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NIEUWSSTER
Gemeente en OW
pal voor			
ondernemers
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
WIJDEMEREN
Jan Klink, wethouder economische zaken en Dik
van Enk, voorzitter (ad
interim) van de ondernemersvereniging Ondernemend Wijdemeren, laten
hun licht schijnen op de
ontwikkelingen tijdens dit
coronatijdperk.
De wethouder vertelt dat er
dagelijks contact is met ondernemers uit Wijdemeren, van
groot tot klein. “Veel ondernemers zien hun omzet dalen
of zelfs helemaal wegvallen.
Het gaat dan met name om
horecabedrijven, evenementenorganisaties en zzp’ers
zoals kappers, tandartsen en
schoonheidssalons. Maar ook
klusbedrijven hebben minder
werk. Het zijn vaak schrijnende verhalen.” De jachthavens
kunnen in aangepaste vorm

openblijven, terwijl webshops,
supermarkten, en tuincentra
goede zaken doen. De wethouder wijst erop dat ondernemers een beroep kunnen doen
op het noodloket voor een Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandig Ondernemers, een
online loket op de website van
Hilversum. Daarnaast komt er
nog pakket maatregelen, zoals
het uitstellen van belastinginning en vrijstellen van bepaalde leges.

‘ER WORDT GOED
NAAR ELKAAR GELUISTERD, DE BEREIDHEID OM SAMEN
TE WERKEN LIJKT
GROTER DAN OOIT’
Lokaal inkopen
Wijdemeren wil lokaal inkopen
stimuleren binnen de vastgestelde kaders. Dit zijn de
regels: Voor opdrachten voor
diensten/leveringen tot 30.000
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MAKELAARS - TAXATEURS

Rembrandtlaan 20
ONZE KANTOREN
NIEUWBOUW (op afspraak)
LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

euro kan de gemeente één
op één een lokale ondernemer aan het werk zetten. Voor
werken geldt een bedrag van
75.000 euro. Voor diensten/ leveringen tussen 30 en 100.000
euro mag de gemeente meervoudig onderhands aanbesteden.
Ondernemers
Klink vindt de samenwerking
met Ondernemend Wijdemeren heel goed. Maar ook met
brancheverenigingen van de
horeca, werkgevers en watersport. “Er wordt goed naar
elkaar geluisterd, de bereid-

Soestdijkerstraatweg 27

●

heid om samen te werken lijkt
groter dan ooit, dat is heel bijzonder.”
Ondernemend Wijdemeren
Dik van Enk wil bereiken dat
Ondernemend
Wijdemeren
nog meer een club wordt die
er toe doet in de zes dorpen
van Wijdemeren. “We zijn er
voor de samenleving en de
stakeholders zoals de gemeente, HISWA, Bouwend
Nederland, Horeca Nederland,
enz. Ondernemers zijn niet
meer weg te denken in onze
gemeenschap. Ze zorgen voor
werkgelegenheid, de oplei-

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

WEEKBLAD WIJDEMEREN

dingen, leveren diensten en
goederen en steunen het verenigingsleven.” Wat Van Enk
betreft wordt OW een organisatie waar je rekening mee
moet houden. OW draagt ook
zorg voor verbinding onder de
leden, iets wat in met name
deze moeilijke tijd erg belangrijk is. Als vraagbaak en als
smeerolie naar de gemeente.
Dik van Enk heeft nu intensieve contacten met het gemeentebestuur en ondernemersmanager Natasja Zak. Hij hamert
erop dat het belangrijk is dat
ondernemers positief in het
nieuws komen. Er zijn tal van
voorbeelden: ondernemers die
elkaar helpen, die hun waren
op een andere wijze aan de
man brengen, die het verenigingsleven of de zorgsector
helpen. “Die moeten in het
zonnetje worden gezet”, vindt
Van Enk, samen met wethouder Klink. “ We willen laten
zien welke initiatieven er al zijn
en welke kansen er liggen.”
Deze week komt er op www.
ondernemendwijdemeren.nl
een aparte Corona- pagina.

KELAARS.NL

Door: Herman Stuijver

In samenwerking met
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen
via www.denieuwsster.nl, inclusief de betaling
daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel

WWW.DENIEUWSSTER.NL

In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.
Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
035 - 588 90 60
Receptenlijn
24 uur
035 - 588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
035 - 588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

Apotheek

035 - 623 11 00

Frans Halslaan 7
035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
Thuiszorg Inovum
035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten,
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek
035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!
Kraamzorg:
035 - 692 49 22
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:
035 - 692 46 92
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur).
Vivium Zorggroep
035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden,
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

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

Diëtisten

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

DPS Dieetkunde,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

085-210 05 75
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht
06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen
Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp
Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Samen
komen
we34er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 823
ma t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Luister jij?

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

14-10-19 12:48

BELEEF HET ULTIME SLAAPCOMFORT

iger!
Word vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

AVEK
TOTA
A
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Linnerie

ANNELIES

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

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
M2

NATUUR IN
NEDERLAND

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

#samenvoordieren
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Wijdemeren start
met 24-uurs			
kinderopvang
WIJDEMEREN
Sinds deze week is Kinderopvang Kidswereld aan de
Platanenlaan 3 in Nederhorst den Berg beschikbaar als 24-uurs noodopvang in Wijdemeren voor
kinderen van ouders met
cruciale beroepen. Kidswereld is voor hen zeven
dagen per week, 24 uur per
dag open.
Ouders kunnen dus nu ook
in de avond, nacht en het
weekend gebruik maken van
de opvang. Het uitgangspunt
is dat zij wel eerst proberen
zelf opvang te regelen. Lukt
dat niet, dan kan noodopvang
aangevraagd worden. De 24-

LOKAAL
Het zware werk op
de IC van Tergooi

uurs noodopvang is een extra
dienst bovenop de dagopvang
voor kinderen met ouders in
cruciale beroepen, zoals de
zorg, het openbaar vervoer
of hulpdiensten. Zie voor een
overzicht van deze beroepen
op www.rijksoverheid.nl.
Meer informatie
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar
van ouders in cruciale beroepen in Wijdemeren zijn welkom bij Kidswereld, ook als zij
hier nog niet eerder kwamen.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de noodopvang.
Voor meer informatie en aanmelden: www.kinderopvangkidswereld.nl.

In Gesprek Met
Jan-Jaap de Kloet

Foto: (links) Inge Prins, naast Lisette Wiegers
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Inge Prins uit Loosdrecht
is afdelingsmanager Intensive Care van Tergooi,
in Hilversum en Blaricum.
Ze neemt ons mee met het
zware werk tijdens de coronacrisis.

