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Hoe kom je bij de Yurt in de polder?
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Wat velen wellicht niet
weten, is dat er in de Kortenhoefse polder een Yurt
staat van waaruit het bedrijf Zuiver Geluk workshops en individuele sessies geeft. Om bij die fraaie
tentwoning te komen, moeten de deelnemers een end
wandelen over het weiland
van Dirk Zijderveld. En die
is daar niet blij mee.
Mieke en Dirk Zijderveld weten het zeker, het weiland van
ca. 6 ha. aan het begin van
de Kortenhoefsedijk is al jarenlang hun eigendom. En er
bestaat geen recht van overpad, volgens hen. Sinds maart
2019 zien ze regelmatig groepen door het zompige gras
lopen. “We wisten van niets.
Ze gaan zomaar ongevraagd
over onze grond. Meestal in
de weekends, maar ook vaak
doordeweeks. Ze slapen er
zelfs regelmatig ”, vertelt Mieke. “Ze zeggen dat ze recht
van overpad hebben bedongen bij de aankoop. Dan zijn

ze verkeerd ingelicht, want
dat is er nooit geweest”, voegt
Dirk eraan toe. Ook steken de
Zuiver Geluk- bezoekers een
bruggetje over om bij de tent
komen. Nadat de Zijdervelds
hun eigen brug naar het perceel hadden verwijderd. Uit
gesprekken met de eigenares
kwam niet veel voort. Slechts

OOK
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dat zij per se wilde ‘dat ze naar
haar erf moest kunnen komen’.
Er kwam een kort geding met
de eis dat men zes maanden
per jaar gebruik kan maken
van de kavels van Zijderveld.
Ook zou de eigenares graag
willen dat de stier van Zijderveld niet los loopt. Zijderveld
houdt limousine- runderen aan
de overkant van de dijk, op de
gronden waar Afvalzorg eens
de vuilnisbelt wil saneren en
waterwoningen wil laten aanleggen. In dat geval zou de
hele kudde kunnen verhuizen
naar het betwiste ‘overpadweiland’. De juridische procedure krijgt nog een vervolg. De
Zijdervelds vrezen het ergste.
“Weet je, er is een kortere weg
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PAASTIP!
Doe iemand een paasontbijtje
cadeau. Zie artikel elders in dit
blad.

naar die tent, maar die nemen
ze niet”, zegt Mieke Zijderveld,
“omdat een andere eigenaar
dat niet wil.” “En ze kunnen er
ook heen varen”, voegt Dirk eraan toe “als ze aan de dijk een
boot neerleggen, heb ik daar
geen enkel bezwaar tegen.”
Tot slot vertellen Mieke en Dirk
Zijderveld dat een yurt op deze
plek illegaal zou zijn. Het ligt in
het zgn. Natura2000- gebied
waarop niet gebouwd zou mogen worden.
Reactie Zuiver Geluk
‘Het klopt dat de familie Zijderveld een andere opvatting
heeft over ons recht op overpad dan wij. De zaak ligt bij de
rechter voor een onafhankelijk
oordeel’ schrijft Winfried van

der Veen namens de eigenaren. Hij voegt eraan toe dat
ze geen geschil hebben over
het eigendom van het bruggetje, wel over de rechtmatigheid van de vernieling ervan
door de fam. Zijderveld. Tot
slot vermeldt de heer Van der
Veen dat ‘hun opinie over het
gebruik van het perceel en de
aanwezigheid van opstallen
geen onderdeel is van ons juridisch geschil’.

In verband met
pasen zal het
Weekblad op
donderdag
8 april
verschijnen
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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 Hoflaan
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

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

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)
tamara.pompies@politie.nl

Sport

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

WEE

035 - 656 18 66

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

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Do. 1 april: 19.00 uur:
L. Wenneker en W. Balk.
Vr. 2 april: 15.00 uur:
Liturgiegroep.
Za. 3 april: 19.30 uur:
R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
Do. 1 april: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Vr. 2 april: 11.00 uur:
Middaggebed, kaarsje opsteken.
Za. 3 april: 19.00 uur:
W. Balk.
Zo. 4 april: 9.30 uur:
L. Wenneker.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Do. 1 april: 15.00 uur:
L. Wenneker en W. Balk.
Vr. 2 april: 15.00 uur:
W. Balk.
Vr. 2 april: 19.30 uur:
W. Balk.
Zo. 4 april: 9.30 uur:
J. Dresmé en W. Balk.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Do. 1 april: 19.30 uur:
D.s. E.J. van Katwijk.
Vr. 2 april: 19.30 uur:
D.s. E.J. van Katwijk.
Za. 3 april: 19.30 uur:
D.s. E.J. van Katwijk.
Zo. 4 april: 10.00 uur:
D.s. E.J. van Katwijk.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Vr. 2 april: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
Zo. 4 april: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
 Hervormde gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

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.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
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

1e za. v.d. maand - Markt in Ankeveen
Houd 1,5
m. afstand,
ook op de
markt

van 8.00-12.30 uur met groenten,
kaas, noten, olijven, bloemen,
brood, bonbons en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Wijnands

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

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

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Ondernemers dagen politieke partijen uit
WEEKBLADWIJDEMEREN
Geen
mooie gemeente zonder ondernemers
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Namens de ondernemers
daagt Dik van Enk, voorzitter van Ondernemend
Wijdemeren, de politieke
partijen uit om een blok
te vormen. Hij wil van de
gemeenteraad initiatieven
en oplossingen die tot op
heden zijn uitgebleven.
In een pittige brief opent Van
Enk met complimenten aan
het adres van het college
van B&W en het Ondernemersloket. Die contacten zijn
intensief. Ondernemend Wijdemeren wordt betrokken bij
veel vraagstukken en de ondernemersmanager is goed
benaderbaar.
Maar de 19 raadsleden van
De Lokale Partij, Dorpsbelangen, CDA, VVD, D66 en
PvdA/GroenLinks hebben geheel 2020 op hun handen gezeten en geen enkele moeite
gedaan om in deze harde coronatijden op te komen voor

de ondernemers. “ Dat is op
z’n minst opmerkelijk te noemen”, schrijft Dik van Enk die
alle vergaderingen van de gemeenteraad heeft nagelezen
en nageluisterd. Zijn conclusie is dat ‘er nauwelijks tot
niets is besproken inzake de
gevolgen van het coronavirus
door onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad’. Hij
maakt een uitzondering voor
de vragen die de CDA- fractie
recent stelde. Maar die gaan
meer over wat het gemeentebestuur gaat doen. ‘Vragen
stellen aan het college in de
trend van ‘wat hebben jullie
gedaan’ of ‘wat is de status’
is onvoldoende’ stelt Van Enk.
Hij wil meer.

POLS DE
BEHOEFTEN, KIJK
NAAR ONZE NOOD,
ZIE HET LEED EN
DE DILEMMA’S’

smeekt om met initiatieven,
moties en acties te komen om
de ondernemers in Wijdemeren te helpen. Hij noemt een
aantal concrete punten zoals
het oprichten van een Gemeentelijk Noodfonds (eventueel met goedkoop geleend
geld). Of het kwijtschelden
van precariobelastingen en/
of OZB. Verruim vergunningen, breid het Ondernemersloket uit of verlaag de toeristenbelasting. In ieder geval
zou het gepast zijn als de zes
politieke partijen eens in gesprek gaan met ondernemers.
“Pols de behoeften, kijk naar
onze nood, zie het leed en de
dilemma’s. Juist nu hebben
wij u, als volksvertegenwoordigers, hard nodig.” Natuurlijk
zijn er de landelijke steunpakketten waarvan de Wijdemeerse ondernemers gebruik maken, maar een extra
gemeentelijke steun in de rug
is zeer gewenst. Dik van Enk
sluit af met ‘Geen mooie gemeente zonder ondernemers!’

Meer!
De
ondernemersvoorzitter

Wisseling van wethouders
Extra gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week vrijdag was
er een extra gemeenteraad waarin wethouder
Jan Klink aftrad en werd
opgevolgd door z’n VVDcollega Jos Kea uit Loosdrecht.
Lange tijd zag het ernaar uit
dat Jan Klink z’n 35e positie
voor de Tweede Kamer zomaar kon bezetten. Echter, op
het laatste moment zakte de
VVD naar 34 zetels, hetgeen
tot gevolg heeft dat de Loosdrechter moet afwachten hoe
de formatie na de Tweede Kamerverkiezingen zal verlopen.
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk ziet het
ernaar uit dat er een 4e kabinet- Rutte zal komen en dan
zullen een aantal prominente
VVD ‘ers aanschuiven als
minister of staatssecretaris.
Dan kan Klink alsnog als Ka-

merlid worden geïnstalleerd.
Toch koos Jan Klink ervoor
om direct afscheid te nemen
van Wijdemeren. In z’n ontslagbrief schrijft hij dat hij nu
al meedraait in het inwerkprogramma van de VVD- Tweede Kamerfractie. Dan kan hij
‘niet garanderen dat ik me te
allen tijde volwaardig in kan
zetten als wethouder van Wijdemeren’. Klink is dus even
‘between jobs’, maar hij kan
zijn baan op het ministerie
van Economische Zaken en
Klimaat weer opnemen. Privé
speelt ook mee dat in huizeKlink het derde kind op komst
is, dus zal de jonge vader (36)
zijn tijd hard nodig hebben.
Bitter zoet
Burgemeester Crys Larson
stak de loftrompet over de
wethouder van o.a. financiën, economische zaken en
onderwijs die in een bliksemcarrière veel bereikt heeft.
Jan Klink werd op 9 mei 2018

raadslid, vervolgens wethouder en nog geen 3 jaar later
is hij aankomend Kamerlid.
Mevrouw Larson roemde het
topgeheugen van haar collega, zijn analytisch vermogen,
rekenvaardigheid en zijn behulpzaamheid. “Jan lijkt altijd
vrolijk, maar kan ook fel zijn.
Den Haag is gewaarschuwd.”
Derhalve typeerde ze zijn afscheid als ‘bitter-zoet’. Het
filmpje waarin het vertrek
met beelden zou worden geïllustreerd, kon niet worden
vertoond, vanwege een technisch probleem.
Hoewel het een digitale beeldvergadering was, werden
aan de deur bij de Klinks cadeaus afgegeven: bloemen,
het boek ‘Nieuw Boeren’, het
eremetaal ‘Drijvende Kracht’
en een gegrafeerde Wijdemeren-balpen.
Politieke partijen
VVD-fractievoorzitter

Sieta

Vermeulen zag het vertrek
van Klink in een historisch
perspectief waarin vóór hem
vijf inwoners van Nederhorst
den Berg naar de landelijke
politiek opstegen. Ze noemde
als voorbeelden van de daden van haar partijgenoot het
Ondernemersloket, het IKC
in Loosdrecht en een beter financieel systeem vanaf 2022.
Namens De Lokale Partij gaf
fractievoorzitter Gert Zagt een
politieke swing aan het afscheid. Hij had z’n bedenkingen bij de timing, nu er veel
belangrijke dossiers op de
agenda staan. Daarentegen
toonde Stan Poels (PvdA/
GroenLinks) z’n waardering
voor de mens Jan Klink, altijd
goed gemutst en gericht op
samenwerking. De vertrekkend wethouder zei dat hij
‘met pijn in het hart’ wegging.
Hij keek zeker ‘niet verzuurd’
terug op z’n Wijdemeerse periode en gelooft als liberaal

altijd in oplossingen voor een
betere periode.
Jos Kea
Toen kwam er een pauze van
een uur in de vergadering. De
raadsleden moesten namelijk
in persoon met een briefje op
het gemeentehuis hun stem
uitbrengen. Na 17 stemmen
vóór en 1 tegen werd vervolgens Jos Kea geïnstalleerd
als nieuwe wethouder. De vader van drie zoons en opa van
drie kleinzoons woont sinds
2004 in Loosdrecht en heeft
lang in het bedrijfsleven gewerkt. De laatste jaren werkt
hij zelfstandig als manager inkoop en logistiek. Jos Kea is
vanaf 2020 actief in de VVDfractie als commissielid.
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Sta op! Een morgen, ongedacht, een
nieuwe dag is aangebroken!
Met internetlinks

WEE
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Door: Ds. Evert-Jan van Katwijk

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

NEDERHORST DEN BERG
Dat paaslied zongen we
vorig jaar in de hoop en
verwachting dat we weer
snel op de zo vertrouwde
manier zouden kunnen vieren, leren en leven. We zijn
inmiddels een jaar verder
en nog altijd hebben we
die nieuwe dag te verwachten. Opnieuw gaan we een
Stille, Goede Week in, op
weg naar een Paasfeest
dat nog nooit zo sterk gevierd zou moeten worden,
als de omstandigheden
dat zouden toestaan. Maar
vanwege de coronamaatregelen moeten de kerken
van Nederhorst den Berg
die vieringen beperkt houden.
De diensten in de protestantse Willibrordkerk op de berg
kunnen beluisterd worden via
www.kerkomroep.nl
of
de
Kerkomroep-app. En het is
mogelijk deze dienst mee te
maken en terug te kijken op
laptop, tablet, computer of
smartphone via YouTube. Op
donderdag 1 april, om 19.30
uur, Witte Donderdag, is er
een gezamenlijke viering van
de beide kerken. Zoals ieder
jaar lezen we met verschillende stemmen het Passieverhaal en zullen er twaalf kaarsen branden op de tafel, voor
elke leerling één. We zullen er

goede tandartspraktĳk is als een
EenEen
goede
goedtandartspraktijk
gebit: compleet
is als een goed gebit:
compleet.

