosdrechtse
mee met de invulling van haar
Court. Een tipje van de sluier
wil zij nog niet oplichten. “Hoe
het eruit komt te zien, wordt
voor iedereen een verrassing”
meldt ze met een lach. “Ik hoop
dat men in de zomer, op het
moment dat het lekker weer

Weer meedoen
De Hoogstraat Revalidatie
helpt kinderen, jongeren en vol-

wordt, er gebruik van kan maken.”

“NAAST DE FACILITEITEN BINNEN, KOMT
ER NU OOK BUITEN
EEN PLEK OM TE
SPORTEN.”
Kwetsbare kinderen
Met haar positiviteit, doorzet-

tingsvermogen en drive is Bibian Mentel een inspirerend
voorbeeld voor velen. Als ambassadeur van de Johan Cruyff
Foundation zet zij zich in om
vooral kwetsbare kinderen te
laten sporten en spelen. Daarnaast is ze grondlegger van
de Mentelity Foundation. Een
stichting die kinderen en jongeren – die leven met een fysieke

uitdaging – stimuleert om in
beweging te komen. Door niet
te kijken naar de beperkingen,
maar juist naar de mogelijkheden en kansen. Een instelling
die wordt samengevat in de
slogan: It’s All About Mentelity!
Fotograaf: Bullet-Ray

Maak een Corona Muurschildering
Wedstrijd tot 12 februari
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het coronavirus heeft een
enorme impact op onze
samenleving. Veel mensen
moeten verplicht binnen
zitten. Vaak met kinderen. Loosdrechter Frank
Scheers voelt die onmacht
aan. Hij komt met het idee
om thuis of op het werk een
Corona Muurschildering te
maken.
Frank Scheers: “Dit kan op de
muur zelf, op een stuk canvas,
op aan elkaar geplakte A-4tjes
etcetera. De schilders kunnen
hun frustraties over het coronavirus erop zetten, een afbeelding maken, gevoelens uiten,
klagen, hun wensen uiten of
wat ze ook willen vermelden of

plaatsen op hun Corona Muurschildering.”
Scheers heeft ruime ervaring
met muurschilderingen. Zijn
vader en grootvader hadden
een groot schildersbedrijf dat
al vanaf 1894 bestond. Zij restaureerden vele monumentale
grachtenpanden en hadden
alle grote musea in Amsterdam
als klant, zoals het Rijks Museum, Het Stedelijk Museum
en het Amsterdam Museum.
Zij hadden hun eigen atelier in
deze musea. Zo kwamen ze
begin jaren ’50 in contact met
Karel Appel die toen een beginnend kunstenaar was. Via
hem kwam de familie in aanraking met de muurschildering.
De vader van Frank Scheers
heeft nog een brief uit 1958 in
zijn bezit waarin Karel Appel

bedankt voor het gebruik van
restanten verf.
Wedstrijd
Frank Scheers is kunstenaar.
Met een muurschildering kun je

je gevoelens kwijt op een doek
of een muur. De redactie ondersteunt dit idee. Dus nodigen
we onze lezers uit om een foto
van uw Corona Muurschildering op te sturen naar: redac-

tie@dunnebier.nl. Dan zullen
Scheers en een onafhankelijk
jurylid hun keuze bepalen. De
mooiste komt prominent in
onze bladen. U hebt de tijd tot
vrijdag 12 februari.
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Wijdemeerders en de lockdown
Door: Jaap van Waveren,
Niels van der Horst en Herman
Stuijver

huis en een wijntje op zijn tijd
is het prima vol te houden.

WIJDEMEREN
Verslaggevers Jaap van
Waveren
(Loosdrecht),
Niels van der Horst (Nederhorst den Berg) en Herman
Stuijver (Kortenhoef) gingen de straat op en onderzochten hoe de inwoners
omgaan met het coronavirus. Wat vindt u van de
lockdown, wanneer wordt
u gevaccineerd en hoe ziet
u 2021, waren de richtvragen.

gevaccineerd te worden, maar
weet net als de meeste Nederlanders helaas niet wanneer.
Als de handhaving op dit peil
blijft verwacht ik niet voor september weer mensen en familieleden te kunnen ontmoeten.
Ik ben misschien binnenkort
immuun maar kan niet gevaccineerden nog steeds besmetten.