WIJDEMEREN
Redacteur Herman Stuijver
had voor GooiTV, in samenwerking met Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter, een gesprek met locoburgemeester Jan-Jaap
de Kloet.
Die neemt waar voor burgemeester Crys Larson die thuis
herstellende is van het coronavirus. Naast een update
over het coronavirus in onze
dorpen ging de wethouder uitgebreid in op diverse maatregelen. Leidend is de Noodverordening voor de gehele regio,
waarbij De Kloet ook een aantal Wijdemeerse maatregelen
aankondigde zoals de sluiting
van het Bergsepad en Googpad voor fietsers. Ook is er een

3

verhoogde inzet van BOA’s om
te controleren en eventueel op
te treden. Het loket voor zzp
‘ers wordt vanuit Hilversum
geregeld. De Kloet voorzag
vooralsnog geen stopzetten
van diverse bouwprojecten, de
planning gaat gewoon door.
Wat er op de langere termijn
met de bouw zal gebeuren, is
nog onduidelijk. Degenen die
in aanmerking komen voor een
Koninklijke Onderscheiding op
24 april worden op de hoogte
gesteld vanuit het gemeentehuis. Ook zullen delegaties
van B&W aanwezig zijn bij een
sobere Dodenherdenking op 4
mei a.s.
Op www.gooitv.nl kunt u de uitzending terugzien.

Mevrouw Prins zou per 1 april
starten in haar nieuwe functie.
Door alle ontwikkelingen met
het coronavirus is zij al op 23
maart begonnen. “Ik ben inderdaad met mijn neus in de boter
gevallen, ik heb nog nooit in
zo’n korte tijd zoveel nieuwe
collega’s leren kennen. Er
heerst een enorme saamhorigheid om dit met elkaar aan
te pakken.” Normaliter heeft
Hilversum 10 bedden en Blaricum 2 bedden, nu zijn er 21
door het in gebruik nemen van
een uitslaapkamer en een trainingsruimte. Op dit moment is
er voldoende apparatuur, maar
de beschermingsspullen worden schaarser. “We proberen
zo zuinig mogelijk om te springen met de materialen zonder
concessies te doen aan de
bescherming van onze medewerkers.” Na de uitbraak van
het coronavirus is men anders

gaan werken. Normaal verzorgt één IC- verpleegkundige
twee patiënten, nu is dat 1 op
drie. Daarbij is er ondersteuning vanuit de OK, anesthesieen verkoevermedewerkers en
algemeen verpleegkundigen.
“Op deze manier kunnen we
toch de zorg bieden, dit is voor
iedereen wennen. Gelukkig
melden veel mensen zich, oud
IC-ers, medewerkers van de
ambulance.”

‘WAT MIJ HET MEEST
BENAUWT, IS DE ONZEKERHEID HOE DE
NABIJE TOEKOMST
ERUIT ZAL ZIEN’
Vorige week lagen er 13 patiënten op de IC. Volgens Inge
Prins ziet het er niet naar uit
dat het aantal zal afnemen.
“Op onze IC is er nog niemand overleden. Wel zijn er
patiënten overgeplaatst naar
een verpleegafdeling.“ Het is
duidelijk dat er bij Tergooi ook
nog ruimte is voor de ‘gewone’
IC- patiënten.
Zwaar
Voor de verpleegkundigen
is het heel zwaar, ze moeten
hun werk anders organiseren,
ze moeten zich beschermen,

dus dragen over hun kleding
beschermende pakken en een
mondmasker en een beschermingsbril. De patiënten op de
IC liggen vaak op de buik en
moeten per dag meerdere
keren gedraaid worden, dat
is dus ook fysiek zwaar, vervolgt Inge Prins. Ze moet als
leidinggevende steeds schakelen, faciliteren, zorgen dat
nieuwe afspraken bekend zijn
bij het team, zorgen voor de
medewerkers, zorgen dat er
genoeg mensen staan. “Ik hou
het vol, omdat we op elkaar
letten en helpen waar nodig.
En je moet zorgen dat er na
werktijd ontspanning is.”
“Wat mij het meest benauwt, is
de onzekerheid hoe de nabije
toekomst eruit zal zien. Zijn we
op de goede weg? Wordt het
drukker op de IC? Hoe zorgen
we dat onze verpleegkundigen
en iedereen die ons helpt het
volhoudt?”
Tot slot wil Inge Prins kwijt dat
ze het fantastisch vindt dat er
zoveel initiatieven zijn van ondernemers in de regio om het
werk op de IC wat dragelijker
te maken, zoals lekker eten,
snoepjes, bloemen, t-shirts,
ipads, enz.
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In stilte door ons dorp
Door: Betty Pijnenburg

LOOSDRECHT
Elke ochtend rijd ik zoals
altijd om 7.15 uur vanuit Loosdrecht naar mijn
werk. Nu in deze tijden niet
in file maar in stilte. Het
leven staat een beetje stil,
de weg naar de A27 haast
leeg.
Behalve in mijn ziekenhuis, in
ons team en in mijn hart. We
zijn er elke dag in het Utrechtse Diakonessenhuis aan het
triageren, leren, proberen

bedden en plekken creëren
voor het bizarre aanbod zieke
mensen ten gevolge van dit
COVID-19 virus.
In het ziekenhuis weet je als
verpleegkundige niet waar je
dag begint en waar je dag eindigt. Wie als verpleegkundige
wordt opgeschaald naar de
ICU, wie gaat naar de EHBO,
wie blijft op de eigen afdeling.
Ik ben endoscopie-verpleegkundige en de gewone reguliere zorg stopt voor het
grootste deel. We doen onze

spoedzorg. De mensen van
het Bevolkingsonderzoek met
een positieve IFOBT- test krijgen sowieso hun benodigde
coloscopie. Ook de noodzakelijke zorg op de OK voor de
Maag- , Darm- en Lever kunnen we leveren.
Na een heftige dag rij ik zonder
file naar huis. Het is zonnig.
Heb een Cabrio. Het dak gaat
zeker open, rijdend door de
dorpskernen naar Loosdrecht.
Maar het geeft me minder plezier dan in andere zonnige pré
lentedagen in het verleden.