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

Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker

Foto: Het kruis van wilgentenen dat ieder jaar op Stille Zaterdag
wordt opgericht in de kerk

elf uitblazen als zij (op Petrus
na) Jezus in de steek laten.
Het is mogelijk deze dienst
mee te maken en terug te kijken op laptop, tablet, computer
of smartphone via YouTube:
https://youtu.be/d4WBDOVVm7A.
Zij die op de TV willen kijken,
vullen het laatste stuk van de
link in, in het zoekveld. Dat zijn
de letters (dit mogen ook kleine letters zijn): d4WBDOVVm7A.
Goede Vrijdag
Goede Vrijdag (19.30 uur) vervolgen we het lijdensverhaal
zoals dat in het Johannesevangelie staat opgeschreven.
Deze viering kan worden meegevierd via de laptop , tablet,
computer of telefoon, via https://youtu.be/vi0a1gC886A.
Voor degene die op de TV via
Youtube willen kijken; vul het
laatste stuk van de link in , in
het zoekveld. Dat zijn de letters: vi0a1gC886A.

Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan Wil
evenjeop
onze
site of
loop
even binnen
om onskunnen?
aan de tand te voelen...
meer
weten
over
watgewoon
onze specialisten
allemaal

Kijk dan even op onze
siteopen:
of loopdonderdagavond
gewoon even binnen
om8.00
ons aan
de tand
Extra
van
- 20.00
uurte voelen...

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28
www.thc-kerkelanden.nl

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

Stille Zaterdag
Op Stille Zaterdag (óók om
19.30 uur!) gedenken we, op
dit moment in de tijd, tussen
dood en opstanding, tussen
einde en nieuw begin, onze
Doop. Ook deze dienst, voorbereid door de Commissie

Vieren, kan worden meebeleefd via https://youtu.be/
Y3KX9lPDkXM. Voor degene
die Youtube wil ontvangen
op de TV; vul het laatste stuk
van de link in, in het zoekveld.
Het kruis van wilgentenen dat
ieder jaar op Stille Zaterdag
wordt opgericht in de kerk om
het op Paasmorgen met bloemen te versieren en zo te laten
bloeien, zal dit jaar buiten de
kerk, onderaan de trap aan de
Kerkstraat staan. Voor ieder
die daar langsgaat is er dan
gelegenheid om een bloem in
te steken of een kaarsje aan te
steken.
Paasmorgen
Op Paasmorgen, 10.00 uur,
vieren we het nieuwe leven en
een vreugdevolle open blik op
de toekomst. Daarvoor staat
het nieuwe licht van de nieuwe Paaskaars. Wat is het toepasselijk om juist in de huidige
omstandigheden het Paasfeest te vieren! Via https://youtu.be/f-CRfpVspYs is de Paasdienst mee te vieren en terug
te kijken via een laptop, tablet,
computer of telefoon.
De uitzendingen vanuit de Willibrordkerk zijn overigens ook
steeds eenvoudiger te vinden
via Google: vesper Willibrordkerk.

NIEUWSSTER
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Voedselbank Gooi houdt succesvolle			
WEEKBLADWIJDEMEREN
winkelactie bij AH Kortenhoef
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

KORTENHOEF
Regelmatig houdt Voedselbank Gooi & Omstreken een winkelactie om
houdbare producten in te
zamelen voor de voedselpakketten. Zeker nu het
aantal pakketten dat wordt
uitgedeeld door de coronacrisis fors toeneemt zijn
extra producten nodig.
Op zaterdag 20 maart werd
een inzameling gehouden bij
de AH in Kortenhoef. Maar
liefst 123 kratten werden gevuld met de houdbare produc-

ten die het winkelende publiek
aan de voedselbank doneerde. Coördinator van het uitgiftepunt in Hilversum, Henske
Jakobs, was enthousiast. ”Geweldig dat al die mensen ons
werk zo ondersteunen”, zei zij.
“Ook de medewerking van AH
was geweldig.”
Voor mensen die niet voldoende overhouden om hun wekelijkse boodschappen te doen
staan op de website van de
voedselbank (www.voedselbankgooi.nl) de normen die
gehanteerd worden voor de

verstrekking van een voedselpakket. Van het inkomen
worden een aantal vaste lasten standaard al afgetrokken.
De voedselbank geeft bij een
hulpvraag altijd een voedselpakket. Afhankelijk van de
situatie kan ook besloten worden dat iemand vier weken
lang een voedselpakket krijgt,
in afwachting van een officiële
aanvraag. Zeker in deze crisistijd is de voedselbank soepel, omdat niet alle gegevens
soms direct of op korte termijn
zijn te verifiëren, zeker niet bij
ZZP-ers of het MKB. Niemand

kan er wat aan doen dat het
financieel minder gaat. De
voedselbank staat klaar voor

iedereen die in de problemen
is geraakt.

Weer beter bewegen door chiropractie
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Recente cijfers van het
RIVM laten zien dat in Nederland ruim 2 miljoen
mensen last hebben van
rug- en nekpijn. Er is sprake van een forse groei
omdat steeds meer mensen thuiswerken en ook
jongeren en studenten vaker thuis online onderwijs
volgen. De Nederlandse
Chiropractoren Associatie
adviseert om niet te lang
met klachten te blijven
rondlopen.
“Veel mensen die thuiswerken
bewegen te weinig en zitten
vaak in een verkeerde houding” verduidelijkt Mischa Bakker. De klachten die daardoor
ontstaan ziet hij dagelijks terug
in zijn chiropractiepraktijk aan
de Kerklaan in Kortenhoef.
“Alles gaat een beetje verkrampen. Er ontstaat spanning in de rug, nek en schou-

ders. Door de aangespannen
spieren gaat de rest van het
lichaam compenseren. Dan
heb je minder tolerantie en
ontstaan er uiteindelijk weer
andere klachten. Het heeft invloed op alles.”
Klachtenpatroon
“Als je erg veel zit, kunnen
de spieren in je bekken verkrampen en raken zenuwen
overprikkeld” licht Bakker toe.
Er kan dan een ‘symmetrisch
klachtenpatroon’
ontstaan,
met nek-, hoofd- of rugpijn.
Ook kunnen klachten optreden
als oververmoeidheid, hyperventilatie, hartkloppingen en
maag- en darmproblemen. Bij
het ‘asymmetrische klachtenpatroon’ zit er in de bekkengordel minder beweging aan één
kant. De andere kant gaat dan
compenseren wat klachten
kan geven in het hele lichaam.
In de rug, nek, maar ook in de
armen of benen. Het hangt allemaal met elkaar samen.”

Verschillende technieken
Mischa: “Chiropractie is heel
holistisch. Ik behandel dus
niet de klacht op zich, maar
het hele patroon. Mensen denken bij chiropractie vooral aan
kraken, maar er zijn veel meer
technieken, ook hele zachte.
Zo gebruik ik een klein apparaatje, de activator, om lichte
trillingen in de zenuwen op te
wekken. Deze geven een reset aan de diepere spieren die
daardoor gaan ontspannen,
zodat je weer beter kunt bewegen. Maar dan begint het pas.
Want onbewust zijn er neurologische bewegingspatronen
ontstaan en die moet je doorbreken. De hersenen moeten
weer leren om de spieren op
een andere manier aan te sturen. Je moet dus blijven bewegen om het nieuwe patroon in
stand te houden.”
Zorg goed voor jezelf
“Het is niet zo dat chiropractie de oplossing is” benadrukt
hij. “Er zijn meer dingen die

je kunt doen, juist om rugklachten te voorkomen. Veel
adviezen zijn open deuren,
maar wel belangrijk. Zorg allereerst goed voor jezelf met
gezonde voeding en rook niet.
Door roken wordt je bloedsomloop minder en dat versterkt
de klachten. Zet daarnaast
je beeldscherm op ooghoogte. Dat kan gewoon met een
stapel boeken. Gebruik een
verstelbare bureaustoel zodat
je in een goede houding kunt
zitten. Maar blijf niet te lang
zitten. Neem micropauzes en
sta elke 20 à 30 minuten even
op. Neem een statafel om je
houding af te wisselen of gebruik hiervoor een strijkplank.
Maak een lunchwandeling en
loop eventueel ook ’s morgens
of ’s avonds een blokje om.
Gewoon wandelen is voor je
lichaam het beste, ook voor je
coördinatie en balans. Wees in
de pauzes echt even schermloos. Want bij gebruik van je
smartphone zit je weer in een
gebogen houding waarmee

je je lichaam belast. Kortom,
wees je bewust van je houding
en wissel deze zoveel mogelijk
af. Want hoe goed je werkplek
ook is ingericht, opstaan en
bewegen is het allerbelangrijkste. Mensen zijn gemaakt om
te bewegen.”
Kijk voor meer informatie op:
www.chiropractiewijdemeren.
nl.

Energieneutraal werken en wonen op			
Nieuw Walden/Machineweg
WIJDEMEREN
De
Energiecoöperatie
Wijdemeren nodigt ondernemers en bewoners
van Nieuw Walden/Machineweg en omgeving van
harte uit voor een (online)

bijeenkomst over energieneutraal werken en wonen
op maandag 12 april 20.00
uur.
Kan Nieuw Walden/Machineweg e.o. door het benutten van

de grote daken een duurzame
energieproducent worden voor
de buurt? En via de rioolwaterzuivering in de Horstermeer
beschikken over een duurzame warmtebron van warmte
uit afvalwater? Hoe groot is de

stap naar het verduurzamen
van uw eigen bedrijf? In een
viertal presentaties neemt de
Energiecoöperatie Wijdemeren u mee in de uitdagingen
van de energietransitie en we
hopen dat het u inspireert! Zie

voor het uitgebreide programma en aanmelden voor maandagavond 12 april 20.00-21.30
uur de website grotedaken.
ecwijdemeren.nl. Na aanmelding ontvangt u een zoomlink
voor de bijeenkomst.
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Zalig Pasen

‘Oud Papier Tijgers’ gevraagd in Ankeveen
Weg met de coronakilo’s, leeg papierkliko’

Alle heerlijkheden
voor uw paastafel!

ANKEVEEN
Muziekvereniging
de
Vriendschapskring zoekt
met spoed nieuwe vrijwilligers die bereid zijn 3 à
4 keer per jaar een zaterdagochtend lopend achter
én op de vrachtwagen van
de GAD de papierkliko’s in
Ankeveen en omgeving te
legen.

Tweede Paasdag 5 april zijn wij gesloten
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Met de financiële opbrengst
hiervan kan de Vriendschapskring een belangrijk deel van
de jaarlijkse vaste kosten
betalen. Ophalen van papier
is dus een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

GooiTV
Het programma van GooiTV
vanaf woensdag 31 maart
2021: In Derde Termijn besteedt Ruud Bochardt aandacht aan de visie op mobiliteit
met Nico Schimmel en Joost
Boermans, beiden wethouder in respectievelijk Gooise
Meren en Wijdemeren. In TV
Magazine is er aandacht voor
diverse regionale en lokale onderwerpen, waaronder de her-

denking van de geboortedag
van Comenius in Naarden.
Zaterdag 3 april zendt GooiTV
vanaf 16.00 uur een cantatedienst uit met het koor Vocaal
Ensemble Voices uit Bussum
en voorgangers Nico Smit uit
Hilversum en Evert-Jan van
Katwijk uit Nederhorst den
Berg. Het programma is alleen
op zaterdagmiddag- en avond
te zien.

Geef je op bij Anne Wehrens
Heb je zin in een interessante, gezellige workout en wil
je op deze manier een waar-

NEDERHORST DEN BERG
Duizenden vrijwilligers als
één team achter de sporters met een handicap.

www.bonneveld.nl/vacatures

Ga jij straks samen met Rob werken aan een bouwput? Kom dan werken
bij Bonneveld! Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS
Ben jij handig, leergierig en hou je van werken in de buitenlucht? Vind je het leuk
om mee te denken aan oplossingen en werk je graag in een hecht team?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!
Wij bieden jou

Interesse? Mail naar: info@bonneveldbv.com

BONNEVELD SCHEPT een band met jou!
Ampèreweg 4, 3752 LR Bunschoten

Op zondag 4 april gaat de
landelijke actieweek voor
Fonds
Gehandicaptensport van start. Duizenden
collectanten en honderden verenigingen gaan op
pad om aandacht te vragen voor de sporter met
een handicap.
Sport maakt fysiek en mentaal sterker en helpt mensen
met een handicap om beter
om te gaan met de dagelijkse
barrières. In Nederland zijn er
1.7 miljoen mensen met een
handicap die, om te kunnen
sporten, extra ondersteu-

was een heel
e Netherlands
laag naar
“The Mall of th
vo
en. Laag or
ak
m
te
om
t
leuke pu
- Rob
beneden.“

Veelzijdige
projecten

devolle service leveren aan
zowel de bewoners van Ankeveen en omgeving als aan
de muziekvereniging en het
milieu? Neem dan contact
op met Anne (06-22921368,
a.wehrens@gmail.com).