nitief kwijt? Ik kan omgaan met
wat de regering nu voorstelt,
al vind ik die mondkapjes erg
ongemakkelijk. Het kan nog
heel lang duren en ik vraag
me toch regelmatig stiekem af
of we er van af komen. Nee,
ik laat me niet vaccineren, ik
ben al enorm immuun. Ik heb
een heel gezond leefpatroon.
Daarbij heb ik m’n twijfels over
de werking van die verschillende vaccinaties. Geen troep
in mijn lijf. Omdat ik zoals gezegd gezond leef, ben ik ook
niet bang voor 2021. Als je
bewust bezig bent, dan red je
je ook in een lockdown. Dat
is voor mij geen issue. Als je
maar gezond leeft.

WEE

maanden duren voor een verVOOR AN
soepeling optreedt. Je NIEUWS
blijft nu
toch de angst houden dat ons
‘normale’ leven nog heel ver
weg is.

Foto: Jan Bikker

Foto: Vivian Boelen

Vivian Boelen (Loosdrecht)
Ik denk regelmatig aan de
uitspraak van het vroegere
stripfiguurtje Snoopy: “Ik hou
van de mensheid, het zijn
mensen waar ik niet van hou”.
Daarbij doel ik op feestende
jongeren, hun ouders die dat
toestaan en in het algemeen
de mensen die de regels aan
hun laars lappen. Zij tonen
minachting voor de medewerkers in de zorg en de families
die door de corona naasten
hebben verloren. Gezien mijn
leeftijd verwacht ik niet voor de
zomer gevaccineerd te worden. Natuurlijk kijk ik daar naar
uit maar door contacten met
vrienden en familie middels
sociale media, een gezellig

Jan Bikker (Loosdrecht)
De verlengde lockdown en de
aanvullende maatregelen zijn
helaas noodzakelijk. Als mensen zich niet aan de regels
houden kan een regering niet
anders doen dan te zorgen dat
ook mensen, met een andere
aandoening dan corona, de
juiste zorg krijgen. Ik zie dat
het buiten en met name op de
weg veel drukker is dan in de
eerste lockdown. Ik hoop dat
snel werk wordt gemaakt met
op grotere schaal vaccineren.
Ik verwacht dat in de tweede
helft van dit jaar pas een begin kan worden gemaakt naar,
niet het oude, maar een nieuw
normaal.
Wessel Le Mahieu (Loosdrecht)
De verlenging en extra maatregelen waren te vermijden
geweest als er daadkrachtig
was gehandhaafd inclusief
veel hogere boetes en strafblad. Was afgerekend met het
disrespect voor de handhavers. Waarom in deze noodtoestand niet het leger inschakelen om politie en boa’s bij te
staan? Met weemoed denk ik
terug aan 1970 toen mariniers
het zootje ongeregeld van de
Dam veegde. Ik hoop gauw

Foto: Marc Splint

Foto: Wessel le Mahieu

Henny Splinter (Kortenhoef)
Het is niet gezellig, zo’n lockdown. Maar ik kan er heel
goed meeleven, het moet nu
eenmaal. Je moet je dagpatroon een beetje aanpassen,
daar pieker ik niet over. Je
moet jezelf er gewoon aan
overgeven. Ik kom die dagen
wel door, lekker wandelen. En
van avondklok lig ik helemaal
niet wakker, ik ben toch meestal thuis. Wanneer ik aan de
beurt ben voor een prik weet ik
niet, dat kan nog wel even duren, maar ik sta er voor 100%
achter. Ik denk dat het nog wel
maanden kan duren voordat
alles achter de rug is, het blijft
behelpen. Elke dag korter is
meegenomen, dus ik hou me
streng aan de maatregelen.
Peter Scharwachter (Kortenhoef)
Soms vraag ik me weleens af
of alle maatregelen wel zullen
helpen. Raken we dit virus defi-

Foto: Peter Scharwachter

Lide Nuissl (Kortenhoef)
Ik ervaar de lockdown als beperkend en eenzaam. Je kunt
zo weinig. Vooral nu ook het
aantal bezoekers is beperkt
tot één, dan wordt het kringetje wel erg klein. Mijn man
kan vanwege z’n gezondheid
weinig, nou, dan ben je erg
opgesloten, hoor. Ik begrijp
deze lockdown wel, het is
noodzakelijk. We laten ons
absoluut inenten, dan krijgen
we hopelijk onze vrijheid weer
terug. Ik heb geen idee wanneer we aan de beurt zijn. Had
de gemiddelde Nederlander
zich maar beter aan de regels
gehouden. Nu kan het nog