Maar hulde aan onze Jumbo
dat er ook na 17 uur nog verse
spullen liggen. Dank! Ook hulde aan mijn Loosdrechtse buren in de straat. We letten, op
afstand, op elkaar en helpen
waar nodig.
Maar wat mis ik mijn sportclubs. Onze Loosdrechtse
badmintonvereniging, Lovoc
Beach volleybalstranden verboden terrein. De par-3 golf
competitie van de Gooise
Golfclub gaat niet door. Ben
ook lid van Cuisine Culinaire
Hilversum. Samen op niveau

GEVEN OM MOLENS IS

De centrale cliëntenraad van Inovum
is op zoek naar een

MOLENS

Onafhankelijk voorzitter

GEVEN AAN

molenfonds.nl

Bij zorgorganisatie Inovum in Hilversum en Wijdemeren staat de kwaliteit van leven
centraal. In de lijn van deze kwaliteit en de invoering van de Wet Medezeggenschap
Cliënten zorginstellingen 2018 wordt opnieuw gekeken naar het functioneren van de
Centrale Cliëntenraad. Inovum hecht veel waarde aan een goede belangenbehartiging
van de aanwezige cliëntgroepen door middel van cliëntmedezeggenschap.

Word jij Word jij
deel
deel van ons
59 euro van ons
✓
thuiszorgteam?
thuiszorgteam?
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF
'S
ALLE MERKEN AUTO

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

koken met bijpassend glaasje
wijn, snijden, koken, serveren en genieten in onze eigen
kookstudio aan de Beresteinseweg. Vooralsnog even dicht.
Mis uiteraard ook onze mooie
terrassen en de horeca van
‘ons’ Loosdrecht. Hoop dat zij
het overleven, maar nog meer
wijzelf. Wij houden het als
zorgverleners nog vol. Ik heb
vertrouwen in onze gezondheidszorg en trots op Nederland hierin. Jullie ook?

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de
onderhoudsboekjes

Weekendaanbieding

Om deze hervorming in goede banen te leiden, is de huidige cliëntenraad op zoek naar
een nieuwe, onafhankelijke voorzitter. Een voorzitter die kritisch, opbouwend en met
de nodige zelfreflectie in staat is samen met de overige cliëntenraadsleden uitdagingen
aan te gaan.

?

KWALITEIT VAN LEVEN MAAK JE SAMEN

?

De toekomstige voorzitter realiseert zich dat hij of zij:
• de doelstellingen en kernwaarden van Inovum onderschrijft,
• inzicht heeft in het bestuurlijk functioneren van een zorgorganisatie,
• samenwerkingsgericht is en kennis heeft van het werken met vrijwilligers,
• affiniteit heeft met de sector verpleging, verzorging en thuiszorg en beschikt
over goede kennis van de WMCZ 2018,
• strategisch kan denken en handelen en het vermogen heeft om de grote lijnen
in de gaten te houden,
• tijd en energie heeft en deze ter beschikking wil stellen,
• beschikt over ruime ervaring als voorzitter,
• bij voorkeur in de regio Gooi en Vechtstreek woont.

Kom werken
bij Thuiszorg Inovum
Kom
werken bij Thuiszorg
Inovum
(don,vrij,zat)

De onafhankelijk voorzitter mag geen binding hebben met Inovum als cliëntvertegenwoordiger of als cliënt. Ook personen die de afgelopen 5 jaar in dienst waren bij, een
zakelijke relatie hadden met of anderszins een functie bij Inovum vervullen of hebben
de thuiszorg
maak
het verschil
in hetjeleven
van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond,
In de thuiszorg maak jij het verschil in het levenInvan
cliënten. Het
enejijmoment
verzorg
een wond,
vervuld komen niet in aanmerking voor deze functie.
daarna
bied
je
een
luisterend
oor
tijdens
een
kop
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie
ter langs
dekking
dekennismakingsborrel.
kosten
een
vrijwilligersvergoeding
van • Hulp in het huishouden
voor
dynamiek.
bij De
jou?voorzitter
Reageerontvangt
dan of kom
opvan
onze
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageerzorgt
dan of
kom
langs op Past
onzedat
kennismakingsborrel.
• Hulp
in het
huishouden
• Helpende+
€ 1700,- per jaar. Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de
• (Wijk)verpleegkundigen
• (Wijk)verpleegkundigen
• Oproepkrachten
ambtelijk secretaris van de CCR mevrouw Grace Goei via g.goei@inovum.nl of
• Verzorgende
•
Verzorgende
IG
•
ZZP’ers
voor
de flexpool IG
BijinInovum
(Hilversum en Wijdemeren)
werk
je
in
een
vooruitstrevende
organisatie
met
korte
Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je
een vooruitstrevende
organisatie
met
korte
06 – 55 18 06 59.
lijnen
in
informele
sfeer.
Je
krijgt
allerlei
mogelijkheden
om
door
te
groeien.
Je
uren
bepalen
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen
Het is onze wens om per 1 juni a.s. een nieuwe voorzitter te benoemen.
we in overleg.
we in overleg.

Slagroomschnitt

Vacatures

Vacatures

Van € 9,45

voor € 7,50
@

Uw motivatiebrief
en op
cv kunt
u
inovumwerkt.nl
of
neem contact
met recruiter
Marianne Horst.
Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neemBenieuwd?
contact opKijk
metop
recruiter
Marianne
Horst.
tot 30-04-2020 mailen aan

035 – 588 84 32

035 – 588 84 32
m.horst@inovum.nl

@

client@inovum.nl
m.horst@inovum.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Thuisonderwijs door de ogen van scholieren
WIJDEMEREN

De redactie ging op onderzoek in de dorpen wat de scholieren vinden van
thuisonderwijs. Bijna allemaal verlangen ze weer naar school.
Antonius- jongens verlangen naar school
Natuurlijk vinden Jurre, Levi,
Duron en Thijs het fijn om op
het grasveldje in hun buurt te
spelen. Maar de leukigheid is
er wel een beetje vanaf, vinden
ze alle vier. Jurre zit in groep 8
en heeft elke dag thuiswerk,
soms wel zes opdrachten per
dag. “Het is van alles, taal, rekenen, IPC (projectopdr.-red.).
Ze komen per mail binnen.”
Ook heeft Jurre via Google

Meet contact met meester
Thijs en z’n groep. “We krijgen ook gymopdrachten”, vult
klasgenoot Levi aan “zoals zoveel keer opdrukken of rondjes
rennen.” Deze jongens gaan
over een paar maanden naar
de middelbare school. Hoe
het verder moet met de eindmusical? Levi hoopt op een
hoofdrol. Duron en Thijs zitten
in groep 6 van de Antonius.

