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Alleen maar blije 
gezichten
Kinderen weer naar school

Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN
Maandagochtend gingen 
de deuren van de basis-
scholen ook in Wijdemeren 
weer open.

Bij IKC-Wereldwijs in Loos-
drecht zijn de schooldeuren 
weer open en is er met halve 
groepen gestart. “De kinde-
ren waren hier heel blij om 
elkaar maar ook de leerkrach-
ten weer te zien. Het is toch 
heel anders om elkaar ‘live’ in 
plaats van achter een scherm 
te kunnen zien en spreken. Als 
alles goed gaat en dit traject 
slaagt gaan de kinderen hope-
lijk na de Pinksterdagen weer 
allemaal tegelijk naar school.“
Sandra Saher, locatiedirec-
teur van de Curtevenne: “Het 
ging eigenlijk vanaf de eerste 
ochtend ongelofelijk goed en 
soepel met de kinderen en hun 
ouders. Iedereen hield zich 
keurig aan de aangegeven 

plekken. De kinderen waren 
vooral blij om na 2 maanden 
hun vriendjes, vriendinne-
tjes en de leerkrachten weer 
te zien. Op 1 na is ons hele 
team weer compleet. Wij heb-
ben met de scholen onderling 
overlegd en hadden allemaal 
hetzelfde idee om de kinderen 
een halve dag te laten komen. 
Zo komt er snel weer structuur 
en ritme in de lessen. Per dag-
deel gaan broers en zussen 
tegelijk naar school. De kin-
deren die naar de BSO gaan, 
komen ’s middags. Dat was 
nog best wel even puzzelen, 
maar we zijn blij dat we maat-
werk per kind kunnen leveren. 
In de klassen zijn ruimtes af-
geplakt om de 1,5 m. afstand 
tot de leerkracht te bewaren. 
We zetten vooral in op de 
hoofdvakken rekenen, taal, 
spellen, technisch- en begrij-
pend lezen. We kunnen dan 
al snel zien op welk niveau de 
kinderen zijn. Er is lekker veel 
ruimte buiten dus de kinderen 

kunnen per klas een kwartier-
tje naar de speeltuin hiernaast 
of naar het schoolplein gaan 
om even hun energie kwijt te 
raken. Hopelijk kunnen we 
vanaf 1 juni als de middelbare 
scholen ook opengaan, weer 
allemaal tegelijk naar school. 
Over de periode zomerva-
kantie kunnen we nog niets 
zeggen. We wachten daar de 

richtlijnen van de overheid af.”

‘GESPREKKEN IN DE 
KLAS OVER BELE-

VING PERIODE THUIS’

Dat de kinderen en hun ou-
ders thuis heel hard hebben 
gewerkt beaamt ook Edwin 
Nelemans, directeur van de 
Regenboog in Kortenhoef: “Er 

is in de media veel gesproken 
over mogelijke achterstanden, 
maar ik denk dat dat heel erg 
zal meevallen. Afgelopen we-
ken hebben de kinderen veel 
bijgeleerd op digitaal, commu-
nicatief en sociaal gebied. Wij-
zelf ook natuurlijk qua digitaal 
lesgeven. In de klas voeren we 
gesprekken met de kinderen 
over hoe ze deze periode thuis 
hebben beleefd. In de klassen 
hebben we een U-opstelling 
gemaakt waardoor er 1,5 m. 
afstand tot de leerkracht kan 
worden gehouden. Enkele ou-
ders houden hun kinderen nog 
even thuis. Voor hen gaan we 
door met de digitale lessen en 
het ophalen van huiswerk. We 
hebben een filmpje gemaakt 
en toegestuurd met instruc-
ties, looproutes en plekken 
voor de fiets. Dat werkte goed. 
Fijn om de opluchting van de 
ouders en de blijheid van de 
kinderen te zien.”

 Foto: IKC-Wereldwijs Loosdrecht
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur
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Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

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

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

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

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

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
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 035 - 623 11 00
Apotheek  
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.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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.

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei:

Iedere MAANDAG en DINSDAG
De aller lekkerste verse runder Hamburgers

4 halen, 3 betalen

(geldig t/m 20 mei)

Vanaf € 15,-
een bakje van onze 

heerlijke Filet Americain 
GRATIS!

Ribeye steak,
prachtig gemarmerd

Gevulde kippendij,
met roomkaas, kruiden en spek

100 gr.

100 gr.

€ 2,98

€ 1,98

Let op!.. Iedere woensdag GEHAKTDAG!
Runder- h.o.h.- en gekruid gehakt

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

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Raad stemt in met 
nieuw regionaal 
groepsvervoer 
Najade alsnog kans op woonfunctie 

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN
Vorige week donderdag 
troffen de 19 raadsleden 
elkaar voor een digitale ge-
meenteraad via het beeld-
scherm. Om 23.53 uur kon 
voorzitter Crys Larson af-
hameren. De burgemees-
ter maakte na haar corona- 
ziekte een montere indruk. 
Ze loodste de raad langs 
vier bespreekpunten, op-
geleukt met 10 amende-
menten en vijf moties.

De Regio Gooi en Vechtstreek 
wil per augustus 2021 het 
doelgroepenvervoer, voor o.a. 
leerlingen, WMO en dagbe-
steding (± 9000 personen) zelf 
organiseren. Te vaak ging het 
fout met particuliere bedrijven, 
waardoor dit sociale vervoer in 
het gedrang zou kunnen ko-
men. In navolging van Hilver-
sum, Weesp en Eemnes stem-
de Wijdemeren unaniem voor. 
Of Huizen, Gooise Meren, 
Laren, en Blaricum zullen in-
stemmen, is nog niet bekend. 
Wel waren er diverse wijzi-
gingsvoorstellen. PvdA/GrL. 
en D66 hadden de wens dat 
het wagenpark voor 50% moet 
bestaan uit elektrisch aan-
gedreven vervoersmiddelen. 
Daar stemden 11 raadsleden 
voor. Gert Zagt van De Lokale 
Partij vond het ‘te boud’, ook 4 
leden van Dorpsbelangen en 
CDA waren tegen. Met dezelf-

de stemverhouding steunden 
andere raadsleden het VVD- 
amendement dat er iemand in 
de Raad van Commissarissen 
zit met gedegen ervaring in de 
branche. 

Najade
Eric Torsing (CDA) heeft het 
weer voor elkaar. Hoewel 
B&W het verzoek van Najade 
Resort om het bestemmings-
plan te wijzigen, niet wilde 
honoreren, werd dat voorstel 
ingetrokken. Najade wil al heel 
lang dat de 10 panden aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk naast 
recreatie ook voor langere tijd 
bewoond mogen worden. Op 
grond van nieuwe informatie 
wilde de Ankevener dat die 
wijziging alsnog ter inzage 
komt te liggen, zodat voor- en 
tegenstanders kunnen reage-
ren. Torsing pleitte hartstoch-
telijk voor kansen van een 
MKB- familiebedrijf, dat past 
in de watersportsector. Wet-
houder De Kloet ontraadde 
het amendement niet, andere 
partijen begrepen dat er spra-
ke was van voortschrijdend in-
zicht. Gert Zagt (DLP) noemde 
Torsing ‘een knokker’ die het 
blijft proberen, maar zei dat 
het niet uitbreiden van de be-
stemming is gebaseerd op be-
staand beleid. Zijn partijgenoot 
Renée Wijnen was ontsteld 
dat de procedure zomaar werd 
gewijzigd. Alleen DLP en één 
CDA ‘er waren tegen.  