Marc Splint (Kortenhoef)
Ja, ik zal wel moeten, dus leven met die lockdown. Ik heb
twee banen, een ervan is in de
horeca. Nou, dat betekent dus
lange dagen thuis zitten. Ik
word er niet gek van, dat niet.
Met een beetje kokkerellen en
veel wandelen met de hond
kom ik mijn tijd wel door. Ik val
nog niet onder de senioren,
dus duurt nog wel even voor
ik aan de beurt ben met een
vaccinatie. Maar misschien
krijg ik ietsje voorrang, omdat
ik diabetes heb. Ik hoop zo
op een beter 2021. Wij reizen
heel veel, zes à zeven keer
per jaar, over de hele wereld.
Sevilla, Argentinië, noem maar
op. Er lekker uit gaan, feesten,
eten en drinken. Ik heb nog
een hele stapels vouchers in
voorraad, allemaal al betaald,
hè.
Jan (Nederhorst den Berg)
Als het helpt vind ik alles best.
Avondklok? De jeugd gaat
evengoed feesten, alleen nu
vanaf negen uur en half vijf ’s
nachts naar huis. Ja tuurlijk!
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Rachel (Nederhorst den hen maakt het niet uit en wie
weet helpt het levens redden.
Berg)
Nodig maar ik vind het ook
frustrerend dat het in een Tim (Nederhorst den Berg)
eerder stadium niet beter is Ik kan nog wel gewoon naar
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DEN BERG | er
DE NIEUWSSTER
mijn stage.
We moeten
ale
aangepakt
waardoor
we nu| KORTENHOEF
in een betere situatie hadden lemaal even doorheen en dan
gezeten. De avondklok zal komt het wel weer goed. De
voor mijn man en mij niet veel avondklok gaat niet veel hele
veranderen, want we deden pen. Jongeren gaan gewoon
sociaal gezien al niet zo veel van 9 tot 5 uur ‘s nachts bij
‘s avonds. Hij lijkt vooral ine elkaar zitten.
gesteld voor diegenen die de
richtlijnen niet goed hebben Urica (Nederhorst den Berg)
opgevolgd. Verder zullen er Best, avondklok ook prima.
minder ongelukken op de weg Hebben wij geen last van. In
zijn, wat ontlasting voor de de winkels mondkapjes op,
ja hoor. Buiten doe ik ‘em wel
ziekenhuizen betekent.
meteen weer af! Wel jammer
Simon (Nederhorst den dat je maar één persoon op
bezoek mag hebben. Mijn
Berg)
Noodzakelijk. Alleen is de man is binnenkort jarig, dus
stress door de lockdown gee mijn zoon met vrouw en kindje
paard aan het winterweer mise mag niet. Zonde…
schien niet zo geweldig voor
onze mentale gezondheid. Sandra (Nederhorst den
Mijn vrouw en ik missen ook Berg)
onze vrienden, lekker uit eten Ik vind het voor de jeugd wel
gaan en stedentripjes. Wat heftig. Mijn zoon gaat niet
er tot nu toe is geprobeerd, naar school en even afspree
heeft niet echt gewerkt. Als ken met twee vrienden kan
een avondklok leidt tot minder niet. De avondklok is voor drie
feesten en groepjes die bij weken, dus dat is nog wel te
elkaar komen, prima. De hoe overzien maar als het langer
reca is toch al dicht, dus voor duurt wordt het zwaar. Zelf

WEEKBLADWIJDEMEREN
In samenwerking met

heb ik er niet veel last van.
VACCINEREN ?
Jan (Nederhorst den Berg)
Ja, maar geen idee wanneer.
Het is alleen wel de vraag
of het werkt. Ik heb gezonde
heidsproblemen maar de
huisarts zei dat het kon. Over
alles heb ik eigenlijk zo’n bee
tje: doe het nou maar!
Rachel (Nederhorst den
Berg)
Ja, zodra het beschikbaar is.
Simon (Nederhorst den
Berg)
Yes, nadat iedereen die
kwetsbaar is, is behandeld
natuurlijk.
Tim (Nederhorst den Berg)
Nee. Ik las op internet dat het
normaal 15 tot 20 jaar duurt
voordat een goed vaccin is
ontwikkeld. Het zou best kune
nen helpen maar je weet niet
of je er over twintig jaar last
van krijgt. Dus als er meer
bekend is, misschien. Maar
als het verplicht wordt om op
vakantie te kunnen, zou ik het
wel doen.
Urica (Nederhorst den Berg)

