
Koffietent 
  
Vrijwilligersstichting Bruisend Ankeveen die wekelijks de markt 
met elkaar organiseert, heeft deze vaste koffietent verzorgd. 
Initiatiefnemer Friso van Voorthuizen: “We zijn trots op wat we hier 
hebben neergezet. We gaan hier nog jaren van genieten en kijken 
uit naar de eerste keer dat we met elkaar het kopje kunnen heffen!” 

Schouw 
 
Tijdens een schouw lopen de dorpscoördinatoren 
samen met inwoners een rondje door het dorp en 
worden allerlei aandachtspunten doorgenomen. 
Dorpscoördinator Bas Immerzeel wandelde door 
Breukeleveen. Dat leidde tot herstel van de verzakte 
bushalte en een nieuw inwonersinitiatief dat wordt 
ondersteund vanuit het dorpsbudget.

Een jaar geleden startte een gloednieuw dorpenteam in Wijdemeren als 
onderdeel van het dorpenbeleid. Het team moet ervoor zorgen dat inwoners 
makkelijker initiatieven kunnen realiseren die de Wijdemeerse dorpen mooier 
maken.  

Maar het afgelopen jaar ging niets zoals normaal. Projecten werden uitgesteld, er 
kwamen nieuwe vragen bij. Het dorpenteam bleek ook in deze moeilijke tijden flexibel 
en direct bereikbaar. De lijnen tussen gemeente en inwoner waren kort: precies onze 
belofte. Daar ben ik trots op!

Waar ik ook trots op ben: u. Zoveel betrokken inwoners hebben gezorgd voor zoveel 
mooie initiatieven. Bedankt daarvoor! We hopen dat u dat dit jaar voortzet. Want een 
nieuw jaar zorgt voor nieuwe kansen. We kijken uit naar alle plannen in 2021! 

In deze special vindt u een greep uit de initiatieven die zijn gerealiseerd in 2020. 

Rosalie van Rijn
Wethouder dorpenbeleid

Fietsenstalling 
  
Alle bewoners waren het 
erover eens: de fietsenstalling 
bij het Vuntusstrandje moest 
flink opgeknapt worden! En 
dat is gelukt. Het dorpenteam 
heeft hiervoor een deel van het 
dorpsbudget ingezet.

Tasjesbibliotheek 
 
Het dorpenteam heeft 
bijgedragen aan de huisvesting 
van de Tasjesbibliotheek 
waarbij inwoners een tas met 
boeken kunnen ophalen en 
lenen.

Pumptrack 

Drie jongens droegen een initiatief aan voor een wel heel bijzondere 
speelplek. Inmiddels is er een locatie voor de pumptrack op het 
oog en worden er fondsen en subsidies verworven. Er wordt 
samengewerkt met de Mentelity Foundation.

Jongerenontmoetingsplaats 
 
“Vet dat we een plek krijgen die speciaal voor ons is! Te Block hebben we  
als naam met elkaar bedacht, dat vinden we toepasselijk en klinkt ook 
goed”, vertelt Kevin de Jong. Edward Galensloot is ermee aan de slag 
gegaan: “Ik heb goed naar de wensen van de jongeren geluisterd en vindt 
het een geweldig mooie klus!” Naar verwachting is de plek begin 2021 klaar.

‘Op afstand dichtbij’
Het dorpenteam blikt terug

Als kersvers dorpenteam kregen we vanwege alle 
coronamaatregelen direct met nieuwe en uitdagende 
inwonersvragen te maken. We waren op afstand toch 
dichtbij. 

Er bleek veel behoefte om iets voor een ander te doen.  
Dat leidde tot een verzamelpagina aan buurtinitiatieven op  
www.deappelboom.nl/coronahulp. Titia Andreas, administratief 
ondersteuner, houdt de website actueel: “Mooi om op deze 
manier alle initiatieven in Wijdemeren zichtbaar te maken en 
elkaar zo te inspireren en te helpen.” 
 
Sociaal makelaar Hetty Kastelein koppelde met plezier al deze 
inwoners aan organisaties en andersom. “Vrijwilligers van de 
Emtinckhof hielp ik aan contacten waardoor zij mooie activiteiten 
hebben kunnen organiseren die glans gaven aan de donkere 
maanden. Er is nu zelfs een activiteitencommissie!”
 
Dorpscoördinator Saskia Hille: “We hebben het afgelopen jaar 
ondanks alles snel kunnen schakelen. Het was bijvoorbeeld 
een uitdaging om enerzijds de overlast in de speeltuinen aan 
te pakken en anderzijds te voelen dat jongeren echt een plek 
nodig hebben. Als je dan met elkaar tot een oplossing komt is dat 
geweldig.”  
 
Dorpscoördinator Bas Immerzeel vult aan: “De betrokkenheid van 
inwoners in Wijdemeren is groot. De bereidheid om je in te zetten 
voor de verandering die je wenst: dat is wat ons als dorpenteam 
echt energie geeft!”

Meer initiatieven zien? Kijk op www.deappelboom.nl
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Naaiatelier Wonderfeel 
  
Op initiatief van festival Wonderfeel is in samen-
werking met het dorpenteam een naaiatelier 
gestart met een groep Syrische dames.  
Zij maken bijvoorbeeld picknickdekens en mond-
kapjes. De opbrengst komt ten goede aan de 
vrijwilligers van het festival. De dames krijgen er 
privéconcerten voor terug! 
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De Paddenpoel 
  
Wat hebben al veel inwoners 
en hun kinderen plezier gehad 
van dit project. Er is zelfs een 
Paddenpoellied! Hopelijk 
kunnen we dit in 2021 
luid ten gehore brengen.
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Banners oorlogsverhalen 
  
Stichting SLOEP organiseert de jaarlijkse herdenking 
bij het oorlogsmonument. Samen met de Historische 
Kring en IJsclub de Loosdrechtse Plassen hebben 
zij prachtige banners met oorlogsverhalen geplaatst 
bij dit monument. Het dorpenteam heeft financieel 
bijgedragen. 

Foto: Mirandsfotografie

Bijenschans 
  
Het afgesloten gemeenteterrein achter 
Scouting Klaas Toxopeus is omgetoverd 
tot een prachtig parkje. Hier wordt door 
de Bijenvereniging Wijdemeren een 
bijenschans gemaakt voor natuureducatie en 
natuurondersteuning. Samen met de Scouting 
beheren zij dit terrein.
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Waar mogelijk zijn er ook 

veel De Appelboomprojecten 

ondersteund en aangelegd. 

Natuurlijk weer samen met de 

mannen van de buitendienst. 

Zonder hen was dit niet  

mogelijk geweest! Fijn om zo 

met elkaar de leefomgeving 

mooier en beter te maken.
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