De raad in het kort
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor de volledigheid nog 
een serie onderwerpen uit 
de digitale gemeenteraad.

• Wethouder Klink geeft aan 
dat Talent Primair recent heeft 
aangegeven dat zij terug willen 
komen op het indertijd vastge-
stelde plan voor de bouw van 
een IKC op locatie de Sterren-
wachter in Loosdrecht. Zij ach-
ten het niet meer uitvoerbaar. 
B&W zullen een oordeel vel-
len over een nieuw plan. Het 
leidt in ieder geval tot een ex-
tra vertraging van het 2e IKC 
in Loosdrecht;• Na het vertrek 
van Sandra van Rijkom is Ram 
Lachman het nieuwe raadslid 

van PvdA/GrL. Nelleke De-
genhart volgt hem op als frac-
tie- assistent; • De hele raad 
juicht het toe dat de gemeen-
te voortaan bij projecten in de 
openbare ruimte kiest voor 
waterdoorlatende materialen. 
Aldus een succesvolle motie 
van Stan Poels (PvdA/GrL.);• 
Op een vraag van het CDA 
antwoordde wethouder Klink 
dat hij recent contact heeft 
gehad met een extern bureau 
wanneer en op welke wijze een 
verkenning gedaan kan wor-
den over een eventueel nieuw 
gemeentehuis; • Wethouder 
De Kloet vertelde dat er veel-
vuldig contact is geweest met 
projectontwikkelaar Stads-
herstel. De voorbereiding van 
een plan voor woningbouw in 

kasteel De Nederhorst zit in 
de afrondende fase. Binnen 
afzienbare tijd zal er een voor-
stel aan de raad worden voor-
gelegd (vraag DLP);• De motie 
van CDA en De Lokale Partij 
om zo spoedig mogelijk een 
aanbesteding uit te schrijven 
voor groot onderhoud aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk tussen 
de rotonde ’s-Gravelandse-
vaartweg en de kruising Bleek-
veld werd alleen door hen zelf 
gesteund; • De motie of ‘Groen 
nog wel belangrijk is in Wijde-
meren’ werd slechts beaamd 
door De Lokale Partij. De frac-
tie wilde dat de gemaakte af-
spraken van 8 november 2018 
worden nagekomen.

   

Verdienstelijke vergelijking 
over schuld opbouwen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het kan trouwe volgers 
van de gemeentelijke po-
litiek niet ontgaan zijn dat 
raadslid Olivier Goetheer 
een gedegen analyse van 
een onderwerp paart aan 
een vlotte spreekvaardig-
heid. Dat bleek weer in de 
gemeenteraad van 7 mei jl.

De DLP ‘er maakte een ver-
dienstelijke vergelijking over 
het opbouwen van schuld. 
Aan de orde was de ‘Nota 
Klimaatadaptatie 2020-2030’. 
Waarmee de gemeente zich 
voorbereidt op een klimaat-
bestendig en waterrobuust 
Wijdemeren in 2050. Daar 
had hij geen bezwaren tegen. 
Integendeel, Goetheer is een 
klimaatfanaticus die niet voor 
niets voorzitter is van de com-
missie Duurzaamheid. Wel 
was hij het grondig oneens 
over een verordening die ging 
over de afvoer van hemelwater 
en grondwater. De gemeente 
wil in de toekomst verplich-
ten dat perceeleigenaren het 
regenwater afkoppelen van 
het gemengde rioolstelsel. En 
daar wordt in bepaalde geval-
len een boete aan verbonden 
die op kan lopen tot maximaal 
0,5 % van de WOZ- waarde. 
Olivier maakte in de week van 

75 jaar bevrijding een link naar 
zijn familiegeschiedenis. Zijn 
joodse opa werd in de Twee-
de Wereldoorlog verraden, in 
elkaar geslagen en opgepakt. 
Hij kon onderduiken en ging 
na de oorlog verder met het fa-
miliebedrijf van z’n vermoorde 
ouders. Dat snel failliet werd 
verklaard, omdat de belasting-
dienst aanslagen en boetes 
bleef zenden naar personen 
die uiteraard niet konden re-
ageren. Er was een schuld 
opgebouwd die je niet kon 
voorzien. Datzelfde gebeurt nu 
ook in Wijdemeren, betoogde 
Goetheer. Die erop wees dat 
deze verordening verstrek-

kende financiële gevolgen 
kan hebben voor eigenaren, 
die op kan lopen tot duizen-
den euro’s. Hij kwam met het 
voorbeeld van Laren waar het 
gemiddeld €1.715,- kost om 
een woning van 125 m2 af te 
koppelen. Goetheer hekelde 
het feit dat er geen inspraak, 
geen pilot, geen gezamenlijke 
inkoop en geen plan was voor 
ondersteuning. Zijn amende-
ment om deze Verordening uit 
het plan te halen, werd alleen 
gesteund door CDA, Dorpsbe-
langen en De Lokale Partij (12 
voor; 7 tegen).

Foto: Olivier Goetheer

 Foto: Burgemeester Larson vanuit huis
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1,5 meter maatschappij is 
lastige opgave
Door: Saskia Luijer

NEDERLAND
Persoonlijke hygiënemaat-
regelen, zoals het niet meer 
geven van een hand of 
het gebruik van papieren 
zakdoekjes, zien de mees-
te Nederlanders niet als 
probleem. Zoveel mogelijk 
thuisblijven, anderhalve 
meter afstand bewaren en 
niet op bezoek bij 70-plus-
sers vindt men lastiger, 
zeker op de lange termijn. 
Dat blijkt uit grootschalig 
onderzoek van het RIVM en 
de GGD’en.

Sinds half maart gelden in ons 
land een aantal gedragsregels. 
Deze regels zijn bedoeld om 
het aantal contacten te ver-
minderen en zo het corona-
virus niet over te dragen. Het 
onderzoek van het RIVM en 
de GGD’en – waar 90.000 
mensen van 16 jaar en ouder 
aan hebben meegedaan – laat 
zien dat het niet meer handen 

schudden de makkelijkst na te 
leven regel is. Liefst 99,5 pro-
cent zegt geen handen meer 
te schudden. Ook het niet be-
zoeken van mensen met een 
kwetsbare gezondheid (85 
procent), het in de elleboog 
niezen (75 procent) en het ge-
bruik van papieren zakdoekjes 
(73 procent) lukt over het alge-
meen goed. Meer dan 10 keer 
per dag handen wassen blijkt 
veel lastiger te realiseren (42 
procent).