Ja, dat hoor ik van de huise
arts.
Sandra (Nederhorst den
Berg)
Jawel. Na de zomer mise
schien?
2021?
Jan (Nederhorst den Berg)
Het kan wel verbeteren maar
we moeten er wel met z’n ale
len achteraan en dan doen
we niet. Er zijn veel egoïsten.
Verder is er ook niks echt duie
delijk. Vliegtuigen mogen niet
naar Engeland maar de boot
gaat nog steeds en de treinen
ook. Dat snap ik niet.
Rachel (Nederhorst den
Berg)
Het virus zal ellende blijven
aanrichten, omdat het een
tijdje gaat duren voordat iee
dereen ingeënt is. Het zou
een zegen zijn als we weer
wat meer mogen als het weer
beter wordt.
Simon (Nederhorst den
Berg)
Het lijkt langer te gaan due
ren dan iedereen hoopt. Mise
schien zijn er in de zomer gee

noeg mensen gevaccineerd
zodat we weer veilig kunnen
reizen. Maar ik verwacht ope
nieuw een moeilijk jaar, zeker
als de overheid de samenlee
ving te vroeg open stelt.
Tim (Nederhorst den Berg)
Binnen de evenementen zie
ik het door al die virus-varie
anten niet echt veranderen.
Misschien pas over andere
half jaar. Versoepelingen als
het toelaten van op vakantie
gaan, lijken me niet zo slim
om te herhalen.
Urica (Nederhorst den Berg)
Misschien kunnen de georgae
niseerde bijeenkomsten voor
ons ouderen weer. Ook de
clubjes mis ik wel.
Sandra (Nederhorst den
Berg)
Ik hoop de tweede helft van
t jaar toch wel wat meer te
kunnen. Hele grote evenee
menten, dat zal nog wel lastig
worden maar dat je weer naar
de bioscoop en het restaurant
kan, daar hoop ik wel op!

Nieuws van uw apotheker
Goedendag! Vanaf deze
maand zullen wij iedere
maand een stukje plaatsen over (het gebruik van)
medicijnen. Deze eerste
editie trappen we af met
een stukje over antibiotica.
Danielle had laatst een keelontsteking. Van de huisarts
kreeg ze een penicilline,
Broxil om precies te zijn. Vreselijk! Ze moest drie keer per
dag een week lang zo’n grote capsule innemen, terwijl
haar keel al zo pijnlijk was.
Maar het hielp gelukkig goed,
na een dag of vier waren de
klachten al flink afgenomen.
Helaas kreeg ze wel last van
diarree. Zou ze allergisch zijn
voor penicillines? Ze belde

met Marijke die apothekersassistente is. Marijke zei
dat maagdarmklachten vaak
voorkomen bij een antibioticumkuur en dat ze de kuur
wel moest afmaken, ook al
waren de klachten al afgenomen. Danielle deed het braaf
en klaagde niet.
En toen kreeg haar moeder
een blaasontsteking. “Heb jij
ook penicilline gekregen?”
“Ja”, zei haar moeder, “Zo
fijn, het is maar één zakje. Die
moet ik vanavond innemen en
dat is alles.” Danielle begreep
er niets van en werd ook wel
een beetje boos op de huisarts: Had zíj die penicilline
niet ook kunnen krijgen??
Veel mensen denken dat alle

antibiotica hetzelfde zijn. Dit
klopt niet. Er zijn verschillene
de groepen antibiotica. De
bekendste (ooit ontdekt door
Alexander Fleming op een
sinaasappelschil) zijn de pee
nicillines, waar Broxil en bijv
amoxicilline onder vallen.
Doxycycline,
azitromycine,
nitrofurantoine en fosfomycie
ne zijn wel antibiotica, maar
geen penicillines.
Alle antibiotica hebben een
eigen werkingsspectrum. Dat
maakt dat het ene antibiotie
cum beter geschikt is voor
bacteriën die luchtweginfece
ties veroorzaken en andere
antibiotica beter gegeven
kunnen worden bij blaasonte
stekingen. Met een kweek kan
bepaald worden welke bactee