Gezellige
collega’s

Anne is muzikant bij de
Vriendschapskring en is al jaren met veel plezier ‘Oud Papier Tijger’. Zij vertelt je graag
meer over deze leuke sportieve klus!

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport

Actief op veel terreinen in de bouw

Doorgroeimogelijkheden

WEE

NIEUWS VOOR AN

Goed
salaris

Leer-werkplek
Wij zijn erkent
leerbedrijf

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE
VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF

WWW.BONNEVELD.NL

ning nodig hebben. Sporten
is voor hen helaas nog niet
vanzelfsprekend. Vaak zijn
er aanpassingen nodig. Aan
bijvoorbeeld het sport,- en
spelmateriaal of de sportaccommodatie.
Van zondag 4 tot en met zaterdag 10 april kan er een
collectant bij je aan de deur
komen voor een vrijwillige
bijdrage. Alle sporters met
een handicap hopen op jouw
steun! Zo sta je samen met al
die duizenden vrijwilligers als
één team achter de sporters
met een handicap.

Wijdemeren
informeren
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Tegemoetkoming
woonkosten (TONK)

Officiële
bekendmakingen

Gewijzigde openingstijden
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het
gemeentehuis op vrijdag 2 april en maandag 5 april
gesloten. Vanaf dinsdag 6 april helpen wij u graag
weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

#mooiWijdemeren
@sony_photography2020

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Terugblik verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een
lange voorbereiding kunnen we terugkijken
op geslaagde verkiezingsdagen. We bedanken
alle vrijwilligers voor hun enorme inzet tijdens
deze dagen. En wat was er een mooie opkomst in onze gemeente! Maar liefst 84,7%
van de kiesgerechtigde inwoners heeft gebruik
gemaakt van zijn/haar stemrecht.
De definitieve uitslag van onze gemeente op
kandidaatsniveau is te vinden op
wijdemeren.nl/verkiezingen.
>

Aardgasvrij Wijdemeren: wat vindt u?
De Rijksoverheid vraagt ons om in
30 jaar tijd wijk voor wijk van het
aardgas af te stappen. Om daar
invulling aan te geven werken we
in 2021 aan een plan waarin we
op hoofdlijnen beschrijven hoe
we dit gaan doen, de zogenaamde
Transitievisie Warmte. We vinden het
belangrijk dat u hierover mee kunt
praten en denken. Vul daarom de
enquête in en laat ons weten waar u
kansen ziet, of u zich zorgen maakt
en hoe we u het beste op de hoogte
kunnen houden.

Wethouder Boermans: “Deze enquête is
een belangrijke stap richting de Transitievisie
Warmte. Ik ben erg benieuwd hoe u over
de plannen denkt om wijk voor wijk van het
aardgas af te gaan en wil ook graag weten
welke zorgen er leven. Zo wordt het steeds
duidelijker welke stappen we nog moeten
zetten om deze grote verandering in onze
hele gemeente door te voeren.”

Doe ook mee!
U kunt de enquête tot en met maandag 19
april invullen via www.wijdemeren.nl/tvw.
Deelname duurt ongeveer tien minuten.
Op woensdag 26 mei is er een digitale
bewonersbijeenkomst over de Transitievisie

Huldigen winnaars cybergame
Een paar maanden geleden riep de
gemeente, samen met politie en
scholen, kinderen tussen de 8 en 12
jaar op cyberagent te worden en mee
te spelen met de game HackShield.
De game maakt kinderen weerbaar
tegen cybercriminaliteit.
Donderdag 25 maart werden de winnende
cyberagents gehuldigd met een heus certificaat
en een mooi prijzenpakket. Burgemeester Crys
Larson zette Elin Oudenaller van de Regenboogschool en Leon de Bruijn van de Catamaranschool in het zonnetje voor hun prestaties.

Meer cyberagents nodig
Burgemeester Crys Larson: “De missie is nog
niet voorbij. Wil jij leren hoe je cybercriminaliteit herkent en voorkomt? En wil jij jezelf, je
familie, vrienden en de gemeente beschermen
tegen online gevaar? Meld je aan! Jullie hulp
blijft nodig om digitale boeven te stoppen.“ Op
www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren
vindt u meer informatie over de game en kan
uw zoon of dochter zich aanmelden.

Warmte. We presenteren dan onder andere
de resultaten van de enquête.

Bewonersbijeenkomst
Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen
we u mee in de plannen van de gemeente
om aardgasvrij te worden, we brengen u op
de hoogte van de keuzes die nog gemaakt
moeten worden en de maatregelen die u
nu al kunt treffen om te zijner tijd klaar te
zijn voor een overstap naar een alternatieve energiebron. Uiteraard is er ook tijdens
deze bewonersbijeenkomst de mogelijkheid om uw zorgen en ideeën met ons te
delen. Binnenkort informeren we u hier
verder over.

Wijziging ophaaldag GAD

Op Goede Vrijdag 2 april wordt het huishoudelijk afval opgehaald zoals u gewend
bent. Op tweede paasdag, maandag 5 april,
wordt er geen huishoudelijk afval opgehaald.
Dit verschuift naar dinsdag 6 april. Het kan
gebeuren dat uw container op dinsdag 6 april
later opgehaald wordt dan u gewend bent. Dit
kan uitlopen tot 21.00 uur. Houd de containers
en vuilniszakken goed zichtbaar en bereikbaar
voor de medewerkers van de GAD. De inzameling van papier en karton wordt op meerdere
dagen ingehaald. Raadpleeg hiervoor de GAD
inzamelkalenderapp.
>

Hey, het is ok!

De helft van de Nederlanders krijgt ooit te
maken met psychische problemen. Sommige
mensen voelen zich door de coronatijd sneller
somber, angstig of gestrest. Extra aandacht
voor mentale fitheid is juist nu belangrijk. De
campagne ‘Hey, het is oké’ van de Gooi en
Vechtstreek moedigt iedereen aan om in
gesprek te gaan als het wat minder gaat. Op
www.ggdgv.nl/heyhetisoke kunt u praktische
tips, hulp en gratis trainingen vinden om beter
in uw vel te zitten.

Wijdemeren
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Tegemoetkoming woonkosten
Heeft u door de coronacrisis een vermindering van het inkomen met minimaal
35 procent waardoor u de woonkosten
niet meer kunt betalen? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor de
Tijdelijke Ondersteuning van
Noodzakelijke Kosten (TONK).
De TONK is een steunmaatregel van het Rijk.
Het is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur en hypotheek) voor de periode
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TONK

moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U heeft te maken met een inkomensterugval van 35 procent of meer ten opzichte
van januari 2020.
• De terugval in het inkomen is veroorzaakt
door coronacrisis en/of door de corona
maatregelen van het Rijk.
• Uw woonkosten bedragen 40 procent of
meer van uw huidige inkomen.
• U heeft niet meer eigen vermogen dan
6.295 euro voor een alleenstaande en
12.590 euro voor een huishouden of een
alleenstaande ouder (vermogen dat in de
woning, voertuigen, bedrijfspanden e.d. zit

telt niet mee).

400 euro
De tegemoetkoming is een vast bedrag van
400 euro per maand. In totaal kan een huishouden dus maximaal 2400 euro ontvangen
voor de maanden januari tot en met juni. Dit
bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen
U kunt de TONK aanvragen via
www.wijdemeren.nl/TONK.
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
TONK@wijdemeren.nl.

Sociaal makelaar Hetty: bedankt!
Na 11 jaar neemt sociaal makelaar Hetty
Kastelein afscheid van de gemeente
Wijdemeren. Jarenlang was zij de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties en
vrijwilligers. Ook startte ze vele mooie
projecten in onze gemeente.
“Ik kijk met veel plezier terug op de prachtige projecten die gerealiseerd zijn. Denk aan
het invoeren van het Jeugdcultuurfonds,
muziekeducatie op scholen, taalstages, de
inzet van het ANWB automaatje en de Fiets-

boot in Loosdrecht. Maar vooral het goede
contact en de geweldige inzet van onze
inwoners maakten mijn werk een feestje.”

Koppelaar
De laatste drie jaar was Hetty ook coördinator van vrijwilligersplatform De Appelboom.
“Ik heb veel mensen geholpen aan vrijwilligerswerk en organisaties blij gemaakt met
vrijwilligers. De koppelingen die ik maakte
leidden vaak tot mooi resultaat.”

Een gouden combinatie
Wethouder Rosalie van Rijn: “De inzet van
Hetty is voor onschatbare waarde geweest
voor onze verenigingen, instellingen en
organisaties. Ze wist mensen te enthousiasmeren en bracht mensen samen.
Een gouden combinatie. Hetty, bedankt
voor je inzet!”
De werkzaamheden van Hetty Kastelein
worden voortgezet binnen het dorpenteam.
Kijk voor de contactgegevens op
www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Voorkom een boete: ruim hondenpoep op
Hondenpoep… we ontvangen er met grote
regelmaat klachten over. We willen u er
daarom nogmaals op wijzen dat in heel
Wijdemeren een opruimplicht geldt.
Voor de opruimplicht gelden geen uitzonderingen. Ook in bermen, plantsoenen en
grasstroken moeten hondeneigenaren de
hondenpoep opruimen.

Zakjesdispensers

Honden op het strand

Behoefte aan uitlaatplek

Voor het niet opruimen van hondenpoep
kunt u een boete krijgen van 140 euro
(exclusief 9 euro administratiekosten). Dat is
toch zonde! Om het gemakkelijker te maken
om de hondenpoep op te ruimen staan er
op 46 locaties in de gemeente zakjesdispensers. Bekijk de locaties op
www.deappelboom.nl/hondenpoep.

Vanaf 1 mei controleert de provincie
Noord-Holland de kwaliteit van het water bij
de verschillende zwemplekken in Wijdemeren. Daarom is het vanaf 1 april tot 1 oktober
niet toegestaan om met uw hond op de
stranden te komen. Vanaf 1 april gaan onze
handhavers hierop toezien.

Dat er grote behoefte is aan een uitlaatplek
voor honden in o.a. Oud-Loosdrecht is bekend. Eind vorig jaar werden hiervoor ruim
40 handtekeningen overhandigd. Dorpscoördinator Saskia Hille is samen met de
indiener op zoek naar een geschikte locatie.

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende
wijziging verbouwen villa voor groepswoning
ouderen (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 71: uitbreiden
bedrijfswoning (19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: wijzigen gevel
(19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (23.03.21)
- Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 204:
kappen boom (11.03.21)
- Rading 146: plaatsen billboards (18.03.21)

>

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 14: kappen boom (11.03.21)

’s-Graveland
Kortenhoef
- Berkenhof 2: plaatsen raam zijgevel (13.03.21)
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort
(14.03.21)
- Moleneind 7: plaatsen overkapping (12.03.21)
- Moleneind 73: veranderen aanbouw (11.03.21)

Loosdrecht
- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (23.03.21)
- De Schakel 1: plaatsen dakkapel (12.03.21)
- Horndijk 25: uitbreiden woning (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen
golfbreker (12.03.21)
- Rading 1: afwijken bestemminsplan voor
gebruiken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar
(17.03.21)
- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (23.03.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

- Beresteinseweg 1 t/m 3: bouwen
drie-onder-één-kapwoning (23.03.21)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel (15), 16, 17 en 18 juli 2021
(18.03.21)
- Noordereinde 71: wijzigen voorgevel en
plaatsen dakkapel (11.03.21)
- Noordereinde 371: plaatsen schuur (11.03.21)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen zestien bomen
(11.03.21)
- Koninginneweg 73b: afwijken bestemmingsplan kantoor naar wonen (18.03.21)
- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning (16.03.21)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan voor glamping gedurende drie jaar (23.03.21)
- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en doortreken aanbouw (23.03.21)

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

Kortenhoef
- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw en
constructieve doorbraak (12.03.21)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (11.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b, en c: wijzigen
gevels (18.03.21)

- Dammerweg 6: vernieuwen antenneinstallatie (P-214) (23.03.21)
- Eilandseweg 9c: maken uitweg (12.03.21)
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(18.03.21)
- Vaartweg 20-21: wijziging woning kavel 3
(project Vlindertuin) (18.03.21)

> Bekendmaking ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning bouw van
twee woningen op het perceel
Reeweg 2 a/b, Nederhorst den Berg

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 1e fase
(het gebruiken van gronden of bouwwerken in

Wijdemeren
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informeren

Officiële bekendmakingen
strijd met een bestemmingsplan) te verlenen
voor de bouw van twee woningen op het
perceel Reeweg 2 a/b in Nederhorst den Berg.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg. Het perceel is bestemd
voor Bedrijf met deels de functieaanduiding detailhandel, alsmede voor Waarde-Archeologie 4.
Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor het
afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken alsmede de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 1
april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De
stukken kunnen worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(imrocode NL.IMRO.1696.OVReeweg2ab2021-on00
of via het adres Reeweg 2a Nederhorst den Berg).
De stukken kunnen tevens worden opgevraagd
via info@wijdemeren.nl

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan schriftelijk (onder vermelding van
Z.60165) of mondeling een zienswijze worden
ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de
ontwerp-omgevingsvergunning moeten
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Een schriftelijke
zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen moet worden ingediend bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het
inwinnen van informatie kan contact op worden
genomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen moet een zienswijze over het genomen besluit zijn ingediend.