‘DE MEESTE MEN-
SEN DENKEN DAT DE 
MAATREGELEN HEL-
PEN OM HET VIRUS IN 

TE DAMMEN’

1,5 meter afstand
Een belangrijke maatregel, het 
op 1,5 meter afstand blijven 
van elkaar, valt niet altijd mee. 
Zo’n tweederde van de onder-
vraagden geeft aan dat bij het 
ontvangen van bezoek of het 
halen van een frisse neus er 
nooit of zelden iemand binnen 

1,5 meter afstand komt. Bij het 
boodschappen doen en op het 
werk ligt dit percentage een 
stuk lager: eenderde van de 
mensen geeft aan dat er dan 
zelden of nooit iemand binnen 
de 1,5 meter komt. De 1,5 me-
ter afstand regel lukt dus min-
der makkelijk.

Maatregelen helpen
De meeste mensen denken 
dat de maatregelen helpen om 
het virus in te dammen. Slechts 
1 tot 5 procent denkt dat de 
maatregelen niet of nauwelijks 
helpen. De maatregelen waar-
van de mensen het meeste 
verwachten zijn het niet meer 
handen schudden (90 pro-
cent) gevolgd door thuisblijven 
bij verkoudheid (89 procent). 
Het RIVM doet samen met de 
GGD’en onderzoek naar de in-
vloed van alle maatregelen op 
het dagelijks leven. Dit onder-
zoek wordt de komende perio-
de elke twee weken herhaald.

   

Raambellen bij De Kuijer
Ingezonden brief

“Mam, hoor je mij?” roept haar 
dochter van achter haar laptop. 
“Of ik zin heb ik prei? Nee hoor, 
schat!” zegt haar 84-jarige 
moeder. Zo klinken tegenwoor-
dig de gesprekken binnen de 
Kuijer in Nederhorst den Berg, 
na het persbericht van minis-
ter Hugo de Jonge. De locatie 
moest op slot.

Dit betekent voor de bewoners; 
geen standaard ritje naar de 
plaatselijke bloemenzaak en 
geen wandeling over de Toren-
weg. Hoe kunnen wij als zorg-
personeel de rol van familie 
gaan vervullen. Het antwoord 
is simpel, dit kunnen wij niet. 
Wel kunnen wij het contact met 
de familie onderhouden door 
middel van creatieve oplossin-
gen te bedenken. Wanneer ik 
binnenkom met een tablet om 
te videobellen weet vaak de 
desbetreffende bewoner hoe 
laat het is. “Ik krijg meteen een 
glimlach op mijn gezicht als u 
komt, zuster. Wie heeft u dit 
keer aan de lijn?” Het is bijzon-

der om te zien dat beeldbellen 
zoveel kan doen voor onze 
bewoners. Het vasthouden 
van je dochter blijft een gemis, 
maar wij zien dat het skypen 
eenzaamheid wegneemt. Een 
hoogtepunt van het skypen is 
het samenbrengen van familie-
leden die elkaar lange tijd niet 
gezien of gesproken hebben. 
Het is zelfs gelukt om con-
tact te leggen met de zus van 
een bewoonster die al ruim 
60 jaar in Canada woont! De 
term ‘raambellen’ is een begrip 
binnen de Kuijer. Door middel 
van telefoons communiceren 
familieleden met hun geliefde 

die aan de andere kant van het 
raam zit. Onder het genot van 
een kopje koffie of thee praat-
ten zij elkaar bij. Inmiddels ver-
heugen onze bewoners zich op 
de raamdate. Kleinkinderen, 
nichtjes, neefjes en zelfs hon-
den komen hen opzoeken. De 
toekomst is onzeker wat betreft 
de richtlijnen, maar ik ben erg 
dankbaar voor alle communi-
catiemiddelen die wij hebben 
binnen de Kuijer. Wij- als zorg-
verleners- kunnen familie niet 
vervangen, maar wel samen-
brengen.

Colinda Brouwer, NdB.

Bron- en contact-
onderzoek
Door: Saskia Luijer

REGIO
Wanneer iemand besmet is 
met het coronavirus voert 
de GGD bron- en contact-
onderzoek uit volgens de 
landelijke richtlijnen van 
het RIVM. Hoe gaat dat in 
zijn werk?

Bij bronopsporing onderzoekt 
een medewerker van het 
team infectieziektebestrijding 
hoe de patiënt het coronavi-
rus heeft opgelopen. Daarbij 
wordt nagegaan of andere 
personen mogelijk op dezelf-
de manier zijn besmet. Bij 
het contactonderzoek wordt 
in kaart gebracht met welke 
mensen de besmette persoon 
contact heeft gehad. Dat be-
treft twee weken voorafgaand 
aan de klachten, maar voor-
al op het moment dat hij/zij 
klachten had. Het contacton-
derzoek richt zich met name 
op kwetsbare mensen. Dus 
op met mensen die een ver-
hoogde kans hebben op een 
ernstig beloop van COVID-19. 

De contacten worden inge-
licht, gewezen op het belang 
van goede hygiëne en krijgen 
het advies om hun gezondheid 
goed in de gaten te houden en 
thuis te blijven bij klachten.

‘HET CONTACTON-
DERZOEK RICHT 

ZICH MET NAME OP 
KWETSBARE MEN-

SEN’

Thuisisolatie
De bevestigde persoon moet 
in thuisisolatie blijven totdat hij/
zij meer dan 24 uur klachten-
vrij is. Ook huisgenoten blijven 
thuis tot 2 weken nadat de be-
smette persoon in isolatie is 
gegaan. Zij mogen niet werken 
of naar school gaan en zo min 
mogelijk buiten de deur ko-
men. De huisgenoten mogen 
wel naar buiten om bijvoor-
beeld boodschappen te doen, 
maar moeten op afstand van 
anderen blijven en lichamelijk 
contact voorkomen.Kijk voor 
meer informatie op www.ggd-
gv.nl/contactonderzoek.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzen-
broodjes 
4 voor € 5,00
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Zonnepane-
len op je eigen 
dak
WIJDEMEREN
Interesse in zonnepane-
len? Dan is dit je kans! De 
energiecoöperatie Wijde-
meren start deze week met 
de nieuwe actie zonnepa-
nelen op je eigen dak.

We hebben voor deze actie 
weer een mooi aanbod afge-
sproken met de zonnepaneel-
leverancier. Dit keer werken 
we samen met alle andere 
energiecoöperaties in het Gooi 
en Wim Schaap uit Korten-
hoef, onze eigen deskundige 
op het gebied van zonnepa-
nelen, coördineert deze actie. 
Alle informatie over de zonne-
panelenactie staat op een spe-
ciale websitepagina.

Wordt lid van de energiecoö-
peratie en schrijf je in voor 30 
juni 2020. Nog geen lid? Bij 
deze zonnepanelenactie krijg 
je het eerste jaar lidmaatschap 
cadeau.