“Eerst was het erg leuk, lekker
uitslapen, maar nu wordt het
wel saai”, meent Duron. Dat
beaamt buurjongen Thijs, die
er soms zelfs chagrijnig van
wordt, geeft hij toe. Het meest
mist dit viertal de contacten op
school. “Het zal best gek zijn
als we weer in het klaslokaal
zitten”, denkt Levi.

Louise al geslaagd
“Eerst vond ik het jammer,
want ik heb het best naar
m’n zin op school”, vertelt de
15-jarige Louise Peelen uit
Nederhorst den Berg. Maar
er is ook blijdschap: Ze kan
al gefeliciteerd worden, want

het is zo goed als zeker dat ze
geslaagd is voor het VMBOkader-examen op Hilfertsheem. “Ik sta gemiddeld een
-8- voor mijn schoolexamens,
ik doe nog één herkansing om
mijn cijfer te verhogen.” Vol-

gend jaar gaat ze een niveau
hoger aan de slag op dezelfde school. “Het langer in bed
blijven vind ik één voordeel, ik
hoef nu niet al om 7 uur op de
fiets, maar verder mis ik mijn
schoolvriendinnen.”

Jesse mist school
Wat Jesse Bikker uit Loosdrecht betreft, mag het coronavirus zo snel mogelijk uit
de lockdown- fase, hij wil weer
naar school. De bijna 13-jarige
zit in klas 1 van het gymnasium. “Ik vind die thuislessen
lastig, want de kans om tussendoor vragen te stellen, is

gering.” Daarnaast lenen de
videolessen zich niet voor alle
vakken, zo mist Jesse de dramalessen van het ATC. Net als
andere pubers is hij wel content met het later beginnen van
de lessen, want ’s ochtends
vroeg van Oud Loosdrecht 10
km. fietsen naar school, vindt

hij een minpuntje. Verder verlopen de lessen prettig, hij
heeft elke dag contact met zijn
leraren en klasgenoten. Er zijn
nog geen toetsen, dus is Jesse wel benieuwd hoe hij ervoor
zal staan na de thuislessen.

Vervangend praktijkexamen
Voor Fartun Hasan uit Loosdrecht is het leven nu totaal
anders. Voor haar opleiding
op het ROC liep ze drie dagen
per week stage bij een BSO.
Dat kan niet meer. Ze besteedt
nu veel tijd aan het afmaken
van werkstukken. “In het begin

vond ik het wel leuk, met al die
vrije tijd. Maar op een gegeven
moment weet je het wel. Je
bent ook uit je ritme.” Fartun
zit in haar examenjaar. Maar
het praktijkexamen is nu geen
praktijk meer. In plaats daarvan moet ze praktijkhandelin-

is anders. “Het is door de digitale vorm allemaal wat zakelijker. Even met je klasgenoten
dollen en dergelijke mis ik toch
het meest.” De grote vraag
voor de Berger is hoe lang het
nog gaat duren. “Als ik dat zou

weten, ik denk dat
het nog een tijdje
doorgaat.”

Het gaat nog wel even duren
Bij Josh Renkema (15) begint
‘de verveling toe te slaan’,
meldt hij vrolijk. De Havo-3scholier staat er goed voor,
dus hij maakt zich geen zorgen
over de overgang naar de vierde. Elke dag werkt hij gestaag

aan de opdrachtenstroom. “Ik
ben toch wel een paar uur per
dag bezig. Soms met beeldcontact en vaak ook niet. Dat
varieert.” Josh geeft aan dat
hij geen moeite heeft met deze
vorm van onderwijs. Maar leuk

gen uit de kinderopvang nu op
papier beschrijven. Dat is toch
wel heel anders. “Het is niet
anders”, verzucht ze “gelukkig
heb ik een goede kans om te
slagen.” Fartun is heel blij met
het wekelijkse contact met
haar klasgenoten via Teams.
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Dienstverlening
in tijden van corona

Colofon
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken

We vinden het belangrijk om huurders, bezoekers en medewerkers goed te
beschermen tegen het risico op verspreiding van het coronavirus. Daarom
hebben ook wij maatregelen genomen.

Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen
Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht

Wat betekent dit voor u?
Onze kantoren in Breukelen en Loosdrecht zijn gesloten. Voor spoedzaken belt u (0346) 25 94 90 (werkdagen
8.30 - 15.30 uur). Voor overige vragen
e-mail: info@vechtenomstreken.nl.

Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90
Onze kantoren in Breukelen en
Loosdrecht zijn tijdelijk gesloten.

Reparaties
Onze aannemer komt gewoon nog
bij u thuis voor reparatieverzoeken. Voorafgaand wordt u gebeld of
u ziekteverschijnselen heeft die over-

Voor spoedzaken belt u (0346) 25 94
90 (werkdagen 8.30 - 15.30 uur).
Voor overige vragen stuurt u
een e-mail naar
info@vechtenomstreken.nl.
Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl
Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website.

Op onze website vindt u veel
informatie. We proberen zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden,
zodat het voor u duidelijk is
en u snel verder kunt. Gebruik
de zoekfunctie om snel de
informatie te vinden die u zoekt!

We zijn er voor elkaar
Graag vertellen we het verhaal van mevrouw Reijmerink en haar buren, de familie Ahmad. Het is hartverwarmend om te zien hoe deze buren met elkaar omgaan. Zij geven een prachtig voorbeeld van hoe het ook kan, zeker in deze tijd.
Contact met buren
‘Ik heb veel kennissen in de buurt. Ik
vind het nog steeds heel fijn om hier
te wonen. Maar het is wel anders geworden. Vroeger kende je iedereen.
Kinderen speelden op straat en mensen
legden gemakkelijker contact met elkaar. Tegenwoordig zijn de meeste mensen druk met werk en andere dingen, we
maken bijna geen tijd meer voor buren
en kennissen.’
Warm welkom
Zo’n vier jaar geleden kwam er twee

En daar blijft het niet bij. De buren we-

Op onze website vertellen we graag
wie we zijn en wat we doen.
Kijk eens bij onze organisatieverhalen.
Daar stellen we ons graag aan u voor.

Overeenkomst getekend met nieuwe onderhoudspartners
We zijn met Intersell en Coen Hagedoorn een samenwerking aangegaan voor het reparatie- en mutatieonderhoud. Coen Hagedoorn
voert de werkzaamheden uit in Breukelen en Nieuwer ter Aa. Intersell in de overige kernen. De samenwerking is dit jaar gestart.
Beetje ongemakkelijk was het wel, geen handen schudden terwijl je elkaar wilt feliciteren met de samenwerking.