Bekendmaking wet geluidhinder
Reeweg 2/b, Nederhorst den Berg
(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 is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend ten behoeve van het afwijken van het
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg, (Wabo artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°).
Het gaat om realisatie van twee woningen aan
de Reeweg 2a/b te Nederhorst den Berg. Ten
gevolge van het wegverkeer op Dammerweg
zullen de woningen een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester
en wethouders hebben overeenkomstig artikel
83 en 110a Wet geluidhinder voor deze twee
woningen in ontwerp hogere waarden vast
gesteld.

Inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 1 april 2021 gedurende
zes weken ter inzage samen met de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt de stukken
over de ontwerp-omgevingsvergunning (met
ontwerp-besluit verklaring van geen bedenkingen) inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
ontwerp-besluit ontheffing hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen ingezien worden op
www.wijdemeren.nl/terinzage.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het ontwerpbesluit.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
administratie van de afdeling Fysiek Domein via
telefoonnummer 14 035. Desgewenst kunnen
de stukken worden opgevraagd via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die
een zienswijze inbrengt, kan schriftelijk verzoeken
om de persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een
gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers van
de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen
met de administratie van de afdeling Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en
bijbehorende stukken kunt u inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

>

Collectevergunning

Loosdrecht
- Hilversumse Cricket Club, collectevergunning
van 9 mei tot en met 15 mei 2021 (25.03.21)

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Nieuwe naamgeving gemeentelijk bouwwerk

Op 16 maart 2021 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten tot
naamgeving “Jaap Zeldenrijk Plantsoen” en
ondertitel “Verzetsleider met schuilnaam Jaap
Haan 1915-1997” aan de openbare ruimte bij
de rotonde tegenover het oude gemeentehuis
van Loosdrecht. Hier is het oorlogsmonument
gesitueerd.
Jaap Zeldenrijk is drager van het Verzetsherdenkingskruis en Kruis van Verdienste.

Loosdrecht
- T.h.v. Regenboog 6: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (22.03.21)

U kunt binnen zes weken na de publicatie van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Meerhoekweg 2: opheffen algemene
gehandicaptenparkeerplaats (bij algemene
GPP ) (15.03.21)
- T.h.v. Lijsterlaan 27: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (24.12.20)

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

Beroep

Kortenhoef

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere
waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

- T.h.v. A.N. van Pellecomhof 11: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij GPP met aanvrager) (18.03.21)

Bezwaar indienen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

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

Besluit omgevingsvergunning
herbouwen landhuis met aanbouw,
bouwen carport, tuinkas en zwembad en gedeeltelijk revitaliseren tuin
Noordereinde 50, ’s-Graveland

Overig

>

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

>

Drank- en horecavergunning

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,

Loosdrecht

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid,
onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen
van een landhuis met aanbouw en het bouwen
van een carport, tuinkas en zwembad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin op het perceel
Noordereinde 50 in ’s-Graveland. Op het ontwerpbesluit en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend

- De Haven Club, Boegspriet 25 (12.03.21)

Utrecht).

De omgevingsvergunning bestaat uit de
volgende activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,
lid 1 onder c, Wabo).

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>

Ontheffing objecten openbare weg

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit

’s-Graveland

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

- Zuidereinde 62: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats voor de woning (12.03.21)

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats tegenover de woning (16.03.21)

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

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

Inzage

Hoger beroep indienen

De omgevingsvergunning ligt vanaf 1 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een

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.

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

“Voorbij mijn moeite, nood en pijn
moet er een tuin van sterren zijn”
Ida Gerhardt

Mijn lieve moeder is ingeslapen

Johanna Theodora Hagen - Boog
Hanny
* Laren NH
13 juni 1934

† Hilversum
23 maart 2021
weduwe van Cor Hagen
Jolanda Hagen

Correspondentieadres:
Stichts End 33, 1244 PK Ankeveen

Het is heel bijzonder en mooi om te merken
hoe intens iedereen met ons meeleeft sinds het
overlijden van onze dochter

NIEUWS VOOR AN

Lynn
Wij willen hierbij iedereen heel erg
bedanken voor alle mooie bloemen,
lieve berichten en steun die we hebben
gekregen en nog steeds krijgen.
Het geeft ons troost.

D

Bedankt iedereen.
Liefs Onno en Gerdie

Lars, Nick en Ruben de Weerd

De uitvaartplechtigheid heeft dinsdag 30 maart jl. in
besloten kring plaatsgevonden.

,,Nochtans zal ik bestendig bij u zijn”
Ps 73: 23

Wij zijn dankbaar voor alle liefde, humor en
zorgzaamheid die hij aan ons heeft gegeven.
Na een liefdevolle verzorging is rustig en kalm van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze (schoon)vader,
opa en ouwe opa

Pieter Langenberg
Leiden, 26 juli 1932

Hilversum, 25 maart 2021

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
0626252434
Dé andere manier van
bewegen!
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF

Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

Kortenhoef: Marijke
Kortenhoef: Jan & Joke
Marieke & Michel
Lynn & Femm
Dennian
Nederhorst den Berg: Ellen
Hoogland: Edwin & Monique
*Nadia* In liefdevolle herinnering
Jacco & Hester
Valesca & Mats
Verena

Tandprothetische praktijk Weesp

Correspondentieadres :
M. Langenberg - van Delft
Eslaan 4, 1241 XC Kortenhoef

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene begraafplaats achter de N.H. kerk
aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef.

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

Maak nu een afspraak!
Ook als u medische
klachten heeft!
Ook te volgen en afspraken
maken via Facebook
Slender You studiokortenhoef

Laat Nek-, Schouder- en
Rugklachten effectief
behandelen door

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Massagepraktijk DonnaLife
Atlas-/Lumbaalmassage
(Ont)spanningsmassage
DUO-massage
www.donnalife.nl

Voor woningontruiming,
verkoopklaar maken,
oplevering en eind-schoonmaak
Inboedels & Zo te Kortenhoef
Telefoon 0620777535
www.inboedelsenzo.nl
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.
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
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
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

T.h.a. per 1-6 vrijstaand
woonhuis op Middenweg 113
-115 in Ned.den Berg.
€ 1250,- 06-54271409 na
20.00 uur.
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30A Hilversum
di.t/m za. 10:00 - 17:00
tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Gevraagd alles van
Citroën DS 1955-1975
06-22248727
blacqds@planet.nl
Onafhankelijk financieel advies?
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
Haardhout naast de boom
Van knotbomen in Nederhorst
Gratis op te halen
tel 0654280232

NIEUWSSTER
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De IJsvogel

WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Thalita Stam

naar waar ik de meeste kans

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
had op| NEDERHORST
het maken
van| DE NIEUWSSTER
een
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de
Wijdemeerse natuur neem
ik graag mijn camera mee.
Puur als hobby. In de natuur in onze omgeving
komt zoveel moois voor.
Niet alleen bijzondere dieren, soms ook alledaagse.
Maar dat maakt een wandeling zo bijzonder; je komt
altijd wel wat tegen.

mooie foto. Ik kwam in contact
met Hans van der Laan van
Jachthaven Kortenhoef. De
jachthaven heeft een natuuroever met twee ijsvogelwanden
gecreëerd. De ijsvogel was
daar binnen 1,5 jaar tijd al succesvol aan het broeden. Ik was
van harte welkom en mocht
met camera plaatsnemen op
de steiger met uitzicht op een
van de ijsvogelwanden.

Als (hobby)fotograaf dien je
over een aardige dosis geduld
te beschikken. Vooral als je fotografievoorkeur uitgaat naar
dieren in de natuur. Nu heb
ik niet altijd heel veel geduld
maar met fotografie juist weer
wel. Eén van mijn wensen was
het fotograferen van de ijsvogel. Deze komt weer veelvuldig voor in onze regio. Ik heb
een paar jaar geleden eens
een paartje gefotografeerd in
een boom vlakbij mijn woning,
maar helaas was het een niet
al te scherpe foto en ze zijn zo
fotogeniek. Dus ik ging op zoek

Flitsend blauw-oranje
Als je het geluid van de ijsvogel
eenmaal kent, een hoge piep
als hij/zij gaat vliegen, kun je
soms jezelf erop voorbereiden
dat de vogel eraan komt. Ze
zijn namelijk heel, heel snel.
Ze kunnen snelheden bereiken
van 50 kilometer per uur. En
met een lengte van ongeveer
16 centimeter en een spanwijdte van 24 tot 26 centimeter
zijn ze ook niet al te groot. Een
blauwe-oranje flits die voorbij komt schieten dus. Zie dat
maar eens vast te leggen. Ik
was voorbereid op een uitda-

gend lange zit…
Nog geen kwartier nadat ik
alles gereed had kwam de
ijsvogel laag over het water
aangevlogen. Aan de kleur van
de snavel (oranje) was te zien
dat het een vrouwtje was. En
precies recht voor mij, zittend
op een tak met een vis tussen

haar snavel, ging ze nog even
poseren voordat zij het nest invloog. Snel terugkijken op het
beeldschermpje van de camera en eigenlijk had ik het beeld
al waarvoor ik kwam. Zowel
vliegend als met vis! Dus wat
doe je dan? In mijn geval: de
camera wegleggen en alleen
maar kijken. Want na het ma-

ken van de foto kwam de ijsvogel nog veelvuldig uit het nest
om weer op jacht te gaan naar
nieuwe vis.
Wandelt u graag in de regio?
Let dan eens extra op langs het
water. Flitst er iets blauw-oranje voorbij dan is het hoogstwaarschijnlijk de ijsvogel.

Vrijwilligers gezocht voor oeverzwaluwwand
Help donderdag met kruiwagen en ander materieel
ANKEVEEN
Vorig jaar (2020) mochten
we het stuk grond aan de
Stichtse Kade in Ankeveen
rond het ooievaarsnest kopen. Een mooi stuk natuur
aan de overkant van de
straat, mooier kun je het
niet wensen.
De voormalig eigenaar had
het ongeveer 40 jaar gebruikt
voor zijn hobby, het fokken van
watervogels zoals zwanen,
ganzen, eenden en nog andere soorten. Toen ook nog een
paar ooievaars op zijn land
kwamen nestelen bouwde
hij een ooievaarsnest, model
boortoren, dat later vervangen
werd door een mast van een
zendamateur enkele huizen
verderop. Inmiddels is de vorige eigenaar gestopt met de
watervogels en wilde hij het
land weer ‘teruggeven’ aan de
natuur.
Oeverzwaluwwand
We stonden, natuurliefhebbers als we zijn, hier hele-

maal achter. Maar we zouden
graag wat meer willen doen en
we willen daarom een wand
aanleggen voor oeverzwaluwen zoals in de buurt van het
Naardermeer. Op deze manier
kunnen we ook wat doen voor
deze beschermde diertjes.
Een praktisch voordeel is dat
een zwaluw wel 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week eet en van deze

hebben we genoeg in onze
buurt. Een bevriend grondverzetbedrijf heeft 50 m3 PFASvrije aarde gesponsord, maar
kan het niet op de plek van de
‘zwaluwwand’ storten. De plek
is onbereikbaar voor zwaar
materieel.
Help met de kruiwagen
M.a.w. het wordt handwerk.
De laatste 80 meter moeten

met de kruiwagen afgelegd
worden. Nu zijn 50 m3 aarde
erg veel voor één persoon om
dit met een kruiwagen te verplaatsen. Daarom zoeken we
vrijwilligers. Het plan is om a.s.
donderdag om 9.00 uur bij de
speeltuin op de hoek Stichtse
kade en de Barthold Ingellaan
te verzamelen, een kop koffie
te drinken en te starten met
het kruien van de aarde. We

schatten dat we hier twee dagen mee bezig zijn, misschien
met een kleine uitloop naar de
zaterdag. Op de laatste dag
willen we alle vrijwilligers in
de speeltuin op een kop koffie met gebak trakteren. Aan
alle vrijwilligers het verzoek
om zelf een kruiwagen en een
schep mee te nemen, we hebben jammer genoeg zelf niet
genoeg materieel.
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Bespaarmaatregelen Energiecoöperatie		
Wijdemeren groot succes
WIJDEMEREN
Staat uw CVketel al op 60?
Heeft u uw gloeilampen al
vervangen door LED? Wat
gebruikt u aan energie? De
acties van de Energiecoöperatie Wijdemeren voor
de kleine bespaarmaatregelen zijn een groot succes. Nog meedoen met een
van deze acties? Meld u
snel aan via www.ecwijdemeren.nl.
De eerste 60 mensen voor de
zetmop60-actie waren binnen
een week bereikt. Wist u al dat
uw CV standaard op 80 graden staat, maar veel efficiënter werkt als hij op 60 graden
staat. Zet uw ketel (voor eind
maart) op 60 graden en maak
kans op een jaar lang gratis
energie.
Op veler verzoek doen we nog
een derde ronde in de LEDlampactie tot uiterlijk 16 april.