De energiecoöperatie werkt 
door en voor bewoners aan de 
energietransitie van Wijdeme-
ren. Energiecoaches helpen je 
(gratis) om de mogelijkheden 
voor energiebesparing in je 
eigen huis te verkennen. Bel 
gerust als je vragen heeft. Wil 
je zelf je kennis of ervaring de-
len dan kun je je aanmelden 
om energiecoach te worden. 
Je ontvangt een gratis training.

Meld je aan voor de collectie-
ve inkoopactie zonnepanelen 
via onze (vernieuwde) website 
ECWijdemeren.nl. Heb je vra-
gen? Mail dan naar
contact@ECWijdemeren.nl

Waardige 4 mei herdenking

WIJDEMEREN
De Dodenherdenking was 
anno 2020 anders dan ge-
hoopt. Toch waren er in de 
zes dorpen mooie herden-
kingen.

In Loosdrecht, Nederhorst 
den Berg en Kortenhoef werd 
er bij de monumenten in klein 
gezelschap stil gestaan bij de 
slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog en alle Neder-
landse oorlogsslachtoffers na 
1945. 

Overal in de dorpen waren er 
rond 20.00 uur individuele mu-
zikale uitingen. Terwijl vrijwel 
iedereen op tv keek naar de 
Nationale Dodenherdenking 
op de Dam klonken uit straten 
en parken prachtige klanken. 
Heel bijzonder waren de Tap-

toe en het Wilhelmus vanaf de 
kerktoren van de NH- kerk in 
Oud- Kortenhoef. Jos Luijer 
(sousafoon), David Schouten 
van de Velden (trompet) en 
broer Ben op trombone blie-
zen deze ontroerende muziek 
over de hoofden van velen. 
Echt mooi! Wijdemeren van 
Boven maakte er een fraaie 
film van.

Jongerenband Madjet    
verraste ouderen

WIJDEMEREN
Afgelopen 5 mei was het 
toch feest bij twee ver-
zorgingshuizen in Wijde-
meren: De Beukenhof en 
Veenstaete.

Het thema was ‘Jong voor 
oud’ mocht de jongerenband 
Madjet in samenwerking met 
Jeugd-Punt Wijdemeren 75 

jaar vrijheid deze twee optre-
dens verzorgen.

Een bijzondere dag met een 
dubbele lading, want ook nu 
beseft de jeugd dat vrijheid 
niet zomaar vanzelfsprekend 
is. Op gepaste afstand speel-
de de band eigentijdse mu-
ziek wat veel emoties bij de 
ouderen opwekte. Er waren 

zelfs mensen zo ontroerd dat 
er hardop werd gehuild. In-
drukwekkend en wat mooi om 
deze feestdag met de eenza-
me ouderen te mogen vieren. 
Gelukkig werd er later ook 
gedanst, want ook dat hoort 
bij een feest. Muziek verbindt 
jong met oud, een heel bijzon-
dere ervaring die zeker voor 
herhaling vatbaar is.

De kerk, 
dat zijn wij
LOOSDRECHT
Aankomende zondag 17 
mei is er om 10:00 uur 
weer een Jeugddienst via 
YouTube. Tijdens deze on-
line dienst zal ds. M. Roe-
lofse voorgaan.

Deze keer staan we stil bij het 
thema: ‘De kerk, dat zijn wij’. 
We willen het hebben over 
verschillende dingen zoals, 
wat is de essentie van de kerk 
nou eigenlijk? Heb je de kerk 
nodig om te kunnen geloven? 
Hoe kun je de kerk nou terug 
zien in de coronacrisis? Hier-
over willen wij met u naden-
ken tijdens deze jeugddienst. 
Tijdens de jeugddienst kunt 
u genieten van het muzika-
le duo Sera en Rik Jan. Wij 
hopen dan ook dat u aanko-
mende zondag via YouTube 
de dienst met ons mee zult 
kijken.

U kunt ons vinden via YouTu-
be door te zoeken naar Sij-
pekerk Loosdrecht of via de 
website: www.Sijpekerk.nl
   

wijdemeren-
muziek.nl in 
de lucht
WIJDEMEREN
Had je altijd al een muziek 
instrument willen leren 
spelen of je aan willen 
sluiten bij een vereniging, 
maar weet je niet precies 
waar je terecht kan? Wij-
demeren Muziek helpt 
hierbij door een duidelijk 
overzicht te geven van alle 
muziekdocenten, -groe-
pen, en -verenigingen in 
Wijdemeren.

Zit je bij een muziek- of zang-
vereniging of ben je zelf mu-
ziekdocent en gevestigd in 
Wijdemeren? En zou jij ook 
graag op deze site vermeld 
willen worden? Neem dan 
contact op via:wijdemeren-
muziek@gmail.com Hieraan 
zijn geen kosten verbonden. 
Ook voor tips of andere idee-
en op muziek gebied kunt u 
naar bovenstaand mailadres 
schrijven.

 Foto: Wijdemeren van Boven

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

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 ge-
drukte regel
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Wat een geluk, onze jongeren   
 in de natuur
Ingezonden brief

In reactie op een stuk in de 
NieuwsSter van vorige week 
wil ik toch graag iets kwijt 
over beeldvorming, woor-
den en hoe alles overkomt. 
Dit kwam ook al terug in de 
brief over ´kritiek op meer wo-
ningbouw´. Koppen van een 
stukje en de woorden in het 
stuk lijken soms zo achteloos 
neergeschreven, terwijl we 
geen rekening houden met 
hoe ze overkomen en hoe ze 
de lezers kunnen beïnvloe-
den. Inderdaad voor woning-
zoekenden is het fijn als er 
meer woningen komen. En 
voor degenen die genieten 
van een rustig dorp is het mis-

schien wel fijn dat er niet te-
veel gebouwd wordt. Zo stond 
er in een stuk van de natuur 
die geen recreatiegebied is 
de zin ´groepen jongeren die 
overlast veroorzaken´. Nu 
loop ik altijd al veel in de na-
tuur, en op dit moment geniet 
ik alleen maar van de jonge-
ren in de natuur, wat heerlijk 
dat ze daar gewoon mogen 
komen en kunnen ´hangen´. 
Ik kan me eigenlijk geen be-
tere plek bedenken. En ja we 
moeten elkaar er op aan spre-
ken om geen troep achter te 
laten, en al de andere aanbe-
velingen die op het eind van 
het stuk stonden helemaal 

mee eens. Maar goed, daar 
kunnen we allemaal bij hel-
pen. Ik heb bijvoorbeeld meer 
last van groepjes mannen die 
over de hei crossen op paden 
die duidelijk geen fietspaden 
zijn. Zal ik dat de titel van 
deze brief laten zijn? Nee, 
het is ook maar weer een ge-
zichtspunt. Ik geniet van de 
jongeren die duidelijk blij zijn 
met de natuur en de ruimte! 
Laten we allemaal zuinig zijn 
op buiten en ons verwonde-
ren over de schoonheid van 
onze mooie omgeving.