rie de infectie veroorzaakt en
welke antibiotica werkzaam
zullen zijn.
Meestal is een kweek echter
niet nodig en weet de huisarts
welke antibiotica voor welke
klachten geschikt zijn. Maar
soms werkt een, op het eerste
gezicht goed gekozen, antibie
oticum alsnog niet. Er kan dan
sprake zijn van resistentie.
Resistentie betekent dat de
bacterie niet gevoelig is voor
de antibiotica. Om resistentie
zoveel mogelijk te voorkoe
men, is het belangrijk dat de
kuur afgemaakt wordt.

zig zijn, ook geraakt worden
door de antibiotica. De buike
flora raakt vervolgens van
slag en daar krijg je klachten
van.
Had Danielle ook behandeld
kunnen worden met de kuur
die haar moeder voorgee
schreven kreeg? Helaas niet.
Haar moeder kreeg fosfomye
cine, wat geen penicilline is
en vooralsnog alleen geschikt
is bij blaasontstekingen.

Antibiotica werken alleen tee
gen infecties van bacteriële
oorsprong en niet tegen viruse
sen. Het heeft dus geen zin
om antibiotica te gebruiken bij
verkoudheid of griep, waarbij
een virus de boosdoener is.

Had de apotheek iets voor
Danielle kunnen doen? Dat
wel. De apotheker had kune
nen meedenken bij de slike
klachten en in plaats van
capsules een drankje kunnen
afleveren. En indien het ine
nemen van de capsules echt
niet lukt, kan de apotheker in
overleg met de huisarts kijken
of er een ander antibioticum
mogelijk is.

Buikklachten komen geregeld
voor bij antibioticagebruik. Dit
komt omdat de bacteriën die
van nature in de buik aanwee

Laat het ons weten als u ook
problemen ervaart bij uw
antibioticumkuur: Wij helpen u
graag!
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Spartelvijver lijkt van de baan

Actie Gloeilamp eruit,
WEE
LEDlamp erin

Door: Herman Stuijver

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
Het voorstel van Monique
Zijpveld om de spartelvijver weer in ere te herstellen, lijkt definitief van de
baan. Tot haar spijt gaat het
‘overzichtelijke
paradijsje’ verloren. De wethouder
wil nu 30.000 beschikbaar
stellen voor het opknappen
van het strand aan de Spiegelplas in Nederhorst den
Berg. Dat staat op de lijst
van hamerstukken van de
commissie Ruimte en Economie van 27 januari. Maar
de initiatiefneemster hoopt
dat de commissieleden
zich alsnog bedenken.
Tot 2011 beschikte Nederhorst
den Berg over een afgesloten
zwemgebied voor kinderen,
in de volksmond bekend als
de spartelvijver. In 2011 heeft
Waternet de E-coli bacterie
vastgesteld in het water van
de spartelvijver. Op advies van
Waternet heeft de gemeente
de spartelvijver laten vallen als
zwemlocatie en het beheer opgegeven en overgedragen aan
Natuurmonumenten. In de afgelopen 10 jaar is hier riet gaan
groeien en is het water van de
vijver vrijwel niet meer toegankelijk geworden. Op 9 mei
2019 heeft Monique ZijpveldCramm de gemeenteraad een
petitie aangeboden met het
verzoek om de oude spartelvijver in ere te herstellen. Volgens
de gemeente is herstel niet
mogelijk, omdat de kosten voor

het verwijderen van het riet, het
toekomstige waarborgen van
de zwemwaterkwaliteit, het Natura2000 regime en grondeigenaar Natuurmonumenten, hier
geen mogelijkheid toe bieden.
Daarom wordt voorgesteld
om het Spiegelstrandje op te
knappen en het oppervlak te
vergroten. Volgens wethouder
De Kloet komt Wijdemeren
tegemoet aan de petitie, namelijk de wens om meer ruimte te bieden aan kinderen die
veilig kunnen spartelen. Het is
zeer ondiep en vlak aflopend.
Met het creëren van zitplekken
kunnen de kinderen veilig in
de gaten worden gehouden.
Voorts wijst de wethouder erop
dat kleine kinderen ook prima
kunnen spetteren en spartelen
op de Bergse Akker, op 1000
meter van de spartelvijver.