WEE

NIEUWS VOOR AN

We gaan inmiddels al bij meer
dan 150 bewoners de gloeilampen ophalen, maar doen
dat ook graag bij u. Ook de
halogeenspotjes zijn tegenwoordig verkrijgbaar in LED. U
ontvangt via ons een account
met €50 cadeau waarmee u
kunt bestellen bij 123LED.nl
uit Nederhorst den Berg.
Een stapje verder? Meet uw
energiegebruik en kom erachter wat uw energievreters zijn.
Is uw jaarlijkse verbruik meer
dan het Nederlandse gemiddelde van 2.765 kilowattuur?
Kijk dan naar uw energievreters in huis; zoals een oude
koelkast, elektrische boiler, of
aquarium. Gebruik de energiegebruiksmeter en kom erachter!
Deze acties worden 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.ECWijde-

meren.nl.
Zelf meewerken met de Energiecoöperatie? We zijn dringend op zoek naar nieuwe

mensen, voor communicatie,
energiecoachgesprekken, acties en projecten. Neem contact op via 06-12395394 (Anne-Marie Poorthuis).

Besparen met ledverlichting. Bent u al overgestapt?
Steeds meer mensen stappen inmiddels over op ledverlichting. Dit doen ze natuurlijk niet zomaar. Het gebruik van ledverlichting
heeft namelijk een hoop voordelen ten opzichte van traditionele verlichting.
Waarom overstappen?

Ledlampen zorgen in eerste instantie voor een lager energieverbruik. Een ledlamp zet 90% van de elektriciteit om in licht en maar 10% in warmte.
Een gloeilamp zet op zijn beurt maar 25 tot 30% om in licht. Zo bespaart u door de overstap al gauw 50 tot 90% energie. Enorm veel dus!
De overstap zorgt niet alleen voor een verlaging van uw energieverbruik maar is ook een goede keuze voor uw portemonnee.
Voor ondernemers is de overstap ﬁnancieel nóg aantrekkelijker, omdat zij aanspraak kunnen maken op de energie-investeringsaftrek (EIA).

Start direct met besparen!

Als u 10 gloeilampen á 40 watt vervangt door 10 ledlampen á 5 watt bespaart u gemiddeld al zo’n € 112,- per jaar*
op uw energierekening op basis van 4 branduren per dag.
Hoe meer lampen u vervangt, hoe hoger dit bedrag oploopt!
Prijs per kWh

Verbruik in kWh

Traditionele verlichting:

€ 0,22

584

€ 128,48

Ledverlichting:

€ 0,22

73

€ 16,06

511

€ 112,42

Uw besparing per jaar:

Stroomkosten per jaar
*Afhankelijk van het
aantal branduren en type
ledlamp. De gemiddelde
prijs per kWh (kilowattuur)
ligt rond de € 0,22

Ledlampen gaan veel langer mee.

De lampen kunnen ongeveer 30.000 tot 50.000 uur blijven branden. Dit betekent dat u er na het ophangen gemiddeld zo’n 10 tot 20 jaar geen omkijken meer naar heeft.
Zo bespaart u niet alleen geld, maar proﬁteert u ook van minder onderhoudstijd.

123led.nl is dé specialist in ledverlichting
Ons assortiment bestaat uit ruim 5.000 producten. De ideale ledlamp of armatuur voor uw huis, tuin of kantoor zit er
gegarandeerd tussen! Kies bijvoorbeeld een lamp van de bekende merken als Philips (Hue) en Calex of ga voor de beste
prijs-kwaliteitverhouding door te kiezen voor ons 123led-huismerk.

Ledlampen | Ledpanelen | Led TL buizen | Ledstrips | Smart Home | Slimme lampen | Dimmers | Voertuiglampen | Bedrijfsverlichting
Kerstverlichting | Binnen- en buitenverlichting | En nog véél meer!
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Gezocht: vrijwilligers Maatjesproject
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

maatschappelijk werk, praktijk-
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ondersteuners
In samenwerking met

WIJDEMEREN
“Mensen activeren om inhoud en vorm te geven
aan hun bestaan, zodat ze
meedoen aan de samenleving en niet wegzinken in
eenzaamheid en isolement;
dat is de opdracht van het
Maatjesproject”, vertelt directeur Marjan Ockeloen.
Stichting Maatjesproject Gooi
en Vechtstreek is een vrijwilligersorganisatie die mensen
verbindt met de maatschappij.
Het Maatjesproject zet zich
in voor mensen in Hilversum,
Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren met psychosociale,
psychiatrische en lichamelijke
beperkingen. Dat doen ze samen met de vrijwilligers. De
nadruk van de dienstverlening
ligt op het vergroten van de sociale omgeving en het bevorderen van zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. De deelnemers worden aangemeld door
de hulpverlening, sociaal domein gemeente Wijdemeren,

le en via andere welzijns- en
vrijwilligersorganisaties. Hulpvragers kunnen zichzelf aanmelden via de website of telefonisch of kunnen aangemeld
worden door de hulpverlening.
Vanuit het bestand wordt er
een passende vrijwilliger geselecteerd voor de hulpvrager.
Dan volgt een afspraak met
de trajectbegeleider van het
Maatjesproject, de hulpvrager
en vrijwilliger. Indien mogelijk
bij de hulpvrager thuis. Uit het
gesprek moet blijken of er een
persoonlijke klik is.
15 koppels
In Wijdemeren is er subsidie
voor 15 koppels. In de zes dorpen is er een tekort aan vrijwilligers. Dat heeft ermee te maken
dat de dorpen ver uit elkaar liggen en dat binnen een dorp de
kans bestaat dat de hulpvrager
de vrijwilliger kent of andersom. Dat heeft meestal niet de
voorkeur, omdat de hulpvrager
zich schaamt voor de situatie
en liever anoniem wil blijven.

“Eenzaamheid en in isolement
verkeren zijn de belangrijkste
issues waar wij mee te maken
krijgen, vaak in combinatie met
een sociale en/of psychische
beperking”, vertelt Marjan Ockeloen. “Helemaal in de coronatijd merken we dat veel
personen ook zonder sociale
en/of psychische beperkingen
in eenzaamheid verkeren. Ze
kunnen zich bij ons aanmelden
via de website.” Het belangrijkste aspect om een hulpvrager
te koppelen aan een vrijwilliger
is dat de hulpvrager gemotiveerd moet zijn, anders werkt
het voor beide partijen niet.
In Hilversum organiseert het
Maatjesproject (onder voorbehoud van de richtlijnen van
het RIVM) groepsactiviteiten
zoals de wandelclub, fietsclub,
kookclub, creaclub en de koffie
inloop. Inwoners uit Wijdemeren zijn hierbij ook van harte
welkom.
Vrijwilligers
“Wij kunnen vrijwilligers een
stukje genoegdoening bieden
iets voor de maatschappij te

Foto: Marjan Ockeloen, directeur Maatjesproject (foto: Bastiaan
Miché)

betekenen door vrijwilligerswerk te doen. Niet alleen voor
de hulpvrager maar ook voor
de vrijwilliger kan het een
wekelijkse structuur bieden.”
De vrijwilligers krijgen een introductieworkshop, intervisie
en persoonlijke begeleiding
van de trajectbegeleider. Een
paar keer per jaar organiseert
het Maatjesproject uitjes en/
of thema bijeenkomsten. Je
leert daardoor ook andere

vrijwilligers kennen. Je kunt je
aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te
vullen of je persoonsgegevens
te mailen naar info@maatjesprojectgooi.nl. Ken je iemand
die eenzaam is? Wijs hen op
het Maatjesproject, laagdrempelig en goed voor je contacten.
Zie ook: www.maatjesprojectgooi.nl

Advertorial

Deonidas Ambachtelijke Spaanse Producten
NAARDEN
Recent zijn Edgar Grande
en Deisy Lopez met een
webshop gestart in Naarden. Heerlijke ambachtelijke Spaanse wijnen en zoetwaren worden aangeboden
op
www.deonidas.com.
Producten afkomstig uit
het mooie warme en zonnige regio’s zoals: Almansa, Catalayud, Monsant,
Rueda, Rioja, Rías Baixas,
Castilla y Leon en Jumilla-Murcia (zuidoosten van
Spanje).
Wij zijn een avontuurlijk stel
dat geniet van het leven en
de kleine details. We houden
van het ontdekken van nieuwe
culturen, gastronomie en als
wijnliefhebbers; ambachtelijke
wijnen die hemels lekker zijn.
Wij weten hoe we moeten genieten van alle lekkernijen dat
de aarde ons schenkt.
Deonidas is een familiebedrijf
uit Naarden, met spaanse cultuur, uitstraling en oog voor de

toekomst. We hebben onze
online winkel www.deonidas.
com geopend waar je een verscheidenheid aan DO-wijnen
kunt vinden die exclusief in
Nederland te koop zijn, allemaal van ambachtslieden die
voor elk detail van de uitwerking zorgen.
De zoete lekkernijen komen uit
de werkplaats van het klooster
Obrador Convento San Antonio in Murcia, in het zuiden
van Spanje. We nodigen u uit
om de smaak en authenticiteit
te ontdekken van zijn zoetigheden, gemaakt met fruit en
aroma’s die in eigen tuin zijn
geoogst. De kloosterrecepten
dateren uit het begin van de
14e eeuw, waaronder hun populaire product “Panettone”.
Wijn & Delicatessen
Bij het openen van een wijnfles komen aroma’s vrij zoals:
Zouthout, vanille, tropisch en
rijp fruit, de geur van eikenhoutenvaten, chocolade, witte
bloemen en op de tong, een

lange en zachte afdronk. Deze
aroma’s brengen je terug naar
momenten van de zon, strand,
gezellige straatjes en terrasjes
in Spanje.
Naast de top wijnen van wijnboer Paco Mulero op onze
website www.deonidas.com
zijn wij bezig om het assortiment uit te breiden met eigen
merk. Om op hoogte te blijven
van deze ontwikkelingen nodigen we je uit om ons via facebook of instagram te volgen.
Bezorging in de regio
Naast het verzenden via
DPD- Nederland (binnen 2-3
werkdagen in huis) door heel
Nederland, bieden wij in de
omgeving van Ankeveen,
‘s-Gravenland,
Kortenhoef,
Nederhorst den Berg, ‘t Gooi,
Gooise Meren en Almere een
bestelling dezelfde dag te ontvangen. Plaats een bestelling
van maandag tot en met vrijdag
voor 18:00 uur en zaterdag tot
17:00 uur en we bezorgen je
bestelling op dezelfde dag. Zo

kan je nog lekker genieten van
die heerlijke Panettone, Meringue schuimpjes, Chocolade
biscuit of een topwijn. Hoe het
werkt? Selecteer bij het afrekenen – verzendmethode: Deonidas Bezorging (€ 3,50) en
wij pakken uw bestelling direct
in en proberen het zo snel mogelijk bij u te bezorgen!
Onze nieuwe webshop is online en dit vieren wij met leuke
kortingen! Wijnpakket Prisma.
Nu voor maar €15,99.

Tel: +31 6 51 753 819
www.deonidas.com
Facebook en instagram:
@deonidaswijnwebshop
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Geen ligplaats

WEE

Een opinie

Door Jaap van Waveren

In december 2017 tekenden
bedrijven, organisaties, gemeenten en 2 provincies een
Gebiedsakkoord. Doelstelling
was samenwerken aan een
duurzame ontwikkeling van
het Oostelijke Vechtplassengebied vooral gericht op de
watersport en de natuur. Voor
de uitvoering, waaronder het
baggeren van de Loosdrechtse plassen, was een bedrag
beschikbaar van ongeveer
21 miljoen. Een ambitieus
en veelbelovend plan, mede
erop gericht de verloedering
van Loosdrecht tegen te gaan
en de aantrekkelijkheid voor

NIEUWS VOOR AN

de watersport te herstellen in
samenhang met duurzaam
herstel en ontwikkeling van
flora en fauna. Loosdrecht is
al decennia een speeltuin van
project- ontwikkelaars. Met als
gevolg dat ligplaatsen voor
zeil- en motorboten ten prooi
vielen aan de bouw van villa’s
en appartementen. Meerdere
goed geoutilleerde jachthavens hanteerden dan ook al
jaren een wachtlijst voor een
ligplaats. Nadat Nederland vorig jaar werd geconfronteerd
met het coronavirus ontstond
een sterke toename van de
aankoop van nieuwe en tweedehands boten. De plassen
gaven weer het vertrouwde

beeld van mensen die aan het
recreëren waren in dit unieke
gebied. Alle jachthavens lagen vol en de lokale bedrijven,
met name de horeca die toen
nog open was, voeren hier
wel bij en niet te vergeten de
gemeente vanwege de toeristenbelasting. Het nieuwe
seizoen dient zich aan. Echter
voor nieuwkomers is er geen
ligplaats meer beschikbaar.
Jachthaveneigenaren worden
dagelijks geconfronteerd met
de vraag of er een ligplaats
is en het antwoord in het hele
gebied is ‘nee’. Verontrustend
is het feit dat er jachthavens
zijn die misbruik maken van
de schaarste en hun huidige

ligplaatshouders
confronteren met een verdubbeling van
het tarief. Slikken of stikken.
Dat er nieuwe watersporters
zullen afhaken als de coronacrisis voorbij is niet evident.
Ook zij hebben ervaren wat
de Loosdrechtse plassen te
bieden hebben en zeker aan
aantrekkelijkheid zal winnen
bij de uitvoering van het Gebiedsakkoord. Het besluitvormend orgaan binnen het
Gebiedsakkoord is de stuurgroep. Hierin zijn de deelnemers vertegenwoordigd onder
voorzitterschap van de provincie Noord -Holland. Meerdere deelnemers verzochten
de stuurgroep om er bij de

gemeentebesturen op aan te
dringen zorgvuldig om te gaan
met aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen. Aanvragen die projectontwikkelaars
weer de mogelijkheid bieden
om bestaande jachthavens te
vervangen door appartementen en dure vaak zogenaamde recreatievilla’s. Het kan
toch niet zo zijn dat 21 miljoen
aan gemeenschapsgeld wordt
geïnvesteerd voor de meest
welgestelden, waarbij er geen
ruimte is voor de doorsnee watersporter en natuurliefhebber
die willen recreëren in dit nog
steeds unieke gebied binnen
de randstad.