Marloes van Hoeve,
Wijdemeren

   

Omgevingsverordening kans voor 
toekomst Wijdemeren
Ingezonden brief

Met de omgevingsverorde-
ning in aantocht is bouwen in 
Wijdemeren weer wat uitda-
gender geworden. Het hier-
aan gekoppelde ‘Bijzonder 
Provinciaal Landschap Vecht-
streek- Zuid’ schetst een 
beeld waar menige gemeente 
trots op zou zijn. Koesteren 
dus en vooral niet verprut-
sen! Het college, gelezen de 
zienswijze, wil echter vast-
houdend protesteren en am-
per denken aan toekomst-be-
stendige ideeën. Ongelooflijk 
teleurstellend. De raad krijgt 
nu een belangrijk en mooie 
uitdaging om de zienswijze 
te herschrijven. De positieve 
brief van de heer Ritt zou een 
aansporing kunnen. En waar 
zijn bijvoorbeeld de meer dan 
700 ideeën uit de enquête wo-
ningbouw locaties gebleven.

De 1000??? woningzoeken-

den in Wijdemeren zoals en-
kele raadsleden graag willen 
doen geloven zijn gebaad bij 
een vooruitziende blik en niet 
geholpen door mokkende 
bestuurders. Natuurlijk moet 
er gebouwd worden en dat 
gebeurt ook. En laten we het 
ook blijven doen in de toe-
komst, met in achtneming van 
de regels zoals verwoord in 
BPL Vechtstreek-Zuid. Klein-
schalig, daar waar het kan en 
met name gericht op de juiste 
doelgroepen. De gemeente 
laat kansen liggen om dit pro-
jectontwikkelaars duidelijk te 
maken. En was er overigens 
een reële daling in het aantal 
woningzoekenden uit Wijde-
meren toen Nedervecht werd 
opgeleverd? Of door de Por-
seleinhaven?

Zodra ergens in Nederland 
een nieuwbouw verschijnt zal 

deze snel uitverkocht zijn en 
dat zal voorlopig niet veran-
deren. De vraag aan ons is al-
leen of we Wijdemeren gaan 
inrichten met deze ongebrei-
delde vraag als leidraad. Vol-
gens de Monitor Woningbouw 
2019 van de provincie, is er in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
tot 2040 voldoende plancapa-
citeit om in de woningbehoefte 
te voorzien. Gemeenteraads-
leden kunnen wel blijven ha-
meren op meer, meer, meer, 
maar gaat daarmee niet de 
woningproblematiek in Neder-
land oplossen en dat moeten 
we zelfs niet willen proberen.

Omarm het Bijzonder Provin-
ciaal Landschap!

Gert van der Vliet, Nederhorst 
den Berg

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 13 mei 
zendt GooiTV het volgen-
de programma uit:

In TV Magazine komen di-
verse onderwerpen aan bod 

zoals sport bij Gooise Meren 
Beweegt, het afgelasten van 
de Passion 2020 en het ver-
ruimen van de zogenaamde 
Corona-maatregelen.

Andreas van der Schaaf gaat 

opnieuw aan de slag met zijn 
culinaire wetenswaardighe-
den. Daarnaast zendt GooiTV 
aanstaande zondag opnieuw 
een kerkdienst uit vanuit de 
Wilhelminakerk in Bussum.

Bedankt!
Ingezonden brief

Bijgaand een foto van de ver-
rassing die 75 plussers afge-
lopen Bevrijdingsdag, 5 mei, 
thuisbezorgd kregen: feest-
gebak voor 75 jaar bevrijding. 
Net als andere ontvangers 
hebben we onze bevrijding-
servaringen gedeeld met de 
vader en zijn dochtertje die 
het kwamen brengen. Het 
was feest, na die ellendige 
hongerwinter, etcetera, etce-
tera. Gelukkig waren wij nog 
te klein om alles te beseffen, 
maar dat iedereen blij was, 

weten we nog wel. Hartelijk 
dank aan degenen die dit 
hebben opgezet! Het gebak 
smaakte prima.
Ben en Wil Spekman,
Loosdrecht

Na een korte periode van ziek zijn is tot ons 
grote verdriet overleden mijn lieve man, 

vader, schoonvader en opa

Aart Vlakveld
Loosdrecht, Loosdrecht,
17 april 1933 5 mei 2020

 Loosdrecht Corry Vlakveld - van Eijk

 Katwijk aan Zee Willem † en Coby
      Marco

 Kortenhoef Margo en Fred

Correspondentieadres:
Familie Vlakveld

Oud-Loosdrechtsedijk 296
1231 NK  Loosdrecht

 Wij hebben Aart op dinsdag 12 mei in besloten kring 
naar zijn laatste rustplaats begeleid.  

FAMILIEBERICHTEN

Vaarwel
 Aart Vlakveld

                   
Bouwer aan & van Ottenhome

Mr. Zestienkwadraat
 

Dank voor alles altijd opa!
 

We hebben lang & graag met je samengewerkt,
veel van je vakmanschap geleerd,
samen gelachen &  samen gehuild

en elke ochtend  van je koffie genoten in de
Swingboei

 
Tijmen, Aziz, Derk, Muis, Hans

Monique & Annemiek
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Aubade voor 90-jarige Ietje Zonneveld
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op maandagmiddag 4 
mei werd Ietje Zonneveld 
verrast door kinderen, 
kleinkinderen en achter-
kleinkinderen op haar 90e 
verjaardag.

Nietsvermoedend zat me-
vrouw Zonneveld-Linssen 
op haar zonnige terras aan 
de St.-Annepassage waar 
ze met veel plezier al bijna 3 
jaar woont. Toen er plotseling 
op veilige afstand een grote 
groep familieleden naderde en 
haar toezong ‘Lang zal ze le-
ven’. Een ontroerend moment 
voor de 90-jarige die zag dat 
haar zoons Rob, Danny en 
Ruud met hun echtgenotes, 
zeven kleinkinderen met aan-
hang en vijf achterkleinkinde-
ren van heinde en verre waren 
gekomen om dit heugelijke 
feit toch samen met haar te 
vieren. Oorspronkelijk was er 
een groots feest gepland, met 
een vaartocht over de Vecht, 
een diner met overnachting 

en gezamenlijk ontbijt. Het 
onzichtbare virus wierp echter 
een wolk van bacteriën op als 
blokkade. Mevrouw Ietje was 
58 jaar getrouwd met Piet Zon-
neveld, een musicus, die be-
kend werd als dirigent van het 

KRO Huisorkest. “En als je in 
die artiestenkringen zo lang je 
huwelijk in stand houdt, dat wil 
wat zeggen, hoor”, vertrouwt 
mevrouw uw verslaggever 
toe. Ietje rijdt nog in haar auto, 
bridget dagelijks op haar pc 

en kan zich nog prima redden. 
Zoon Rob die ook in Loos-
drecht woont, treedt op als 
mantelzorger, vooral tijdens 
de huidige quarantaine. Aan 
de overkant hangt vanaf de 3e 
etage van de Emtinckstaete 

een groot spandoek om Ietje 
Zonneveld geluk te wensen 
met deze mijlpaal. Geen knuf-
fels, geen handje schudden, 
maar toch een mooi samen-
zijn, gelardeerd met heerlijke 
aardbeiengebakjes.