DE NATUURLIJKE
DOORVOER VAN DE
SPARTELVIJVER
Oneens
Monique Zijpveld blijft het oneens met het voornemen om
de spartelvijver niet meer te
gebruiken. Ze hekelt het feit

dat ze nooit antwoord heeft
gehad van de wethouder na
de petitie. Ook denkt ze dat het
met € 50.000 mogelijk is om de
spartelvijver weer zwemklaar
te maken. “Er zijn geen pompen nodig, er is een natuurlijke doorvoer van water. Alleen
heeft Natuurmonumenten het
onderhoud verslonsd.” Volgens Monique heeft Natuurmonumenten zich niet voldoende
ingezet om haar voorstel te
realiseren, terwijl een ruim
budget voorhanden was. Nu is
er nota bene een ‘hondenuitlaatplek’ naast de voormalige
vijver. Alette Zandbergen van
De Lokale Partij wil het voorstel van de hamerstukkenlijst
halen, omdat ze met name de
communicatie met de initiatiefneemster ondermaats vindt.
“Er is zo weinig empathie. Monique wist van niets, terwijl ze
zo hard gewerkt heeft aan die
petitie”, meent mevrouw Zandbergen.
“Ach, weet je, ik droom dat die
plek van weleer terugkomt. En
met mij heel veel Bergers. Ik
hoop dat ik als oma daar ooit
nog eens veilig kan zitten”, sluit
Monique af.

WIJDEMEREN
Uw huis duurzamer maken
zit soms in kleine dingen.
Hebt u bijvoorbeeld alle
lampen in uw huis al vervangen door LEDlampen?
Dus ook de peertjes op zolder en in de kelder. Nee?
Doe dan mee met deze
tweede ronde van de actie
Gloeilamp eruit, LEDlamp
erin. Help mee om 1000
huishoudens te bereiken!
Lever uw gloeilampen in, dan
krijgt u via ons €50 cadeau
voor het bestellen van LEDlampen. Voor het bestellen
van de LEDlampen werken we
samen met 123LED.nl uit Nederhorst den Berg. Zorg dat u
er snel bij bent. Deze tweede
ronde van de actie duurt tot
12 februari 2021. Meldt u aan
via het webformulier op www.
ECWijdemeren.nl. De Energie-

S.V. ’s-Graveland nieuws
Met slechts een enkele aanpassing van de trainingstijd
kunnen we met de jeugd blijven
trainen en zorgen dat iedereen
om 21.00 uur weer thuis is.
Begin volgende maand beslist
de KNVB over een eventuele
herstart van de competities.
Het is begrijpelijk dat er over
nagedacht wordt, maar de
kans dat het van een hervatting
komt, wordt met de dag kleiner.

eroen Thuis leren & gezond eten
Ontbijtkoek
naturel

Fijn Volkoren
per heel gesneden,
per stuk € 2,40

2e brood

50%
KORTING

nu voor

met
GRATIS
DoeBoek
OP=OP

€ 2,95

Vikorn
per heel gesneden,
per stuk € 3,00

2e brood

50%
KORTING

Geldig van donderdag 14 januari t/m zondag 31 januari.

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

www.bakkerjeroen.nl

coöperatie maakt een afspraak
met u voor het inleveren of
ophalen van uw oude gloeilampen of spaarlampen en
informeert u graag over eenvoudige
energiebesparende
maatregelen die bijdragen aan
CO2 reductie. Deze actie wordt
gefinancierd uit de regeling reductie energiegebruik (RRE).
Een regeling die in het leven is
geroepen om bewoners te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.
Zie voor vragen, informatie of
andere acties www.ECWijdemeren.nl.
Zelf meewerken met de Energiecoöperatie? We zijn dringend op zoek naar nieuwe
mensen, onder andere voor
administratie, acties en projecten. Neem contact op via 0612395394 (Anne-Marie Poorthuis)