Aantal meldingen discriminatie sterk				
toegenomen in 2020
In Wijdemeren 14 meldingen
REGIO
In 2020 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi
en Vechtstreek fors meer
discriminatiemeldingen
ontvangen: 161 ten opzichte van 83 in 2019. Bij
deze meldingen was ras
de meest voorkomende
discriminatiegrond. Dit zijn
meldingen over herkomst,
huidskleur of etniciteit.
Melders kregen bijvoorbeeld te maken met discriminatie op het werk, in de
media of in de buurt. Bij
deze
discriminatiegrond
was eveneens sprake van
een forse stijging ten opzichte van 2019 (89 ten opzichte van 50 in 2019).
De sterke toename van het

aantal discriminatiemeldingen
in 2020 wordt deels veroorzaakt door meldingen rondom
de coronapandemie. Zo kwamen er veel meldingen (54)
binnen naar aanleiding van
het Radio 10- lied ‘Voorkomen
is beter dan Chinezen’. Verder
ging het om meldingen, waarbij melders de toegang werd
geweigerd vanwege het niet
kunnen dragen van een mondkapje of het niet voldoen aan
de winkelwagentjesplicht vanwege een fysieke beperking.
Media en arbeidsmarkt
Mede als gevolg van de ontwikkelingen rondom de coronapandemie werden de
meeste meldingen ontvangen
op het maatschappelijk terrein
Media/ Reclame. Daarnaast

waren er weer veel meldingen
over ervaringen op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan
zijn ervaringen van discriminatie bij sollicitaties of op de
werkvloer.
Handicap, chronische ziekte
en geslacht
Naast ras werden de meeste
meldingen ontvangen op de
gronden handicap / chronische ziekte (bijvoorbeeld meldingen over toegankelijkheid
van detailhandel en discriminatie op het werk) en geslacht
(bijvoorbeeld meldingen over
zwangerschapsdiscriminatie).
Wijdemeren
Vanuit de zes Wijdemeerse
dorpen waren er 14 meldingen
van discriminatie. Waarvan

er zes op grond van ras/herkomst; vier op geslacht; drie
op handicap en één op leeftijd.
Het betrof bijna altijd een ‘omstreden behandeling’ of ‘vijandige bejegening’. Vijf keer op
de arbeidsmarkt en drie in de

media. Alle 14 meldingen werden afgedaan met een advies
of een klacht.

toelichten. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van
vragen via de chat. Het webinar start om 16.30 uur, en zal
tot ongeveer 17.45 uur duren.
Vanaf 16.15 uur kunnen deelnemers inloggen. Bij problemen met inloggen kunnen zij
bellen met 035 6853532. We
helpen hen graag op gang.

Het webinar is bedoeld voor
alle belangstellenden. Patiënten en ook hun naasten zijn
welkom. Zij kunnen zich aanmelden via aanmelden@viore.
org. Zij ontvangen op 6 april
een uitnodiging met een link
naar het webinar.

Zie ook: www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/actueel/

Webinar over darmkanker
REGIO
Per jaar krijgen zo’n 12.000
mensen
in
Nederland
darmkanker. Niet voor niks
wordt iedereen tussen de
55 en 75 jaar om de 2 jaar
uitgenodigd voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdens het webinar wordt
dit bevolkingsonderzoek

besproken. Ook komt de
invloed van Covid-19 aan
bod. Het webinar wordt
georganiseerd door Viore,
in samenwerking met Tergooi, en vindt plaats op
dinsdag 6 april.
De presentatie is in handen
van dr. Marianne Smits, als

MDL-arts
(maag-lever-darmarts) verbonden aan Tergooi.
Zij zal onder andere spreken
over het bevolkingsonderzoek,
over wie hiervoor in aanmerking komen en wat het vervolgonderzoek en eventueel
vervolgtraject inhouden. Chirurg in opleiding Victor Alberts
zal operaties aan de darmen
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Nieuws van de apotheker
WEEKBLADWIJDEMEREN
Medicijnen
en de invloed van voeding
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In samenwerking met

Invloed van voeding op
medicijngebruik
De omzetting van een medicijn kan door voeding worden
geremd of juist gestimuleerd.
Het gevolg kan een sterkere
werking zijn en een verhoogde
kans op bijwerkingen. Ook kan
het zijn dat er sprake is van
een verminderde werking of
dat een middel niet aanslaat.

bijvoorbeeld voor bepaalde
ijzertabletten, bepaalde antibiotica en voor bepaalde
middelen tegen botontkalking.
Er ontstaan geen problemen
wanneer er ongeveer twee uur
tijd zit tussen het moment van
inname van deze middelen en
het moment van inname van
het melkproduct. Grapefruitsap kan de werking van zogenaamde calciumantagonisten
(gebruikt bij hoge bloeddruk
en hartaandoeningen) versterken, soms wel tot twee keer
zo sterk. Ook versterkt het de
werking van bepaalde cholesterolverlagers zoals simvastatine. In de periode dat u deze
medicijnen gebruikt, mag u
geen grapefruit eten of het sap
ervan drinken.

Zo kan calcium in melkproducten ervoor zorgen dat bepaalde medicijnen minder goed opgenomen worden en daardoor
minder goed werken. Dit geldt

Op het etiket van de apotheek staat altijd vermeld als
er bijzondere aanwijzingen
zijn; zoals “niet innemen met
grapefruitsap” bij de choles-

Voeding kan effect hebben op
de werking en bijwerkingen
van medicijnen. Andersom
kunnen bepaalde medicijnen
de voedingsstatus beïnvloeden. Tot slot besteden we ook
aandacht aan de invloed van
minder of geen voeding, zoals
bij vasten, op het gebruik van
medicijnen.

terolverlager simvastatine. Op
www.apotheek.nl staat per
medicijn een duidelijke uitleg
wat u kunt doen.
Invloed van medicijnen op
de voedingsstatus. Bepaalde
medicijnen kunnen de eetlust
en de smaak aanzienlijk beïnvloeden. Zo kan het diabetesmedicijn metformine een
metaalsmaak als bijwerking
geven.
Door langdurig gebruik van
pijnstillers (NSAID’s), zoals
bijv diclofenac, kunnen tekorten aan ijzer, vitamine B12 en
vitamine C ontstaan. En een
antibioticakuur kan diarree
veroorzaken. Suppletie met
probiotica kan helpen om dit te
voorkomen.
Op onze website bij “Handig
om te weten” vindt u een duidelijk overzicht met de belangrijkste aandachtspunten over

medicijnen en voedingssupplementen.
Invloed van vasten op
medicijngebruik
Vasten (bijv gedurende de ramadan of als onderdeel van
een dieet) kan invloed hebben
op uw medicijngebruik. Door
anders te eten en te slapen
kunnen medicijnen anders
werken. Een medicijn werkt
bijvoorbeeld anders als u het
inneemt terwijl u nog niks gegeten heeft. Of wanneer u een
medicijn normaal gesproken
om de 8 uur inneemt, kan dit
tijdens vasten lastig zijn.
Mensen met diabetes hoeven
niet deel te nemen aan de ramadan, maar kiezen er vaak
voor om dit toch te doen. Het
gebruik van medicatie tijdens

de periode van zonsopgang
tot
zonsondergang
wordt
meestal gezien als het verbreken van het vasten, waardoor
medicatie overdag niet wordt
ingenomen. Uit onderzoek
is gebleken dat het risico op
ontregeling van de bloedsuikerspiegel met een factor 5 (!)
toeneemt bij diabetespatiënten tijdens de ramadan. Het is
dus ontzettend belangrijk om
het innemen van diabetesmedicatie tijdens deze periode
bespreekbaar te maken met
een arts of apotheker.
Tot slot
Voeding en medicijngebruik
kunnen op verschillende manieren invloed op elkaar hebben. Als apotheker denken we
graag met u mee!

Al 10 jaar ‘thuis’ bij Thuizbij
NEDERHORST DEN BERG
Thuizbij bestaat deze week
10 jaar. Chântal de Vries is
vanaf het allereerste begin
betrokken bij de jarige Kinderopvang.
“ Mijn toenmalige compagnon
en ik zijn 10 jaar geleden gestart vanuit een stichting bestaande uit 2 peuterspeelzalen
die bestuurd werd door vrijwilligers. Onze kinderen zaten
destijds op deze peuterspeelzaal en wij werden als ouders
gevraagd om in het bestuur te
komen.” Al snel bleek dat het
door alle wet- en regelgeving
niet meer haalbaar was om
op deze wijze door te gaan.
Dat was de start van Thuizbij.
Chântal: “De naam Thuizbij
geeft aan waar het bij ons om
draait. Wij willen namelijk een
plek bieden voor ouders en
kinderen waar het net zo vertrouwd is als thuis”.
De twee peuterspeelzalen
werden samengevoegd op de
Jozefschool. De halve dagopvang liep goed en met de start
van de naschoolse opvang
ging het ook de goede kant
op. “Zo groeiden we uitein-

delijk mee met de behoeften
van ouders en kinderen naar
meerdere vormen van opvang: voorschoolse, naschoolse, halve en hele dagopvang.”
Alle kinderen van 0 t/m 12 jaar
zijn welkom op Thuizbij. “Dat
is het leuke aan kinderopvang.
Je mag kinderen zien opgroeien en ze hierbij ondersteunen.
Ze komen als baby‘tje bij ons
binnen. En na een aantal jaar
zitten we bij hen musical te kijken in groep 8 en denken we
terug aan hoe klein ze bij ons
binnenkwamen.”
10 jaar later
Chântal de Vries beschrijft
het afgelopen decennium
als een reis waarin ze veel
geleerd heeft. Het is nu een
kinderopvangorganisatie met
150 kinderen, verdeeld over
2 locaties: Sociaal Cultureel
Centrum met 2 groepen hele
dagopvang voor kinderen van
0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar.
Daarnaast de Jozefschool met
2 groepen naschoolse opvang
4 t/m 12 jaar (op leeftijd ingedeeld, 4-7 jaar en 7-12 jaar).
En 1 groep halve dagopvang
(voorheen
peuterspeelzaal)
voor peuters van 2-4 jaar. “Het

allerbelangrijkste vind ik dat
we onze visie in die 10 jaar
nooit hebben verloren. De plek
waar kinderen zich het meest
vertrouwd en veilig horen te
voelen, is thuis. Thuizbij probeert deze situatie zo veel
mogelijk na te bootsen/voort
te zetten in haar manier van
werken.”
Veranderingen
De kinderopvang verandert
voortdurend door wet- en regelgeving. Dat kost Thuizbij
veel papierwerk, maar dat zien
Chântal c.s. als een uitdaging.
Ze prijst zich gelukkig dat ze
al 10 jaar werkt met een vast
team van collega’s samen op
de groepen. “Daarvoor wil ik
echt het team van pedagogisch medewerkers in het zonnetje zetten. Ik kan altijd op ze
rekenen en ze weten met alle
veranderingen positief mee te
groeien. Dus met recht vieren
we met zijn allen ons 10-jarig
bestaan.”
Corona
Dat het 10e jaar van Thuizbij door het coronavirus zou
worden geplaagd, hadden ze
nooit kunnen bevroeden. Er

waren veel uitdagingen. Van
testen, coronabesmettingen,
tot 2 keer toe een lockdown
waarbij alle groepen dicht
moesten. En weer open. Het
organiseren van noodopvang
voor kinderen met ouders met
een vitaal beroep. “We merken
dat we ook gewend raken aan
alle regels, maar natuurlijk verlangen ook wij weer naar de
tijd dat ouders hun kinderen
weer binnen mogen brengen
en op mogen halen. En dat er
weer meer tijd is voor gezellige
momenten met elkaar.”
Feest
Dat het 10-jarig bestaan ge-

vierd wordt met kinderen, ouders en personeel, staat uiteraard vast voor Chântal de
Vries. Het is alleen de vraag
wanneer. Op dinsdag 30 maart
kwam de Thuizbij bus langs
aan huis en op het werk met
feestpakketjes voor de kinderen en het personeel. Met
daarbij een uitnodiging voor
een feestweek op een later
moment in het jaar. Chântal:
“ Ik wil alle ouders, kinderen,
pedagogisch medewerkers en
alle andere betrokkenen onwijs willen bedanken voor alle
mooie jaren Thuizbij. Op naar
de volgende 10!”
www.thuizbij.nl
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Welkom Op ‘t Eiland