Vrijheidsgebakjes op 5 mei

LOOSDRECHT
Op Bevrijdingsdag trak-
teerden vrijwilligers van 
stichting SLOEP op vrij-
heidsgebakjes aan oude-
re dorpsgenoten. Het was 
een intieme festiviteit die 
enorm werd gewaardeerd.

Een van de vrijwilligers van 
stichting SLOEP uit Loos-
drecht sprak een oude dame 

die haar vertelde dat 5 mei 
1945 de gelukkigste dag van 
haar leven is geweest en dat 
zij het heel moeilijk vond dat 
wij dit met z’n allen niet groots 
kunnen vieren. Stichting 
SLOEP is ruim een half jaar 
bezig geweest met het organi-
seren van activiteiten voor het 
op waardige wijze herdenken 
en het uitbundig vieren van ‘75 
jaar Vrijheid’. Vanzelfsprekend 

is alles afgelast in verband met 
de coronacrisis. Maar door het 
aangrijpende verhaal van deze 
mevrouw zijn de SLOEP-vrij-
willigers toch gaan zoeken 
naar een mogelijkheid om 
mensen, die de oorlog hebben 
meegemaakt, een feestelijk 
gevoel te geven op dinsdag 5 
mei. En die hebben zij gevon-
den. Op 5 mei werden zo veel 
mogelijk inwoners van Loos-

drecht van 75 jaar of ouder 
verrast met een ‘75 jaar Vrij-
heid’- gebakje dat, op gepas-
te afstand door een vrijwilliger 
van SLOEP is thuisgebracht. 
De namen en adressen van 
deze Loosdrechters van 75-
plus worden via de Facebook 
pagina’s ‘Inwoners van Loos-
drecht’ en ‘Sloepy Loosdrecht’ 
verzameld en daarnaast krij-
gen alle bewoners van de 
Beukenhof en de Emtinckhof 
een traktatie. Het is flink aan-
poten voor de vrijwilligers van 
SLOEP op dinsdagochtend in 
de bar van sporthal Eikenrode. 
De lijsten met namen worden 
gecheckt, de taartjes worden 
verdeeld en er wordt gekeken 
wie waar naar toe gaat. Over 
de veiligheid tegen besmetting 
is goed nagedacht. Er is een 
volle tafel met ontsmettings-
materialen en er zijn zelfs af-
standsbakjes gemaakt om de 
vrijheidsgebakjes veilig te pre-
senteren. Oud- SLOEP- voor-
zitters Bart ten Herkel en Peter 
Op de Beek sluiten aan om 
de 75-plussers te bezoeken. 
Terwijl entertainer Jan Mullers 
in een nostalgisch kostuum, 

een mix van een Canadees en 
Brits militair, met Loosdrechtse 
vlag op het appel verschijnt. 
Samen met vele anderen zijn 
ze gemotiveerd om toch nog 
iets te maken van de 5e mei. 
Met de enthousiaste mede-
werking van de Loosdrechtse 
bakkers Smolders en Jacques 
Maas, de sponsoring van 
Drukkerij ten Herkel, Jumbo 
van de Bunt, Jachthaven ’t 
Anker en Makelaar Veerman, 
een bijdrage van het Wijdeme-
renfonds en de inzet van vele 
SLOEP- vrijwilligers wordt 5 
mei toch nog een beetje ge-
vierd.

 Foto: Ietje te midden van haar nageslacht op veilige afstand
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Hoera, weer naar de kapper!
Contactberoepen mogen aan de slag

Door: Anja Lodder

WIJDEMEREN- Sinds maandag zijn de basisscholen weer open, mogen  
klanten naar de kapper, patiënten naar de therapeut en zijn rijlessen weer 
toegestaan, mits binnen de protocollen. Sporten kan voorlopig alleen nog 
buiten. Onze Wijdemeerse ondernemers zijn er klaar voor.

‘Ik ga er vol in!’
Fleur Iesberts van Schoon-
heidssalon senZ in Loosdrecht 
heeft meteen na het goede be-
richt haar klanten benaderd en 
zit de komende weken al lek-
ker vol. “Het was voor ons net 
als voor zovelen een moeilijke 
tijd. Mijn man heeft horecaza-
ken en kan voorlopig nog niets 

doen. Deze maand bestaat 
mijn zaak 10 jaar en wilde ik 
een leuke actie doen, maar dat 
komt allemaal nog wel. Niet ie-
dereen durft het al aan om te 
komen, maar ik houd me aan 
alle veiligheidsvoorschriften. Ik 
merk dat klanten echt aan een 
pedicure of gezichtsbehande-

ling toe zijn. Wil je iets leuks 
doen voor een geliefde, denk 
dan ook eens aan een ca-
deaubon. Ik ga er vol in!” Tel. 
06 2701 3811.

‘Een lekkere frisse start’
Cokkie van Kooten van Kapsa-
lon La Papillotte in Nederhorst 
den Berg ging meteen maan-
dag al open. “We hebben de 
afgelopen 8 weken benut om 
de zaak te verbouwen. Met 
mijn team maken we een lek-

kere frisse start. Ik moet zeg-
gen dat ik in deze periode 
vooral het contact met mijn 
trouwe klanten heb gemist. 
Mijn werk is mijn hobby en 
als je zoals wij al 47 jaar be-
zig bent dan heb je inmiddels 

wel een goede band met de 
mensen in het dorp. Ik zie de 
toekomst positief en met ver-
trouwen tegemoet.” Tel. 0294 
251 820.

‘Hoop op snel uitbreiden’
Hakan Yigitsoy van Bar-
bershop Carizma in het cen-
trum van Loosdrecht gaat 
na een vliegende start van 
zijn zaak ruim een jaar gele-
den ook weer open. “Geluk-
kig sprong de overheid bij en 

kon ik deze moeilijke periode 
overbruggen. De kracht van 
mijn zaak is dat je zo binnen 
kon lopen voor een knip- en/
of scheerbeurt. Helaas is dat 
nu nog even niet mogelijk en 
moet je verplicht reserveren. 

We gaan met 2 man weer aan 
het werk, maar ik hoop dat we 
snel weer op het oude niveau 
zitten en kunnen uitbreiden.” 
Tel. 035 208 4966.

‘Denken in mogelijkheden’
Raimon Knip van Stichting 
Buro Sport vindt het jammer 
dat er nog maar beperkt ge-
sport kan worden. In het ach-
terste gedeelte van Sporthal 
de Fuik kon men lekker fit-
nessen en was o.a. gymnas-
tiekvereniging ODIS druk met 

trainingen voor jong en oud. 
“Buitensporten met groepjes 
van maximaal 10 mensen kan 
wel, dus we beginnen met 3 
hardloopgroepjes. Sporten 
is erg belangrijk. Met de ge-
meente zijn we daarom in 
overleg om te zien in hoeverre 

we sommige sportactiviteiten 
van binnen naar buiten kun-
nen brengen. Binnenkort meer 
nieuws hierover!”
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Stem voor een 
Pumptrack

LOOSDRECHT
Jazz, Ty en Reeve willen 
heel graag een toffe stoere 
speelplaats voor alle kin-
deren in Loosdrecht om 
lekker te kunnen spelen. 
Vooral voor de kinderen die 
10 jaar en ouder zijn is er 
weinig te doen vinden de 
jongens. Er zijn wel voet-
balveldjes, maar als je niet 
van voetbal houdt, ben je 
daar al snel uitgekeken. 
Ze willen graag een Pump-
track; dat is een speeltuin 
voor alles op wielen.