Om nog enigszins sprake te laten zijn van een betekenisvolle
competitie voor de senioren
zal er uiterlijk 11 april gestart
moeten worden. Dit geldt voor
het selectievoetbal van de senioren. Voor de overige competities gelden andere deadlines. We bereiden ons voor op
vriendschappelijke scenario’s,
zodra het weer mag. Aannemelijker is dat dit alternatief in
een bepaalde vorm gegoten
zal gaan worden.
Een alternatief dat er sowieso
komt is het KNVB Voetbalfestival. Op zaterdag 20 februari
wordt dit in samenwerking met
de voetbalbond georganiseerd
voor kinderen tot en met 12
jaar. Geen lid en toch mee willen doen? Informeer via trainmee@svsgraveland.nl.
Het aantal ingeschreven teams
voor de (online)Winterstopquiz
is inmiddels gestegen naar 16
teams. Het winnende team
bepaalt waar het inschrijfgeld
aan besteed wordt en dankzij de bijdrage (€ 500,00) van
hoofdsponsor Keurslager Piepenbrock is er veel mogelijk!
Nog niet ingeschreven en toch
mee willen doen, meld je dan
snel aan via
quiz2021@svsgraveland.nl.
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Geen carnaval in 2021

Nieuw theaterprogramma
WEEKBLADWIJDEMEREN
Dillewijn

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

ten over de klantvriendelijke
manier waarop ze met COVID-19 omgaan: ontspannen
maar noodzakelijk serieus in
de uitvoering. Op die manier
kan De Dillewijn de bezoekers
toch een avondje ontspanning
en gezelligheid bieden: 30
bezoekers per voorstelling en
dat 2 keer op een avond. Een
drankje nemen de gasten zelf
(nog) mee, dat dan weer wel.
Aldershoff wijst op een digitale enquête op de website. Die
kan helpen om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

WIJDEMEREN
Waarschijnlijk
zal
dit
nieuws niet als een schok
over u heen denderen.
Doch zowel de Schuimlikkers uit Ankeveen en de
Turftrappers uit Kortenhoef
kunnen aan het begin van
dit jaar geen carnaval vieren.
Schuimlikkers
Misschien overbodig, maar wij
als CV De Schuimlikkers, kunnen door de corona ook geen
meer kant op. Geen carnaval
in het weekend van 14 februari.
Geen optocht, geen feest, geen
alaaf, geen prins en prinses.
Heel vervelend, maar gezien
de situatie in heel Nederland,
onbelangrijk. De Schuimlikkers wensen en hopen, dat we
misschien in november 2021,
weer een prinsenbal kunnen
vieren. Veel sterkte de komende maanden, hou vol..
Turftrappers
Covid-19 zorgt ervoor dat in
het carnavalsweekend van 14

Foto: Prinses Anne-Belle en
Prins Lars (Schuimlikkers)

februari geen ‘normaal’ carnaval gevierd zal worden. Reeds
in de aanloop naar het carnaval hebben de Turftrappers
besloten geen potentiële Prins
of Prinses te benaderen. Er
was en is teveel onzekerheid.
Achteraf gezien een verstandig besluit. Gelet op de steeds
zwaardere maatregelen kun je
enkel en alleen tot de conclusie
komen dat het vieren van carnaval, het mooiste drie generatie feest zoals de Turftrappers
het zien, niet plaats kan vinden.
C.V. de Turftrappers vindt het
bijzonder jammer dat het carnaval niet gevierd kan worden.
Maar het is zoals het is, we
moeten ons ernaar schikken.
We gaan ons nu focussen op
seizoen 2021-2022 met hopelijk op/rond 11 november 2021
een nieuwe Prins of Prinses
waarmee we in het weekend
van 26 en 27 februari 2022 hopelijk weer als vanouds. Alaaf!

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

ANKEVEEN
Het is de programmeringscommissie van de theater
De Dillewijn weer gelukt
een mooi gevarieerd programma 2021 samen te
stellen, schrijft voorzitter
Godewijn Aldershoff.

De Dillewijn is helaas nog wel
iets langer dicht, maar zodra
ze de deuren weer kunnen
openen hoort u van hen.

Tot slot hoopt de voorzitter
dat de bezoekers te zijner tijd
weer ontspannen het theater
zullen bezoeken.
Zie: www.dedillewijn.nl

De vrijwilligers krijgen van
veel bezoekers complimen-

Bernie Sanders at The Meenthof
KORTENHOEF
Het was stil op winkelcentrum De Meenthof, maar
een enkele voorbijganger
keek meewarig naar die
man op dat stoeltje.
Die ken ik ergens van. Is dat
niet? Yes, dat is Bernie Sanders, de Democratische presidentskandidaat die op 20 janu-

ari jl. nog aanwezig was op het
Capitool bij de inauguratie van
president Joe Biden. De senator uit Vermont had het blijkbaar koud in Kortenhoef. Wat
en waarom hij uitgerekend hier
was beland is onbekend, want
niemand sprak de 79-jarige
aan. Kort daarop nam Bernie
de bus naar nowhere.