Onderhoudsproject L-flats:

Wat vinden de huurders ervan?
Door kozijnen vervangen, asbest saneren, zonnepanelen plaatsen, mechanische ventilatie toevoegen en onder voorwaarden aanbieden van renovatie in badkamer en keuken worden de appartementen comfortabeler en duurzamer. Eén van de
doelstellingen van het project is het woongenot van onze huurders vergroten. Wat vinden zij daar zelf van?
Eindelijk opgeknapt
Chef-kok Michel van Elven woont
inmiddels al twintig jaar in één van
de L-flats. En dat bevalt hem prima.
‘Aardige mensen en redelijk nette buurt,’
vertelt Michel. Het afgelopen jaar werd
zijn woning gerenoveerd. ‘Toen bekend
werd dat jullie dit project gingen uitvoeren, dacht ik eindelijk!
Want het was wel hard nodig de woningen op te knappen.’ Hoe heeft Michel
de werkzaamheden in zijn woning ervaren? ‘Het viel behoorlijk tegen, vooral

Iedereen hoort erbij
‘Het is leuk en gezellig om goed contact te hebben met je buren. Zo zonde
als je elkaar niet leert kennen. Iedereen
is anders en daardoor is iedereen juist
zo boeiend. Ik praat altijd met mensen.
Dat is gewoon leuk, je krijgt het gevoel
dat je erbij hoort.
Met mijn buren uit Syrië heb ik een
hechte vriendschap ontwikkeld. Ik zou
ze niet meer willen missen in de buurt.
We zijn er voor elkaar en zo hoort het
toch eigenlijk?’

Wie zijn wij

Maatschappelijke
visitatie om trots op te zijn
De resultaten van onze maatschappelijke visitatie laten een mooie ontwikkeling zien binnen onze organisatie.
We zijn blij dat de samenwerking met
de gemeenten, zorgpartijen en welzijnsorganisaties wederzijds als goed wordt
ervaren. En we beseffen tegelijkertijd
dat deze mooie prestatie verwachtingen
met zich mee brengt. We gaan ons hier
de komende jaren vol positieve energie
en enthousiasme voor inzetten.
Het volledige visitatierapport is te lezen
op onze website.

deuren verderop een gezin uit Syrië
wonen. Zoals altijd knoopte mevrouw
Reijmerink met hen een praatje aan.
Daarop werd zij uitgenodigd om binnen
te komen. ‘Ik herinner me nog het praten met handen-en-voeten. Zij spraken
toen geen Nederlands en ik spreek niet
heel goed Engels. Vanaf het begin heb
ik ze geholpen met het oefenen van de
Nederlandse taal. Inmiddels spreken
mijn buren prima Nederlands en kunnen we elkaar goed begrijpen.’

ten elkaar te vinden en helpen elkaar.
‘Bij lekkage komt de buurman de dakgoot schoonmaken. In Syrië is hij opgeleid als elektricien, dus hij is erg handig.
Ik help hen ook met allerlei dingen. En
we eten vaak samen. Hun kinderen noemen mij inmiddels oma!’

vanwege de herrie. Maar dat hoort erbij.
Contact met het bouwbedrijf was meer
dan plezierig. Ze werkten heel netjes
en waren superattent. Tegen bewoners
waar de werkzaamheden nog worden
uitgevoerd, zeg ik: ‘Even door de zure
appel heen bijten, want het is de moeite
waard!’ Het resultaat is prachtig.’
Opzien tegen werkzaamheden
De familie Peters woont inmiddels
al 36 jaar in een appartement aan de
Schepersweg. ‘We wonen hier met veel

plezier. Alles is gelijkvloers, de ruimte is
fijn. Het comfort van de woning is prettig,’ vertelt de familie Peters. ‘We zagen
wel op tegen de werkzaamheden. Vooral
ook tegen de herrie. Binnen in de woning ging het redelijk.
Maar om de flat heen viel de overlast van
geluid en troep echt tegen. En dat heeft
voor ons gevoel lang geduurd. Het resultaat is mooi.
De werkzaamheden zijn alleen nog niet
helemaal klaar. Met name de entree
moet nog opgeknapt worden.’

eenkomen met het coronavirus. De
afspraak wordt eventueel verschoven. Afspraken met oudere, zwakke
mensen en/of niet urgente reparatieverzoeken worden uitgesteld.
Bewonersbijeenkomsten en huisbezoeken worden zoveel mogelijk uitgesteld.
Bezichtigingen worden zoveel mogelijk
een-op-een gehouden. Ook daarbij
vragen we u van tevoren of u griepverschijnselen heeft.

Huurverhoging 2020
Op 1 juli komt de huurverhoging
er weer aan. De gemiddelde huurverhoging is gelijk aan inflatie.
Wel maken we per huishouden onderscheid in de hoogte van de huurverhoging. Huurders die nu een relatief lage huur betalen voor de grootte
en kwaliteit van de woning, krijgen
meer huurverhoging dan huurders
die nu al relatief veel betalen. De afspraken hierover zijn net als vorig jaar
met onze huurderbelangenorganisatie gemaakt. Meer informate en uitleg
volgt in de huurverhogingsbrief die
voor 1 mei bij u op de mat ligt.

Herontwikkeling
Wilhelminastraat
Wij onderzoeken samen met de gemeente Stichtse Vecht de mogelijkheden
voor het realiseren van twaalf levensloopbestendige appartementen aan de
Wilhelminastraat in Breukelen. De huidige tien sociale huur duplexwoningen
voldoen niet meer aan de eisen van deze
tijd. We willen deze daarom vervangen
door twaalf levensloopbestendige appartementen met een sociale huurprijs.
Toekomstige bewoners krijgen lage
energielasten en veel wooncomfort.
De gemeente Stichtse Vecht verzorgt de
uitvoering van alle gemeentelijke procedures. Wij hopen alle procedures voorspoedig af te ronden, zodat we kunnen
starten met de uitvoering van dit mooie
project. We houden u via onze website
op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u geldproblemen
door de coronacrisis?
Heeft u (tijdelijk) minder inkomen door de corona-uitbraak? En maakt u zich daar
zorgen over? Iedereen merkt de gevolgen van de landelijke maatregelen die de overheid neemt om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook voor uw
werk en uw inkomen kan dit gevolgen hebben. Misschien zit u tijdelijk met minder
inkomen of bent u werkloos geraakt.
Blijf er vooral niet mee zitten als u zich
zorgen maakt of u de huur wel kunt betalen of al betalingsproblemen heeft. Neem
gelijk contact met ons op! Dan zoeken we
samen met u naar een oplossing.
Tijdelijk geen huisuitzettingen
We hebben afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Meer over deze landelijke afspraak op Rijksoverheid.nl.
Huurtoeslag
Op de website van de Belastingdienst

kunt u kijken of u in aanmerking komt
voor huurtoeslag. Ook kunt u daar een
proefberekening maken: toeslagen.nl.
Nibud
Het Nibud heeft online tips voor mensen die door de corona-uitbraak minder
inkomen hebben. In de Geldkrantspecial staan praktische tips en adviezen
over hoe u geld kunt besparen. Of wat u
kunt doen als u de rekeningen niet meer
kunt betalen.
Ga naar www.nibud.nl.

