
 

Team dorpenbeleid 
We stellen je graag voor! 
 

  

  

nieuwsbrief 

Voor we ingaan op al het leuks dat er te 

melden is over de Appelboom-projecten, 

stellen we je graag voor aan het nieuwe 

team dorpenbeleid. Samen vormen zij 

een team van vaste gezichten in de 

dorpen.  

 
Team dorpenbeleid 
Even voorstellen 
Op maandag 3 februari is Bas Immerzeel 

begonnen als dorpencoördinator waarmee 

het team dorpenbeleid compleet is. 

Administratief ondersteuner Titia Andreas, 

sociaal makelaar  Hetty Kastelein , 

dorpencoördinatoren Saskia Hille en Bas zijn 

het aanspreekpunt voor jouw initiatief. Om 

altijd op de hoogte te zijn van wat er bij jou in 

de straat speelt kiezen zij er voor 

gebiedsgericht te werken. Voor de dorpen 

Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen en 

Nederhorst den Berg is Bas het vaste 

gezicht. In Ankeveen, Kortenhoef, Nieuw-

Loosdrecht en ’s-Graveland is dat Saskia. 

Hetty is in alle dorpen betrokken bij 

maatschappelijke en sociale initiatieven. De 

dorpencoördinatoren zijn niet alleen 

aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe 

Appelboom-initiatieven, maar rollen ook het 

dorpenbeleid uit. Hiervoor komen zij in mei en 

juni naar de dorpen. Zie ook 

www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.   

 

Contact met team dorpenbeleid: 

Bas   B.Immerzeel@wijdemeren.nl 

   06 525 809 22 
Hetty   H.Kastelein@wijdemeren.nl 

   06 543 453 33  
Saskia   S.Hille@wijdemeren.nl 

   035 65 59 408 
Titia    T.Andreas@wijdemeren.nl 

   035 65 59 138 
 
Ondersteuning door dorpenbeleid 
Tasjesbibliotheek & Film Ankeveen 
De Tasjesbibliotheek in Kortenhoef en een 

film in Ankeveen worden al ondersteund door 

het team dorpenbeleid. De Tasjesbibliotheek 

maakt het lenen van boeken in de directe 

leefomgeving mogelijk en in Ankeveen wordt 

een dorpsverhaal uit oorlogstijd verfilmd. 
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V.l.n.r. Hetty Kastelein, Bas Immerzeel , Rosalie van Rijn, Saskia Hille en Titia Andreas  

mailto:B.Immerzeel@wijdemeren.nl
mailto:H.Kastelein@wijdemeren.nl
mailto:S.Hille@wijdemeren.nl
mailto:T.Andreas@wijdemeren.nl


 

Op www.deappelboom.nl wordt onder 

andere vraag en aanbod van 

vrijwilligerswerk bij elkaar gebracht. We 

geven je een kijkje in de wereld van 

vrijwilligerswerk. 

 
Varen met de fietsboot of taalmaatje? 
6 nieuwe vacatures  
 

Denk je aan Loosdrecht dan denk je aan het 
water. De Fietsboot gaat komend seizoen weer 
varen! De Fietsboot is een van de prachtige 
initiatieven die op de appelboom te vinden zijn. 
Het initiatief is gestart in de gemeente Stichtse 
Vecht en in 2019 opgestart in Loosdrecht.  
 
Het is een succes  en daarom heeft de Fietsboot 
extra helpende handen nodig. Ze zijn op zoek 
naar schippers en gastheren/vrouwen.  
Super leuk om als vrijwilliger bij het (vaar)team te 
komen dus meld je gauw aan. 
 

 
De fietsboot in Loosdrecht 
 

Er is in Loosdrecht, dankzij de enorme inzet van 
veel vrijwilligers, een levendig taalcaféontstaan. 
Elke woensdagmorgen zijn er 10 tot 15 
deelnemers en wordt er druk gepraat en 
geoefend in de Nederlandse Taal. 
Naast het taalcafé is er ook individuele 
begeleiding van de vrijwillige taalcoaches. In 
Loosdrecht en Kortenhoef zijn de taalcoaches 
naarstig op zoek naar collega’s! Ga een keer 

kijken in de bibliotheek Loosdrecht op 
woensdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. en 
meld je aan.  
 

 
Taalcafé in Bibliotheek Loosdrecht 

 
ANWB AutoMaatje 
Een mooi vrijwilligersproject 
Een doktersbezoek of boodschapje is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend omdat zij bijvoorbeeld 

slecht ter been zijn. Vrijwilligers van ANWB 

AutoMaatje maken dit mogelijk door inwoners in 

de eigen auto mee te nemen. Heleen van Noort 

en Irma Kubbenga koppelen persoonlijk de 

aanvraag voor een rit aan een van de vrijwillige 

chauffeurs. Een ritje met AutoMaatje is aan te 

vragen van maandag t/m vrijdag van 10 tot 12 

uur. Een ritje aanvragen of aanmelden als 

vrijwilligchauffeur? Dat kan via 035 694 7455 of 

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl of 

www.deappelboom.nl/automaatje.  
 