Een Pumptrack is leuk en ge-
schikt voor alle kinderen (on-
geacht leeftijd of niveau) om 
lekker buiten te kunnen spelen. 
’Toen wij vorig jaar op vakantie 
in Zwitserland voor het eerst 
op een Pumptrack speelden, 
wilden wij deze ook heel graag 
thuis in Loosdrecht om met alle 
vriendjes uit Loosdrecht op te 

kunnen spelen’, zegt Jazz. Vei-
ligheid staat voorop, want een 
helm is verplicht en bescher-
ming dragen is cool. Op een 
Pumptrack maak je ook heel 
makkelijk vriendjes wat het 
extra leuk maakt. Ook als je 
even geen kameraadjes hebt 
om mee te spelen, kun je naar 
de Pumptrack en kom je van-
zelf wel iemand tegen. Ieder-
een heeft wel een step, fiets, 
skateboard of skelter waar-
mee ze op de track kunnen.
De gemeente staat open voor 
het idee, maar er moet wel vol-
doende draagkracht zijn vanuit 
de omgeving. De jongens vra-
gen daarom alle inwoners van 
Loosdrecht en omgeving om te 
stemmen op dit idee. Iedereen 
mag stemmen, graag zelfs! 
Ouders, kinderen en opa’s en 
oma’s. Stemmen kan via de 
website die de jongens zelf 
gemaakt hebben: www.pump-
trackloosdrecht.nl

Weer sporten in    
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Maandag 4 mei is ASV weer 
gestart met de training van 
de JO8 en de J010. Na de 
uitspraak van de minis-
ter-president kwam er di-
rect een bericht binnen 
via Whatsapp: ‘We mogen 
weer!’ De kinderen ston-
den te popelen om weer 
te mogen starten, eindelijk 
mogen ze weer lekker trai-
nen samen met hun team.

Eigenlijk ging het zoals altijd 
bij ASV, maar dan zonder ou-
ders aan de zijlijn. De trainers 
moesten de kinderen er nog 
wel even aan herinneren de 
1.5 meter afstand te bewaren. 
En normaliter sluiten ze altijd 
af met een high-five, alleen 
was dat nu niet mogelijk in 
verband met het coronabeleid. 
Ook onze senioren zullen weer 
gebruik maken van het feit dat 
er per 11 mei weer getraind 
mag worden op het sportcom-
plex. Wanneer zij weer zullen 
starten wordt nu nog geïnven-
tariseerd. Een ding is zeker, 
de trainingen zullen enigszins 
anders verlopen. Kleedkamers 
en kantine blijven gesloten.

NILO Turnvereniging
NILO heeft de afgelopen we-
ken geprobeerd contact te 
houden met onze leden door 
filmpjes op You Tube, onze 
eigen website en Facebook 
te plaatsen. Hieraan was dan 
ook een fotowedstrijd verbon-
den, waarmee je kleine prijsjes 
kon winnen. Maar met een bin-
nensport, waarbij je normaliter 
allerlei toestellen en materi-
alen gebruikt, wordt het een 
hele uitdaging om buiten een 
gevarieerde en uitdagende les 
neer te zetten. Gelukkig heb-
ben we toestemming van de 
gemeente en de scouting om 

in het speeltuintje aan de Laan 
van Eikenrode twee keer per 
week de lessen te gaan aan-
bieden. De lessen zullen er 
wel anders uitzien als dat onze 
leden gewend zijn, meer con-
ditie vormen gericht op kracht 
en lenigheid, daarnaast wat 
basis vormen uit het turnen en 
wat gezellige spelvormen. Het 
allerbelangrijkste is dat we al 
onze turntoppers weer gaan 
zien en dat zal een hoop ge-
zelligheid met zich meebren-
gen.

SVL
‘Yes, we gaan vanaf 29 april 
weer trainen’, barstte het los 
op alle app-groepen bij SV 
Loosdrecht. De protocollen 
brachten best wat uitdagingen 
met zich mee. Wij hebben veel 
tijd gestoken in een alternatief 
programma, lekker voetballen 
met een optimale ‘corona-vei-
ligheid’ voor iedereen. Aange-
zien het ‘competitie’-seizoen 
al ten einde is, hebben wij er-
voor gekozen om leuke voet-
balspelletjes te organiseren 
in plaats van terug te gaan 
naar de ‘reguliere’ teamtrai-
ningen. Plezier voert wat ons 
betreft nu echt de boventoon. 
In carrouselvorm hebben we 
4 spelletje per veld uitgezet 
die onder begeleiding van en-

thousiaste vaders, moeders 
en oudere jeugdleden worden 
uitgevoerd. Een succes. Bij SV 
Loosdrecht hebben we inmid-
dels de derde alternatieve trai-
ning achter de rug. Onze am-
bitie is het om elke keer weer 
iets anders te doen en iets 
extra’s te bieden. Zo zijn de 
begeleiders op zaterdag 9 mei 
geholpen door een talentvolle 
jeugdspeler van AFC Ajax, vol-
gend jaar ‘onder 18’ spelende 
Eja Dakriet. Een fantastische 
ochtend met uitsluitend blije 
jeugdleden.

Naast de Fuik
De binnensporters van ODIS, 
turnen en volleybal, judo en 
badminton en Buro Sport mo-
gen nu buiten sporten op het 
parkeerterrein naast sporthal 
De Fuik in Kortenhoef. Onder 
strenge voorwaarden, met 
dranghekken, op gepaste af-
stand, geen toestellen, enkel 
ballen, linten, pionnen, hoe-
pels e.d. De hele week door 
beschikbaar, zodat er geen 
auto’s parkeren. De sporthal 
blijft dicht. Het liefst lopend of 
per fiets komen. Er is een rou-
ting voor komende en gaande 
sporters. Voorlopig tot 1 juni, 
maar kan verlengd worden in 
overleg met gemeente.
Foto’s: Nilo en SVL
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Veilig oogmeten door nieuwste technologie bij 
Buffing Optiek
LOOSDRECHT
We zijn blij dat we sinds 
deze week weer uw ogen 
mogen meten.Dankzij een 
jarenlange samenwerking 
tussen Zeiss en Buffing 
Optiek is sinds deze week 
de nieuwste technologie in 
oogmeting beschikbaar in 
Loosdrecht.