LOKAAL
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Samen betekent minder eenzaam

Op 6 april 2020 heb ik afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw

Bep Kuijer - Tukker
Ik ga haar intens missen.
Wim Kuijer
Correspondentieadres:
Beukenlaan 67, 1231 BW Loosdrecht

Afscheid

Bij het afscheid van mevrouw
Bep Kuijer- Tukker op Paaszaterdag stond er een erehaag
op de Beukenlaan ter hoogte
van haar woning. Niet alleen
buren waren verzameld ook

de verzorgende van zorgcentrum Zuiderheide die haar
hadden bijgestaan tijdens de
quarantaine toonden hun medeleven.

LOOSDRECHT
Kasteel-Museum
Sypesteyn in Loosdrecht
bracht, samen met Fratz
en Twwo Kinderfeestjes in
Kortenhoef, een vrolijke
paasgroet aan de bewoners van Verpleeghuis de
Beukenhof in Loosdrecht.
Op vrijdag 10 april jl. werd een

versierde paasmand met 225
wenskaarten en tekeningen
aangeboden. Een mand vol
liefdevolle attenties voor de
bewoners, die juist nú dat extra stukje aandacht zo nodig
hebben.
Kasteel-Museum
Sypesteyn en Fratz en Twwo
hadden daarvoor vrijwilligers,
Instagramvolgers, vrienden,
kinderen van alle leeftijden

en inwoners van Loosdrecht
en omgeving gevraagd een
bijdrage hieraan te leveren.
Wat is er mooier om, naar
aanleiding van alle dankbare
en hartverwarmende reacties,
hier een traditie van te maken.
Immers: samen betekent minder eenzaam, ook in de toekomst.

Verkering & Zonnehoeve
Ingezonden brief

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

Geef
mij
ij
tijd.

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Vorige week hadden mijn ouders Milie & Rieuwert 63 jaar
verkering. In verband met Corona was er geen mogelijkheid
voor een knuffel om het samen
te vieren. Ma (82) woont zelfstandig in Loosdrecht en Pa
(88) al 2 ½ jaar in verpleeghuis
Zonnehoeve. Hoe erg is het
voor deze groep mensen om
gescheiden te zijn. Ma belt/
beeldbelt iedere dag met mijn
vader. Maar toch het gemis

Luister jij?

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer

is enorm. Pa vergeet dat Ma
gebeld heeft en snapt niet dat
ze niet langs komt. Nieuwsberichten dat de bezoekregeling
voor verpleeghuizen tot het
eind van het jaar gehandhaafd
blijft, brengen de familieleden
van de bewoners in tranen.
Ik snap het verstandelijk, omdat in het Gooi in verschillende verpleeghuizen al Corona
voorkomt. Maar emotioneel
vind ik het onwaardig om in

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

deze fase in hun leven bewoners en familieleden elkaar
niet kunnen zien. Op tv zie je
verpleeghuizen met bezoek
via hijskranen of glazen bezoekhuizen. Ik hoop van harte
dat Zonnehoeve ook de financiële mogelijkheid krijgt om bezoek op een veilige manier te
kunnen regelen.
Een kus voor het geweldige
personeel, Anita Vonhoff.

Word iger!
vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Help door
te luisteren
anoniem - dag en nacht

GEZOCHT:
GEZOCHT:
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Je beschikt over MBO werk- en denkniveau;
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Je kunt goed zelfstandig maar ook in een teamverband werken;
Je bent een luisterend oor voor de klant en speelt in op klantbehoeftes;
Je hebt een gevoel voor humor en neemt graag initiatief;
Je hebt een representatieve uitstraling;
Je bent in het bezit van rijbewijs B;
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je hebt geen problemen met werken op zaterdag;
Je bent bereidt je functie ook wanneer nodig uit te oefenen op onze andere filialen.
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tuinhoutals
en professionele
aanverwante eindgebruikers
tuinartikelen
Adviseren
van
zowel consumenten
Adviseren
van
zowel
consumenten
als
professionele
eindgebruikers
Onderhoudt contacten met onze professionele klanten en leveranciers
Onderhoudt
contacten
met onze
professionele
klanten en leveranciers
Het uitbrengen
van offertes
en verwerken
van orders
Het
uitbrengen
van
offertes
en
verwerken
van
orders
Mede zorg dragen voor een representatieve en schone inspiratietuin
Mede
zorg dragen
voor worden
een representatieve
schone
inspiratietuin
Zet orders
klaar welke
afgehaald of en
bezorgd
worden
Zet orders klaar welke worden afgehaald of bezorgd worden
BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail
BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail
naar tom@kippersluissierbestrating.nl
naar info@houtensteenhandelkortenhoef.nl
tom@kippersluissierbestrating.nl

kippersluissierbestrati.n
kippersluissierbestrati.n

Houtensteenhandelkortenhoef.nl

JE WERKZAAMHEDEN ZULLEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE TAKEN:
Verkoop van sierbestrating, tuinhout en aanverwante tuinartikelen
Adviseren van zowel consumenten als professionele eindgebruikers
Onderhoudt contacten met onze professionele klanten en leveranciers
Het uitbrengen van offertes en verwerken van orders
Mede zorg dragen voor een representatieve en schone inspiratietuin
Zet orders klaar welke worden afgehaald of bezorgd worden
BEN JIJ DEGENE DIE WE ZOEKEN? Stuur vandaag nog een e-mail
naar tom@kippersluissierbestrating.nl