Lucy’s Kringloop
REGIO
Graag stel ik mij kort aan u
voor. Mijn naam is Frits en
ik woon tussen het Gooi en
de Vechtstreek.
In de jaren ‘90 ben ik voor
de VN uitgezonden naar oorlogsgebieden en daar heb ik
geleerd dat spullen een twee
kans verdienen. Er zijn in de
loop der jaren mensen op mijn
pad verschenen die mij hierin aangemoedigd hebben en
door deze positieve feedback
heb ik de stoute schoenen
aangetrokken om een eigen
bedrijf te beginnen. De naam
Lucy’s komt uit Oostenrijk. Zij
is Nederlandse en recyclet al
meer dan 15 jaar artikelen in

Midden- Europa. Zelf vind ik
Frits niet klinken, vandaar dat
ik het ‘Lucy’s Kringloop’ noem.
Uiteraard met toestemming
van Lucy. Om in deze coronatijd een bedrijf te starten is natuurlijk riskant. Om het te doen
slagen hou ik me dan ook aan

alle regels. Hebt u spullen die
u niet meer gebruikt? Stop!
Gooi ze niet weg. Ik haal ze
gratis en coronaproof bij u op:
Breukeleveen – Loosdrecht
– Hilversum e.o., Maarssen –
Tienhoven- Breukelen – Loenen – Vleuten – Utrecht e.o.
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Slank met Lot
Velen van ons willen het liefst
een aantal kilo’s kwijt. Lekker
slank de zomer in, wie wil dat
nou niet? In de praktijk komt
van lijnpogingen vaak maar
weinig terecht. Charlotte van
Slank met Lot maakt je streefgewicht bereikbaar. “Ik heb
zelf jarenlang te veel gewogen. En hoewel ik gezond at
en ook sportte kreeg ik de kilo’s er niet af.” vertelt Charlotte. “Ik had kinderen gekregen
en mijn carrière op een laag
pitje gezet. Ongemerkt was ik
steeds zwaarder geworden.
Ik zat niet meer lekker in mijn
vel.”
De verandering
“Ongeveer anderhalf jaar geleden zag ik een advertentie
van Powerslim, die mij hoop
gaf op een slanker figuur en
een beter zelfbeeld. Onzeker
besloot ik de gok te wagen
en stuurde een berichtje naar
een coach in mijn buurt. Het
afvallen ging eigenijk makkelijker dan ik had verwacht. De

producten van Powerslim zijn
lekker en ik moest het vaak
uit het zicht van mijn kinderen eten, want anders was
het weg! ’s Avonds kon ik met
wat kleine aanpassingen met
mijn gezin mee eten, heel fijn.
Al met al ben ik 20 kilo afgevallen. Ongelofelijk. Ik ben zo
blij! En nu, bijna een jaar later,
zit ik nog steeds op hetzelfde
gewicht.” Powerslim gaat voor
resultaat op lange termijn en
je blijft, ook na het behalen
van je streefgewicht, nog een
jaar onder begeleiding van je
coach.
Coach worden
“Ik ben zo enthousiast ge-
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worden dat ik de opleiding
heb gevolgd. En mag mezelf
nu gecertificeerd Powerslim
coach noemen! Ik verwelkom
cliënten uit de hele regio in
mijn praktijk in Kortenhoef. En
ook bij hen werkt Powerslim
heel goed; het werkt echt bij
iedereen.”

Wil jij ook graag afvallen?
Benut deze horecaloze corona-periode om de kilo’s aan te
pakken.
Bel of app me via
06 247 505 75 of kijk op
www.slankmetlot.nl. Een kennismakingsgesprek is geheel
vrijblijvend.

Wij blijven zorgen!
Zorgen jullie ook voor ons?
Bij het leveren van zorg staat de veiligheid van bewoners, cliënten en collega's voorop. Daar kan
iedereen op rekenen. Mogen wij ook op jullie rekenen? Help ons door de corona maatregelen van de
overheid en het RIVM te volgen. Dank jullie wel!