WEE

Nieuw restaurant aan de Vecht
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Sinds kort is er in de horecaruimte bij het Chaletpark
De Vechtoever een nieuw
restaurant:
Buitenplaats
Op ’t Eiland. De twee zussen Edith en Pascale runnen het etablissement met
hun partners Ron en Joost.
De ouders van Edith en Pascale wonen naast het Chaletpark. Edith is in Amsterdam al
eigenares van het Italiaanse
restaurant Oost, haar vader
heeft daar de zaak Bloem. Een
jaar geleden hoorde hun vader
tijdens de eerste lockdown dat
het chaletpark zocht naar een
nieuwe uitbater voor de horecagelegenheid die op dat moment leeg stond. Ondanks dat
Edith er vanaf haar veertiende
vlakbij had gewoond, had ze
niet echt een goed beeld van
de plek. “Ik had eigenlijk geen
plannen maar ik dacht ‘ik ga
toch eens kijken hoe dat er
nu uit ziet’”. Door de mogelijkheden die de plek binnen én
buiten bood, werd ze toch enthousiast. Tijdens Pasen was
de hele familie bij elkaar in het
ouderlijk huis en is Edith met
Pascale gaan kijken. Laatstgenoemde was op dat moment
juist toe aan een nieuwe uitdaging. Ze maakten een afspraak
met de beheerder van het park

NIEUWS VOOR AN

en al snel kwam het tot een
mooie deal.
Start
Later die zomer kregen ze
de sleutel en zijn de vier hard
aan de slag gegaan, waarbij
Ron zijn zeer handige handen
flink liet wapperen wat leidde
tot een hele gezellige mooie
nieuwe inrichting. De anderen hielpen waar ze konden,
waarbij Edith liefdevol haar
ouders noemde. Haar moeder
verzorgde dagelijks hun lunch
en haar vader – die ook al bij
de verbouwing had geholpen
– bracht en brengt de bestellingen rond. Qua menu hielden ze
het bij waar ze goed in zijn: Italiaans. Inmiddels kan iedereen
er (online) terecht en kan je het
eten afhalen of laten bezorgen.
Tot slot is er nog het terras aan
het water. Dat is momenteel in
aanbouw en bevindt zich in de
prachtige bijbehorende strook
land langs de Vecht. Misschien
gaan ze ooit iets met bootjes
doen, of iets met het verkopen
van gevulde picknickmanden.
Ideeën genoeg voor deze bijzonder mooie plek.
Restaurant aan huis
“We zitten natuurlijk niet dicht
bij het dorp dus we brengen
half afgebakken gerechten,”
legt Edith uit. Daarbij zit een
instructie zodat klanten het
zelf thuis heel simpel kun-

Foto (v.l.n.r.) Edith, Ron, Pascale en Joost

nen afmaken en zo geen afgekoeld gerecht ontvangen.
Maar daar houdt het niet op.
Als je bijvoorbeeld pizza bestelt, krijg je als gast-in-eigenhuis ook een sfeerpakketje.
Daarin zitten een tafellakentje,
een pizzasnijder, servetten en
een koekje. Behalve het koekje zijn de items voorzien van
hun kleurrijk en gezellig ogend
logo, allemaal geheel in lijn met
de inrichting van de locatie aan

de Vecht. “En als je het warm
wil, kan je het af komen halen.”
Natuurlijk is alles lekker maar
“we hebben gewoon een hele
lekkere pizza met goed spul
erop!”. Het gaat om de pizza
uit Rome: die heeft een dunne
knapperige korst. Edith legt uit
dat de pizza uit Napels juist een
dikkere broodachtige bodem
heeft. Beide steden vinden op
gepaste trotse wijze dat zij de
uitvinder van dé pizza zijn.

Tot slot zien de eigenaren er
enorm naar uit om helemaal
open te gaan en de inwoners
van Nederhorst en omstreken
kunnen zich vast gaan verheugen op hun bezoek aan deze
nieuwe toplocatie.

Het zichtbare…… Maar hoeveel is er al doorgesijpeld naar
de ondergrond en belendende
percelen? De rol van de natuurbeschermer Natuurmonumenten is voor mij steeds weer
dubieus. Bij echte bezorgdheid
zou je toch verwachten dat ze
er met gestrekt been in zouden
gaan? Een plan waarin met het
niet zo nauw neemt met het
behoud van natuur, de afwikkeling van nog meer verkeer.
Wel bouwen maar onzeker of
het voor de eigen woningnood
verlichting brengt. Het is een
octopus, dit plan. En, ondeugend, denk ik nu: als er toch
niet voldoende geld blijkt te zijn
voor alle onderdelen van dit

plan? Welk deel laat men dan
vallen? Hierbij denk ik nu even
aan wat er gebeurde bij de
Porseleinhaven in Loosdrecht.
Zo’n zelfde combinatie van
plannenmakers, al blijft hier
de vervuilde bagger nog even
drijven. Dit plan stuitte op heel
veel verzet vanwege de nog
groter wordende parkeernood
in de dorpskern. Een geplande
noodgedwongen ondergrondse parkeergarage, opgenomen
in het plan, onder de gebouwen, maakte veel tegenstanders wat milder. En? Alles
kwam duurder uit dan verwacht
en de garage werd geschrapt
uit het al deels gerealiseerde
plan. Reactie van de wethou-

der: dan gaan ze maar ergens
anders parkeren. Waar dan? In
het water? Alle parkeerplaatsen tussen Wetterwille en De
Driesprong zijn nu al dubbel in
gebruik en niet alleen maar tijdens de schaatsdrukte….
Veel paarden liepen in het verleden met oogkleppen op. Dat
was uit veiligheid om ze rustiger te houden, hier is dat ook
handiger voor de plannenmakers. Dan zien ze veel minder
van de problemen die ze veroorzaken. Welke garantie is er
dat de belt ook echt wordt geruimd? En voor de uitvoering
van een verkeersafwikkelingsplan? Beslissers: Een wespennest met vele bedreigingen!

Verder info: www.opheteiland.
com, bestellen tot 15:00, levering: 16:00-18:00.

Onomkeerbaar……
Een opinie
Door Cor Lam

Veel te laat, maar beter laat dan
nooit: Het verwijderen van de
vervuiling van de vuilstortplaats
in Kortenhoef. Tientallen jaren
is de discussie nu gaande. Het
kost de overheidsinstanties
geld. Ja wat wil je dan? Een
particulier met vervuiling in z’n
grond wordt zonder pardon het
vel over de oren getrokken door
de gemeente: betalen! Maar,
nu moet Barbertje zelf hangen,
de kosten komen deze keer op
het eigen bordje. Vanwaar die
omslag in besluitvorming denk
je dan. Door de jaren heen
blijkt steeds weer dat er te weinig zorg is om de vervuiling en

de mogelijke gevolgen ervan.
Nu wel omdat middels deze
ingreep die waterwoningen in
natuurgebied zouden kunnen
worden geplaatst. Dat de garage van die plek verplaatst naar
een industrieterrein is logisch,
ook zonder deze plannen. Extra woningen, daar is overal
behoefte aan. Maar hoeveel
eigen inwoners zullen zich in
deze veredelde woonschepen
vestigen? Dure plekjes, voor
velen onbetaalbaar, vrees ik.
Wie zullen de financiën dan wel
hebben? Buitenstaanders. En
daarvoor wordt hier dan kostbaar natuurgebied opgeofferd
met als verzachtende dekmantel de afvoer van het oude vuil.
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Het begin is er: de Samentuin
WEEKBLADWIJDEMEREN

KORTENHOEF
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
Afgelopen
week is
het gras | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
op het weiland kort gemaaid, de grond gefreesd
en nog een keer gefreesd.
Samen met Wietse, Erik,
Gaetan en Julien is de
hele dag hard gewerkt met
de bosmaaier, zitmaaier,
handmaaier en de freesmachine.
In samenwerking met

Het is geweldig om te zien wat
voor vorm de moestuin heeft
gekregen. Een breed pad
van gras rondom de vier grote moestuinbedden met in het
midden een graspleintje waar
binnenkort een variatie aan
plukbloemen omheen komen
te staan. En naast de ingang
ruimte voor de fruittuin. De
fruitbomen een zoete handappel, twee pruimen een walnoot
en een zoete kers zijn onderweg.
Op de Kwakel wordt een stuk
weiland met een prachtig
uitzicht omgetoverd tot een
moestuin waar je samen met
dorpsgenoten kan moestui-

nieren, genieten van heerlijke
groentes, geurende kruiden en
een zee van bloemen. Houd
de berichten in de media in de
gaten over de ontwikkelingen.
De Samentuin is er voor alle

dorpsbewoners die mee willen doen. Je kunt met familie
of vrienden helpen in de tuin
of andere klussen doen, zoals voorzaaien, het egaliseren
van bedden en het graven van

plantgaten voor de fruitbomen.
Alle hulp is welkom! Kom ook
naar de Samentuin. We maken er samen iets moois van
op de Kwakel tussen nr.18 en
20, pad volgen. Wij zijn te vin-

den links achterin, in ieder geval op maandag en zaterdag
tussen 10.30-12.30 uur. Bel
Liesbet Dirven (06-52823274)
voor meer informatie.

twee zwemplateau’s maken
het geheel helemaal af. Dat
Vuntus Vloot eigentijds is,
blijkt wel uit het feit dat iedere sloep voorzien is van een
sticker op het middenconsole
met daarop een code die je
kunt scannen om vervolgens
toegang te krijgen tot allerlei aantrekkelijke vaarroutes.

Tenslotte niet te vergeten de
locatie waar het jonge bedrijf
is gevestigd. Jachthaven de
Funtus is een authentieke,
gezellige en toegankelijke
jachthaven. In samenwerking
met Eetcafé de Eend, ook
gevestigd in de jachthaven,
kunnen we een vaaruitje compleet culinair laten verzorgen.

Meer info
Meer informatie over deze
jonge, dynamische nieuwkomer is te vinden op www.vuntusvloot.nl. Of ga gerust eens
langs om de prachtige sloepen te bekijken en de datum
voor uw vaaruitje alvast in te
plannen.

Vuntus Vloot sloepenverhuur
LOOSDRECHT
Sinds kort heeft Loosdrecht er een nieuwe sloepenverhuur bij: Vuntus
Vloot. Vuntus Vloot is een
initiatief van Vincent Karsemeijer, Benneth Musters
en Maria van Wettum. Beide jongens, vrienden van
elkaar uit Kortenhoef, zijn
al sinds jaar en dag kind
aan huis op de Vuntus.
Vincent is al jaren werkzaam bij zowel Zeilschool
de Vuntus als Jachthaven
de Funtus en Benneth is
expert in het opknappen
van oude boten. In Maria
van Wettum, mede-eigenaar van de zeilschool en
de jachthaven, zagen zij
de ideale partner.
Vuntus Vloot heeft zijn basis aan de Vuntusplas, bij
Jachthaven de Funtus. De
vloot bestaat uit 10 prachtige,
stoere aluminiumsloepen van
oer-Hollands fabricaat. Een
sloep biedt ruimte aan maximaal 6 personen. Varen in
deze boten kan zonder vaarbewijs. Je hoeft niet eerder

gevaren te hebben om deze
boot te kunnen besturen. Alle
boten zijn voorzien van een
stuurwiel inclusief gashendel.
Het leuke van deze sloepen is
dat er aan de achterkant van
de boot twee zwemplateaus
zitten. Ideaal en praktisch.
Rond de boot zit tevens een
stevige rubberen rand gemonteerd waardoor hij goed tegen
een stootje kan. Iedere sloep
is voorzien van een unieke Loosdrechtse naam. De
namen zijn als sinds jaar en
dag een begrip in en rondom
Loosdrecht. Het gaat hier om
eilandjes in de Loosdrechtse
Plassen, bekende doorvaarten en andere ludieke plekjes.
Uniek
Wat maakt Vuntus Vloot nou
zo uniek ? Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste de
vloot. Deze stoere, eigentijdse sloepen zijn comfortabel
maar kunnen daarnaast ook
tegen een stootje. Comfortabel vanwege de prachtige
kussens (incl. rugrol kussens)
en hufterproof vanwege de
stevige rubberen rand. De
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S.V. ’s-Graveland nieuws

ASV weer begonnen

‘S- GRAVELAND
Sinds afgelopen week kunnen we er op ons complex
niet meer om heen. Een
groot spandoek bij de entree laat het zien: 100 jaar
blauw wit!

met trainen

Nog drie weken en dan bereiken we deze mijlpaal. De
draaiboeken voor 22, 23 en
24 april nemen steeds definitievere vormen aan. Ondanks
de beperkingen die ons gesteld zijn, gaan we er toch
iets feestelijks van maken. De
beperkingen maken het niet
mogelijk om veel leden en vrijwilligers op het complex uit te
nodigen. We denken een mooi
alternatief daarvoor te hebben
georganiseerd. Vanuit de huiskamer vanachter de computer
kan iedereen de activiteiten
volgen. Houd onze social media in de gaten!
Het traditionele paaseieren
zoeken door de jeugd tot en
met 10 jaar gaat dit jaar gelukkig wel door. Op maandag
5 april, tweede paasdag, zal

op het sportcomplex op elke
vierkante centimeter gezocht
worden naar chocolade eitjes.
Onder de verstopte eieren natuurlijk ook eieren die recht geven op prijzen!
In de eerste week van mei (3
tm 6 mei) worden ook de Voetbaldagen weer gehouden. Vo-

WEE
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Vanaf 4 maart zijn de senioren
van ASV weer begonnen met
trainen tot 27 jaar. De teams
van heren 1 en 2 hebben zich
ingeschreven voor de Vechtcup
die begin mei zou aanvangen.
Inmiddels is in overleg en door
de huidige overheidsbeperkingen de Vechtcup naar eind
mei door geschoven. Zaterdag
27 maart was Heren-1 al vroeg
op het complex om vanaf 11
uur een training af te werken
in weer en wind. Zo’n 15 selectiespelers waren van de partij.