kippersluissierbestrati.n

De Kwakel 56
1241 LD Kortenhoef
Tel: 035 - 656 01 52

Houtensteenhandelkortenhoef.nl
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Blij verrast door opvrolijktasjes
Warm gebaar in eenzame tijd
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
De bijna 400 bewoners van
Veenstaete, De Kuijer en De
Beukenhof ontvingen vlak
voor het paasweekend een
‘opvrolijktasje’. Het onverwachte presentje maakten
de mensen blij, dankbaar
en soms tot tranen toe geroerd. Prachtige reacties
op een heel mooi initiatief
van Monique Willemse.
“Gistermiddag ontmoette ik
een huilende bewoonster van
Veenstaete dwalend door de
gangen na een bezoek aan
mijn moeder. De bewoonster
voelde zich angstig en alleen.
Ik wist niet goed wat ik voor
haar kon betekenen naast het
luisteren en geruststellen terwijl ik afstand van haar hield.
Later dacht ik dat zij geholpen
zou zijn met een aantal telefoonnummers die ze zou kunnen bellen of met een briefje
met mijn telefoonnummer zo-

dat ze mij kon bellen. Graag
zou ik voor alle bewoners van
Veenstaete een corona ‘opvrolijktasje’ samenstellen met eten
en drinken, een aardige kaart
en een lange lijst met tips en
ideeën om de coronatijd door
te komen.”

‘HET WIJDEMERENFONDS DRAAGT
GRAAG BIJ AAN HET
REALISEREN VAN SOCIALE INITIATIEVEN’
Sociale initiatieven
Deze mail stuurde Monique
Willemse eind maart naar het
Wijdemerenfonds. Het fonds
had een oproep gedaan dat
iedereen met sociale initiatieven rondom de uitbraak van
het coronavirus een financiële
bijdrage kon aanvragen. Meer
verbinding in de buurt, meer
saamhorigheid in de dorpen en
gemeente, dat is immers het
doel van het Wijdmerenfonds.
Het concrete idee van Willemse werd direct door het bestuur

omarmd. Sterker nog, het was
een initiatief dat in heel Wijdemeren navolging zou moeten
krijgen. Daarom sloten Susanne Renkema, Yvonne Sikking,
Adriaan Mol, David Pos en Rin
van der Molen aan om ‘opvrolijktasjes’ te maken voor zowel
de bewoners van Veenstaete
als die van De Kuijer en De
Beukenhof.
Lokale sponsors
De tasjes werden samengesteld met financiële steun van
het fonds, maar zeker ook met
fantastische sponsoring van
lokale ondernemers. Dank
aan Bickery Food, AH Kortenhoef, Jumbo Kortenhoef, Land
en Boschzigt, Bakker Jeroen,
Blokker Kortenhoef, Drukkerij
Ten Herkel en Kesbeke. Alles
werd zorgvuldig met handschoenen ingepakt en waar
mogelijk (met gepaste afstand)
aan de deur bezorgd of overgedragen aan de verpleging.
De dankbare en blije reacties
raakten de vrijwilligers. Het

Foto: Initiatiefnemer Monique Willemse

initiatief van Monique Willemse bleek echt een schot in de
roos. Prachtig om te zien en te
ervaren, en daarmee een groot
compliment voor Monique en
haar helpers.
Andere ideeën
Wil u ook een initiatief nemen
dat juist in deze coronatijd de

verbinding in de buurt versterkt? Stuur een e-mail naar
info@wijdemerenfonds.nl, met
daarin uw contactgegevens, informatie over de activiteit die u
wilt organiseren en het bedrag
dat u denkt daarvoor nodig te
hebben. Het Wijdemerenfonds
draagt graag bij aan het realiseren van sociale initiatieven.

Met hoogwerker in gesprek
LOOSDRECHT
Het was een mooie Paaszaterdag, in vele opzichten. In een stralend zonnetje bezochten zonen,
dochters en kleinkinderen
hun vader, moeder, opa/
oma in verpleeghuis De
Beukenhof. Op afstand
met een hoogwerker.
Het was Minke Horsman die
op het idee kwam om haar vader in levenden lijve te bezoeken met een hoogwerker. Dat
idee postte ze op Facebook
en binnen de kortste keren
was ‘supervrijwilliger’ Barry
van de Bunt van Groen&Civiel paraat om te verschijnen
met zijn machine. En met hem
bijna 20 familieleden die van
deze service gebruik wilden
maken. De organisatie was
perfect, vanuit De Beukenhof
was er een schema gemaakt,
er stond koffie en de hijsbak
werd steeds keurig ontsmet.
Ook waren er speciale ‘zwaaikamers’ ingericht.
Minke steeg als eerste naar
de 3e etage waar ze sprak met

Foto: Marjolijn Lamme

vader Dick. “Dit is zoveel beter dan met een videogesprek.
Dit is echt contact.” Fotograaf
Marjolijn Lamme had ook een
fraaie bijdrage, van elk stijgende bezoeker maakte ze
een mooi portret. Plus dat je je
eigen mobiele foto naar haar
studio mocht sturen, waar ze

hem gratis zal bewerken. Stefan van den Hoek kwam oog in
oog in contact met opa Evert
(98) uit Kortenhoef. Die tot
voor kort nog opgewekt door
de Meenthof fietste. “Het was
erg emotioneel. Maar dit betekent heel veel voor opa en ook
voor ons”, meende kleinzoon,

vergezeld van z’n ouders.
Gea Mur, van de bakkerij, bezocht haar moeder, mevrouw
Meijers. “Het was een leuk gesprek. We konden goed met
elkaar praten. Dit heeft echt
meerwaarde, veel beter dan
een telefoongesprek.”
Eerder in de week sprak uw

verslaggever met de 91-jarige
Nel Ariesen die haar vier kinderen en 8 kleinkinderen wel
mist. Hoewel ze beperkt is in
haar bewegingen, vermaakt
ze zich goed op het terras. Ze
heeft regelmatig telefonisch
contact met de familie en voelt
zich gelukkig niet eenzaam.