 
Heleen van Noort en Irma Kubbenga 

 
 

Vrijwilligerswerk in Wijdemeren 
Met elkaar en voor elkaar 
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http://www.deappelboom.nl/
https://www.deappelboom.nl/apl/Appelboom/Vacatures.html
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Nieuws van De Appelboom 
De voorjaarsoogst 

Opening Paddenpoel 
Kortenhoef 
Op 24 maart wordt in Kortenhoef een nieuw 

appeltje van De Appelboom geplukt. Gelegen 

tussen school, kinderopvang, sport en 

woningen wordt de Paddenpoel geopend. In 

de Paddenpoel is er voor iedereen iets leuks 

te doen. Voetbal, sporten, klimmen, spelen of 

wat dacht je van een potje jeu de boules? Het 

is een prachtige plek geworden waar 

buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.. 

Om 14.00 uur wordt de Paddenpoel feestelijk 

geopend. Je bent van harte uitgenodigd! Zie 

ook: www.wijdemeren.nl/depaddenpoel 

De Paddenpoel in Kortenhoef 

 
Onderhoud prairietuin 
De schaar erin 
Nog even en al het groen loopt uit. Dit is hét 

moment om in de prairietuinen met de schaar 

aan de slag te gaan. De grassen knip je tot 

10 cm boven het maaiveld terug, vaste 

planten snoei je terug tot boven de rozet. 

Twijfel je? Neem contact op met jouw 

dorpencoördinator voor advies! 

 
Prairietuin in bloei 

 
 

Appelboom-initiatief krijgt vervolg 
Mijn baas ruimt op 
Wat als klein initiatief via De Appelboom 
begonnen is (4 dispensers), groeit uit tot een 
gemeentebreed succes. Vanaf half maart  
staan verspreid door alle dorpen van de 
gemeente Wijdemeren dispensers met 
hondenpoepzakjes. Er worden de komende 
weken 30 nieuwe dispensers geplaatst. Het is 
dan nog makkelijker om de omgeving schoon 
te houden. Zie ook: 
www.deappelboom.nl/hondenpoep. 

 
  Appelboom initiatief “Mijn baas ruimt op” 

 

Reserveer nu een kamer! 
10 keer insectenhotel 
Verspreid door de gemeente worden de 
komende tijd 10 insectenhotels geplaatst. De 
insectenhotels bieden de mogelijkheid voor 
insecten om beschutting te zoeken tijdens 
slecht weer en gedurende de 
wintermaanden, maar is ook de plek waar de 
rups veranderd in een vlinder! Je vindt de 
insectenhotels verspreid door de gemeente 
op schoolpleinen, in Appelboom-projecten en 
in het gemeenteplantsoen. Er zijn nog vijf 
exemplaren beschikbaar. Onderhoud je met 
de buurt een wat groter stuk groen en lijkt het 
je leuk om daar een insectenhotel in te 
plaatsen? Neem dan contact op met de 
dorpencoördinator. 

 
Bijenhotel achter de Schakel in Loosdrecht 

 

 

http://www.deappelboom.nl/
http://www.wijdemeren.nl/depaddenpoel
https://www.deappelboom.nl/hondenpoep
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Duurzame Week Wijdemeren 
Doe mee 
 Een schone leefomgeving is fijn voor 

iedereen. Je voelt je er lekkerder in en 

het is goed voor mens, dier en natuur. De 

gemeente zet zich tijdens de week van 

de duurzaamheid (21- 28 maart) in voor 

een schone omgeving. Doe jij mee? 

 
De gemeente werkt de komende jaren aan 
een groot aantal projecten om Wijdemeren 
klaar te maken voor een duurzame toekomst. 
Zo gaan we aan de slag met het afkoppelen 
van het aardgas, zoeken we naar 
mogelijkheden voor de opwek van zonne- en 
windenergie, maken we de buitenruimte stap 
voor stap klaar voor het veranderende 
klimaat en geven we als gemeente het goede 
voorbeeld bijvoorbeeld door duurzamer in te 
kopen en onze gebouwen te vergroenen. 

Groene gemeente 

Met de Duurzame Week willen we u als 
inwoner, bedrijf of vereniging inspireren, 
motiveren en verbinden om de komende 
jaren samen met ons te werken aan een 
toekomstbestendige groene gemeente. Wat 
staat er gepland tijdens de Duurzame Week? 

Programma 

We nodigen u uit om mee te helpen bij een 
grote voorjaarsschoonmaak in de dorpen (21 
maart). Want lege flesjes, blikjes of 
snoepwikkels in de bermen en plantsoenen, 
dat is toch zonde! U kunt zich voor dit 
onderdeel nu al aanmelden! Ook organiseren 
we een duurzaam diner met inspirerende 
sprekers en maken we de winnaars van de 
prijsvraag ‘Duurzame Dorpen in Actie’ 
bekend (25 maart). Uiteraard kunt u ook weer 
uw tuintegels komen inruilen voor mooie 
plantjes én een zak compost (28 maart) en 
op de Wijdemeerse scholen gaan ze aan de 
slag met een lespakket over duurzaamheid. 

Meer weten over de Duurzame week? Kijk op 
https://www.wijdemeren.nl/duurzameweek 

 
 

 
 
 
 
 
 
,  

 

 

https://formulieren.wijdemeren.nl/opschoonactie
https://formulieren.wijdemeren.nl/opschoonactie
https://www.wijdemeren.nl/duurzameweek