Heren -2 sloten zich aan op het
trainingsveld vanaf 13 uur. De
beide teams zijn goed bezig
om fit aan de Vechtcup te kunnen beginnen en het zou fantastisch zijn voor alle verenigingen als dit evenement plaats
kan vinden. De jeugd onder 11
is na de winterstop al meerdere weken twee keer per week
van de partij onder leiding van
eerste- elftalspelers Patrick van
Voorst en Puk Loggen. We zijn
blij dat er weer volop voetbalactiviteiten mogelijk zijn.

voor leden én niet-leden. Wil
je meedoen of heb je vragen?
Stuur een email naar beachvolleybal@vvnederhorst.nl

ling van groepen (volgens de
RIVM maatregelen) en komen
we bij je terug met meer informatie. Eind april hopen we op
versoepeling voor buitensporten, waardoor misschien nog
meer mogelijk is.

rig jaar geannuleerd, maar nu
weer terug!
Er zijn al heel veel reserveringen voor het jubileumboek.
Vanuit alle windstreken in Nederland is belangstelling. Kijk
op www.svsgraveland.nl en
reserveer ook!

Zandvolleybal VVN gaat van start
NEDERHORST DEN BERG
Jeugd en volwassenen zijn
weer welkom bij Volleybal
Vereniging Nederhorst in
het zand. Ben jij klaar met
het minder bewegen, de
extra coronakilootjes en
heb je echt zin om weer
te gaan sporten? Wat is er
dan lekkerder dan buiten
bewegen en samen plezier
hebben. Niets toch? Doe
mee op ons veldje achter
Sporthal de Blijk.

groepen: van 16.45 – 17.30
uur & van 17.30 – 18.15 uur.
Kosten voor 12 trainingen:
€ 22,50

Op donderdag 8 april starten we met de jeugd. Met de
volleybalspeeltuin (3-6 jaar)
bieden wij een breed beweegaanbod aan waarbij plezier
voorop staat. Voor kinderen
vanaf 7 jaar bieden we het
CMV (Cool Moves Volleybal)
aan. Het CMV is geschikt voor
kinderen met of zonder volleybalervaring, is laagdrempelig,
geeft spelplezier, laat bewegen en techniek en ontwikkeling staan centraal.

Maar ook voor volwassenen
gaan we van start. Op maandag 12 april beginnen (beperkte) trainingen conform de
RIVM- richtlijnen. De tijden
hiervoor zijn: 19.00 – 19.45
uur of van 19.45 – 20.30 uur
Kosten voor 12 trainingen:
€ 22,50

De tijden zijn als volgt: 3-6
jaar van 16.00 – 16.45 uur;
7-12 jaar, verdeeld in twee

ABC- jeugd en volwassenen
Ook jeugd van 13-18 jaar
kan lekker actief bezig zijn.
Ook op de donderdagen : van
18.15 – 19.15 uur (BC jeugd
13/16 jaar); van 19.15 – 20.15
uur (A jeugd – 16/18 jaar).
Kosten voor 12 trainingen:
€ 30,--.

Laddercompetitie voor
iedereen
Daarnaast zetten we een laddercompetitie op. Zoek een
maatje en ga lekker 2x2 spelen. Deze interne competitie
spelen we binnen de richtlijnen (max. 4 personen) en op

tijden die je zelf kunt bepalen,
uitgezonderd de momenten
dat training gegeven wordt.
We maken er een heuse competitie van. Hiervoor vragen
we een kleine bijdrage van
€ 10,--. Dit organiseert VVN

Na aanmelding kijken we wat
precies mogelijk is qua inde-
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Ken Uw Dorp Quiz blijft		
ongemeen populair

WEEKBLADWIJDEMEREN

Rondje voor ons

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
NIEUWSSTER
gen hebben
gemist
de| DEkans
KORTENHOEF
In samenwerking met

Blijkbaar zijn de dorpsgenoten nog steeds enthousiast over de Ken Uw
Dorp Quiz, want een kwartier nadat de inschrijving
was geopend, hadden 40
teams zich aangemeld
voor de 4e editie. Met
veel bekende teams, maar
ook nieuwkomers als De
Kempen, Familie Forest,
Friends & Family ‘Pluk de
Dag’ en het 2e.

Vanaf 9 uur zaterdagochtend
jl. konden de teamcaptains
hun teams digitaal aanmelden. Het liep direct storm.
Een paar uur later stond de
teller al op 48. De inschrijving
bleef nog even openstaan om
teams die de aankondigin-

te geven zich alsnog aan te
melden. Het maximum aantal teams dat kan meedoen is
gesteld op 50. De KUD- Quiz
vindt eens in de twee jaar
plaats. De 4e editie is gepland
op zaterdagavond 30 oktober,
vanaf 17.00 uur. Elk team
(max. 15 personen) geeft bij
inschrijving ook een goed
doel op, zodat het prijzengeld daar direct terecht komt.
De feestelijke prijsuitreiking
is op zaterdag 13 november.
De komende maanden zullen
heel veel Kortenhoevers om
zich heen kijken om vooral
alles te weten te komen over
hun dorp.

Zie ook: www.kenuwdorp.nl.

Heeft u uw paasontbijt
al besteld ?
WIJDEMEREN
We hebben al veel paasontbijtbestellingen mogen
noteren, maar er kunnen
er nog wel een paar bij.
Donderdagavond laat (1
april, geen grap) gaat de
bestel-website op slot,
dus wees aub op tijd. De
zorgmedewerkers van De
Kuijer willen heel graag
een
snoezelbadkamer
voor de bewoners van dit
verzorgingshuis inrichten.
Wanneer u dit Paasontbijt bestelt, dan helpt u
De Kuijer om met de opbrengst van deze actie die
belangrijke snoezelbadkamer weer een stukje dichterbij te brengen.
Het ontbijt is ruimschoots
voor 2 personen en bestaat
uit: croissants en brood (bakker Rin vd Molen), boter (Het
Spieghelhuys),
vleeswaren
(slagerij Ton Vernooij), kaas
(kaasboerderij ‘De Willigen’)
gekookte en chocolade eieren (Deen, Weesp), gesneden vers fruit, thee en fruitsap
Bovendien krijgt u ook nog
een echte voorjaarsverrassing (bloemsierkunst Lydi).
U ziet het, de inhoud komt
van lokale topleveranciers.
Dit heerlijke paasontbijt kost

Door: Marjolijn Bezemer

slechts € 20. (voor 1 persoon
kan ook voor € 10, zet dat als
commentaar bij uw bestelling,
of bel Mariëtte even op) Een
lekker paasontbijt voor u thuis
en voor De Kuijer een snoezelruimte, en dat voor één
prijs. Wij bezorgen in de dorpen van Wijdemeren voor een
meerprijs van € 5,- per bestelling. Het ontbijtpakket wordt
dan vóór 10 uur ‘s ochtends
bij u afgeleverd. U kunt uw
bestelling ook zelf ophalen bij
De Kuijer in Nederhorst den
Berg tussen 8:30 en 10:00.
Bestellen
U kunt uw Paasontbijt voor
zowel zondagochtend 4 april
(1e paasdag) als maandagochtend 5 april (2e paasdag)
bestellen via het formulier op
deze website: www.rotarywijdemeren.nl/paasontbijt
Heeft u geen internet, dan
kunt u ook telefonisch bestellen: 06-10007288 (Mariëtte).
Heeft u vragen of opmerkingen over deze actie: mail uw
bericht aan paasontbijt@rotarywijdemeren.nl
Fijn dat u meedoet ! Eet smakelijk, namens Zorginstelling
De Kuijer en Rotaryclub Wijdemeren

WIJDEMEREN
Een rondje voor ons, georganiseerd door diverse horecatoppers in Kortenhoef,
‘s- Graveland en Ankeveen
is een echte aanrader voor
de wandelaars en levensgenieters onder ons.
De normaal gesproken concurrerende
ondernemers
hebben nu de handen in elkaar geslagen om met elkaar
tijdens deze moeilijke periode
voor ondernemers een geweldige beleving in elkaar te

zetten. Door mee te doen ondersteunt u niet alleen de ondernemers maar beleven we
zelf ook weer eens een heel
gezellig uitje. Onder het genot
van een hapje en drankje en
een heleboel gezelligheid bij
de deelnemende restaurants
en cafés loopt u een mooie
route door Kortenhoef en ‘sGraveland of Ankeveen. En
o ja, wat wonen we hier toch
mooi! Leuk om daar op deze
manier weer eens aan herinnerd te worden. Bij het rondje
Kortenhoef kunt u kiezen of
u over het prachtige Oppad
loopt of de langere route langs

de N201. De echte diehards
kunnen de routes aan elkaar
plakken voor een grote wandeling. Aan het einde krijgt u
nog een leuk presentje mee.
Heeft u beide routes gelopen?
Dan maakt u ook nog eens
kans op leuke prijzen, bewaar
uw stempelkaart dus goed!
Schrijf u voor een wandeling
vol gezelligheid en heerlijke
hapjes en drankjes nog snel in
voor 11 of 18 april maar wees
er snel bij het is een groot
succes en de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de
Facebook pagina https://www.
facebook.com/rondjevoorons

kleinkinderen die we al lang
niet hebben gezien. Maar verder weten we ons bevoorrecht
met een sociaal leven op de
tuin en buiten werk zonder
mondkapjes. Afstand genoeg.
De bedden in de tuin liggen
klaar om ingezaaid en geplant
te worden. Nu nog langzaam,
hier een bed raapstelen, daar
twee bedden bietjes, weer
een stukje sla en pak-soy. Alleen de gewassen die tegen
een beetje nachtvorst kunnen, voor bonen, tomaten en
pompoenen is het nog veel te
vroeg. De stilte van de avond

compenseert een beetje de
drukte in mijn hoofd. Er zijn
steeds meer dingen om aan
te denken, te zeggen, niet te
vergeten. De eerste rij zaaibakken zijn gezaaid en moeten dagelijks water, Jan is jarig
en moet een cadeautje, de
plantuitjes moeten worden opgehaald uit Dronten, de pomp
nog aangesloten, de bospeen
gezaaid, de druiven gezwaveld, aardbeiplantjes opgepot,
er komt controle vanuit de gemeente, en .. en.. en.. Briefjes maken helpt. En een extra
avondrondje..

Stil
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Het is stil in de tuin, zo mooi
stil. Niet gedurende de dag,
dan is het een drukte van belang. Maar `s avonds als ik
mijn ronde loop, is het weldadig stil. Geen auto op weg
naar of van, geen motor die
nog even het gas opentrekt,
geen vliegtuig in de lucht. Natuurlijk duurt deze tijd al veel
te lang en hebben steeds
meer mensen moeite met
alle beperkingen die er zijn.
Wij missen onze kinderen en

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 ;

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit
MultiVlaai Hilversum

Taart, Vlaai,
Macarons,
Glutenvrij & Vegan
Gebak

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

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

Bestellen
www.multivlaai.nl
of 035 6232021
of hilversum@multivlaai.nl

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES
Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.
Dus op uw knieën het onkruid tussen de
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren
met een bezem op een hoop vegen en in plastic
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw
tuin weer aan kant te maken? Met de machines

van Groenestein Technoservice gaan alle
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt
u het bij ons langs voor machineonderhoud
of reparatie. Verder kunt u voor al uw
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