“De moderne apparatuur wordt 
aangestuurd via een iPad. Bij-
komend voordeel is dat we nu 
ook voldoen met de oogmeting 
aan de eisen van het RIVM 
met betrekking tot het aanhou-
den van de veilige 1,5 meter 
afstand,” aldus Sander Buffing 
eigenaar bij Buffing Optiek.
Hoe preciezer de oogmeting, 
hoe beter de bril. De vooruit-
strevende instrumenten van 
ZEISS voor een oogmeting 

zorgen niet alleen voor een 
compleet nieuwe ervaring tij-
dens de oogmeting, maar ook 
voor zeer precieze resultaten 
met de ZEISS VISUPHOR 500 
en de ZEISS VISUSCREEN 
500. Tevens hebben we met 
de I-profiler een instrument tot 
onze beschikking waarbij we 
uw sterkte tot op een honder-
ste dioptrie kunnen bepalen. 
Ook het bepalen van uw ge-
zichtskenmerken in combina-
tie met uw montuur gebeurt 
met digitale Zeiss apparatuur. 
En alles aangestuurd met de 
iPad op een veilige afstand 
van meer dan 1,5 meter!

Vanwege de maatregelen van 
het RIVM is het maken van 
een afspraak voor een oog-
meting noodzakelijk, tevens 
vragen we u om alleen een 

afspraak te maken als u kunt 
voldoen aan de richtlijnen van 
het RIVM.

Vraag in de winkel ook eens 
naar de leuke aanbiedingen 
die we samen met Zeiss voor 
u in petto hebben, zoals een 
tweede paar glazen voor de 
helft van de prijs. Ook voor 
zonneglazen van Zeiss op 
sterkte krijgt u 1 glas gratis.
We zien u heel graag in een 
van onze winkels. Bel voor 
een afspraak, of plan deze in 
via onze website www.buffing-
optiek.nl. In Loosdrecht staan 
Tom en Irene voor u klaar, tel. 
035-2400123. In Hilversum 
staan Deborah, Simon, Sas-
kia, Maarten, Kitty en Sander 
voor u klaar tel. 035-6249960.

   

Weer lekker paardrijden bij Hallinckveld
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vanaf 22 april draven de 
pony’s en paarden weer 
bij manege Hallinckveld. 
Volgens eigenaar Hellen 
Rotteveel stond de jeugd 
letterlijk te springen om 
hun lievelingspony’s weer 
in de armen te sluiten.

“Dat was inderdaad schrikken 
na het afkondigen van de lock-
down”, opent Hellen Rotteveel. 
“Van 300 bezoekers per week 
naar nul.” Ze is blij met de vele 
lieve en meelevende reacties 
van de klanten, een enkeling 
zei de contributie op, om per-
soonlijke redenen, maar het 
merendeel bleef trouw. Ook 
zonder berijders moeten de 
viervoeters verzorgd worden. 
Dus waren de vier medewer-
kers nog drukker dan normaal, 
want zonder lessen moeten 
de paarden wel bewegen. Ui-
teraard is de openstelling wel 
gebonden aan regels: alleen 
buiten, geen ouders langs de 
hekken en op gepaste afstand 
van elkaar en de instructrice, 
naast een rijtje met hygiëni-
sche maatregelen.

Hallinckveld heeft regelmatig 
contact gehad met de hand-

havers van de gemeente en 
inmiddels is het bedrijf met 65 
paarden en pony’s ‘coronap-
roof’ gekeurd. Momenteel zijn 
Rotteveel c.s. in afwachting 
van een nieuw sportprotocol 
van NOC/NSF. De binnenbak 
en kantine zijn voorlopig ge-
sloten. In de zes weken qua-
rantaine stond Hallinckveld 
diverse keren via het beeld-
scherm met de leerlingen in 
verbinding. Met online mas-
terclasses. “We gaven theo-

rielessen via Zoom over zaken 
als opzadelen, gedrag van 
paarden en dergelijke.” 

Lekker lessen 
Amber Arends geeft les aan 
een groep meiden in de be-
ginnersgroep. Terwijl ze de 
leerlingen zegt dat ze ‘van 
hand moeten veranderen’ ver-
telt ze dat ze de kinderen het 
meest gemist heeft. “Ik werk 
vijf dagen per week als in-
structrice, dan val je toch wel 

in een gat.” Het valt haar op 
dat de grietjes de lessen snel 
weer oppakken. “Paardrijden 
verleer je niet.”In de tussentijd 
denkt Hellen aan het vervolg. 
In ieder geval heeft ze beslo-
ten dat de manege niet sluit 
in de zomervakantie. Zodat 
de kinderen eventueel lessen 
kunnen inhalen, in de groep 
of individueel. Het Pinkster 
Spring Concours valt helaas 
weg, maar Hallinckveld volgt 
de ontwikkelingen op de voet 

en komt zeker met nieuwe ac-
tiviteiten om kinderen en paar-
den aan het werk te zetten.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

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 fi nancieel 
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 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

TOPPERS

Een selectie van onze scherp 
geprijsde aanbiedingen
Alle acties zijn geldig van maandag 11 mei t/m zaterdag 16 mei.
Kom naar de Foodstore voor alle overige acties.

PRIJZEN 

INCLUSIEF
 BTW Week WEEK 20 2020

*Prijs kan variëren door gewicht. **Actiepercentage is in prijs doorberekend. Zolang de voorraad strekt. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW 
  en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Zowel voor particulieren als zakelijk zonder kooppas.

  Foodstore ‘t Gooi is gevestigd op de Franse Kampweg 38 in Bussum (voorheen Hocras locatie).
Lekker eten & drinken voor kleine prijsjes

Lamsbiefstukjes
Nieuw-Zeeland 
pak 4 stuks à ca. 175 gram
33.628.45

(8,06 excl. btw)

8,79* Hotelblok
OLD AMSTERDAM
ca. 300 gram
43.225.33

(4,08 excl. btw)

4,45*

Gebraden kipdijsaté
pak 12 stokjes 
à ca 50 gram per stuk
44.242.06

(5,95 excl. btw)

6,49*

(15,66 excl. btw)

18,95

Bitter
CAMPARI 
fles 100 cl
05.632.22

(5,46 excl. btw)

5,95

Olijfolie
CARBONELL 
traditioneel
petfles 1 liter
21.231.49

Siroop
KARVAN CEVITAM 
aardbeien, bosvruchten, 
fresh citroen en diverse 
andere smaken
fles 75 cl
02.815.19 - e.a.

(2,47 excl. btw)

2,69

15%
korting**

Nacho chips
SANTA MARIA 
zak 475 gram
27.511.14

(2,18 excl. btw)

2,38
15% KORTING OP HET GEHELE 
SANTA MARIA ASSORTIMENT

15%
korting**

Minizakjes snoep
HARIBO 
bijv.: happy cherries
doos 28 zakjes à 75 gram
27.314.05 - e.a.

(10,68 excl. btw)

11,64

20%
korting**

Cola of orange
PEPSI OF SISI
tray 24 blikjes à 33 cl
02.008.32 - 02.003.37

(12,12 excl. btw)

13,21
Vanaf

20%
korting**

Kipfilet
bak ca. 1 kilo
44.200.14

(6,41 excl. btw)

6,99*