10

Donderdag 16 april 2020

Slagerij Gerard de Nooij sluit

LOOSDRECHT
A.s. zaterdag sluit Slagerij Gerard de Nooij op
het Lindeplein. Vanwege
meerdere factoren hebben
Anouk en Gerard de Nooij
de knoop doorgehakt om te
stoppen met hun winkel.
Gerard heeft het slagersvak in
de genen, zijn vader was ook
al slager. Het mooie werk van
boer en ambachtelijk slager

hoort bij deze familie, vertelt
echtgenote Anouk die zelf ook
al vanaf haar 15e werkt in de
slagerij. Nadat ze een slagerij
op de Neuweg in Hilversum
hadden, kozen ze voor een
tussenstop in hun loopbaan.
Maar in 2006 lonkte de slagersvak toch weer en begonnen ze
een nieuwe winkel op het Lindeplein. “We stonden nu weer
voor een soort tweesprong. De
huur moest met vijf jaar ver-

fa m il ie pl an ne r
MA
DI
WO

lengd worden. We hebben alle
voors en tegens tegen elkaar
afgewogen en besloten niet
meer verder te gaan. Nu hebben we nog de kans voor een
carrièreswitch, dat gaan we
zeker doen” vervolgt Anouk.
Wat het gaat worden, weten
ze nog niet. Eerst een forse
periode rust, want een winkel
bestieren is een 24/7 baan.
Daarna kan het alle kanten op.
Misschien gaat Gerard aan de

slag als zzp ‘er. Het wordt wel
een ander afscheid dan Anouk
en Gerard hadden bedacht,
want van een tent en een borrel kan geen sprake zijn. Het
coronavirus dwingt ook deze
ondernemers tot stringente
maatregelen. Momenteel is het
erg druk, omdat het echtpaar
alleen nog met de kinderen in
de winkel staat. Anouk en Gerard willen iedereen bedanken
voor de jarenlange klandizie en

vertrouwen in hen. Dit hebben
ze altijd als zeer plezierig ervaren en zullen dit erg gaan missen. Ze hadden een iets ander
afscheid voor ogen, maar dit
kan helaas door de omstandigheden niet doorgaan.
Foto’s: I.v.m. het Corona virus
zijn er drie verschillende foto’s
gemaakt, v.l.n.r. Ruben, Tessa,
Gerard & Anouk, en Ilse, en
op de andere foto onze slager
Paul en Jelle.

Familieplanner
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje,
zo kan het hele gezin hierop de week plannen. De sticker is
makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als
je deze binnen 3 maanden verwijderd (vinden je ouders wel zo fijn).

DO
VR
ZA
ZO

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 17,5
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tekenpapier
We hebben allemaal thuis wel A4 papier maar hoe leuk is het om
hele grote kunstwerken te maken.
Te bestellen via onze website www.nieuwsster.nl/actie.
Set van
20 vel 24 x 34 cm
20 vel 46 x 64 cm
20 vel 70 x 100 cm
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6
Nederhorst den Berg € 12,50
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte
met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)
en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

notities
dagplanning:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 9,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

datum:

LOKAAL

Donderdag 16 april 2020

11

Het 36e LoVoC Beach
toernooi afgelast

LOOSDRECHT
Naar aanleiding van de huidige corona- omstandigheden en de onduidelijke
vooruitzichten over de toekomstige maatregelen van
de regering hebben wij als
Beachcommissie besloten,
ons traditionele Beachvolleybal evenement op 19 en
20 juni as. niet door te laten
gaan.

Wij vinden dit uiteraard erg
jammer, maar in deze moeilijke
tijd staat iedereen de gezondheid voorop. Wij hopen op een
ieders begrip voor deze situatie
en gaan er vanuit dat er volgend jaar weer massaal ingeschreven zal gaat worden. Het
36e Beachvolley toernooi zal
volgend jaar plaatsvinden op:
vrijdag 18 en zaterdag 19 juni
2021. Meer info:
www.Loosdrechtbeach.nl

GooiTV
REGIO
Ruud Bochardt gaat In Gesprek
Met de burgemeester van
Gooise Meren, Han ter Heegde. In TV Magazine is er onder
andere aandacht voor de nestkastjes in Muiderberg, sportoe-

Quarantaine 2020
Plots zijn we in een bizarre
surreali-tijd gekomen
Wie had zich ooit zo’n toekomst kunnen dromen?
Geen plek meer om elkaar te
ontmoeten
Het lijkt wel alsof we allemaal
zullen boeten
Voor zonden begaan door
een enkeling?

heid in mijzelf

De stroom was niet te stoppen

Dante’s hel of toch het hemelgewelf?
Alleen bijzonder sociaal contact is mogelijk

Met diepe dalen na hoge toppen

Aandacht Gods onmenselijk

Vermoeidheid slaat toe als
een mokerslag

Geen plaats meer voor competitie of strijd

De jeugd van ons allen het
meeste zelfbeklag

De wereld verandert wel heel
vlug

Is dit echt of slechts een visioen?…

Verandert het straks wel even
snel terug?

Voel me nu als een drenkeling
Mijn Facebook en Linkedin-account zijn verlaten -

Wonderfeel dit jaar		

een muur geklotst

De samenleving tegen een
harde grens gebotst

feningen en het overlijden van
professor Heertje. Andreas van
der Schaaf gebruikt deze Corona-tijd om opnieuw culinaire
tips te geven. Daarnaast zendt
GooiTV aanstaande zondag
opnieuw een kerkdienst uit.

Net als buiten de lege straten

Bespiegeling, tijd kun je nooit
overdoen

Zal ooit iets na deze hetzelfde
zijn?

Het water uiteindelijk tegen

Ik ga op zoek naar de waar-

Quovaris

afgelast
’S-GRAVELAND
Klassiek
buitenfestival
Wonderfeel, gepland voor
17-19 juli, gaat niet door als
gevolg van de coronapandemie.
De teleurstelling is groot voor
het hele festivalteam, van de
programmeurs en crew tot de
vrijwilligers, en natuurlijk voor
de bezoekers en alle geweldige Wonderfeelartiesten. De
beslissing raakt iedereen die
deze zomer in ’s-Graveland
had moeten samenkomen:
een netwerk van partners, leveranciers en alle lokale samenwerkende instellingen en
ondernemingen. En niet in de

laatste plaats de musici die op
Wonderfeel zouden spelen.
Hopelijk kunnen we op 16, 17
en 18 juli 2021 die verbondenheid weer vieren, liggend in het
gras, luisterend, genietend van
de happy-bubbel die Wonderfeel heet. Maar voor nu: blijf in
alle opzichten gezond.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

Verras je opa en oma tijdens de Corona afstand,
Zo ben je toch een beetje dichtbij!

Memobordje

Snijplank

met je persoonlijke boodschap gegraveerd
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je jouw
boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

met een leuke foto en/of tekst van
jezelf, inclusief memopapier
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie
kan je een goede foto van jezelf, familie
of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tegeltje

met je eigen foto, tekening en/of lieve tekst
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je een goede foto van jezelf,
familie of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn en de tekening vierkant zijn zodat wij
deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

