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“Ik doe een beroep op iedereen in
Wijdemeren”
Beste inwoners van
Wijdemeren,

De regering heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavi22-06-17 16:17

rus zo veel mogelijk tegen te
gaan. Ook in Wijdemeren merken we dit. Scholen, horeca en
sportclubs zijn in ieder geval
gesloten tot en met 6 april. De
maatregelen hebben effect op

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL

het openbare leven, op de situatie thuis en op het werk. U
zult zich misschien zorgen maken om uw eigen gezondheid
of de gezondheid van familie
en vrienden. Dat begrijp ik erg
goed. Toch doe ik een beroep
op iedereen in Wijdemeren om
de rust te bewaren en kalm
en met verstand te handelen.
Volg de maatregelen van de
Rijksoverheid, blijf thuis als u
klachten heeft en beperk uw
bezoek aan elkaar de komende tijd.
Ondertussen werken veel van
onze inwoners in de zorg, in
het onderwijs of bij de hulpdiensten. Ik heb respect en
ben dankbaar voor hun inzet in
deze moeilijke periode. Als gemeente kijken we samen met
-Lees verder op pagina 3-
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ANWB Automaatje
Wijdemeren

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

12 maart 2020

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Het nieuwe coronavirus
(COVID-19) in Nederland
Wat moet je doen?

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Heb je geen
klachten?

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn,
loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.
Dan gelden de volgende extra maatregelen:

VANAF 59 euro
'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

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

Vermijd grote
groepen (meer dan
100 personen)

Werk thuis
als het kan

Blijf thuis

Beperk (sociale)
contacten

Vergeet niet:

Was je handen
regelmatig

Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog

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

WWW.DENIEUWSSTER.NL
De natuur loopt uit, maar is nooit te laat.

Schud geen handen

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Gebruik papieren
zakdoekjes

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Cordon bleu
Filetlapje gevuld met ham en kaas

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Vleeswarentrio:
100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram cordonbleu rollade
Bakje selleriesalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Serieuze zorgen om		
coronavirus
Tijd van grapjes maken is voorbij
Door: Saskia Luijer

REGIO
Op 15 maart, bij het schrijven van dit stuk, telt Nederland 1135 mensen die
positief zijn getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het
coronavirus. Aan de ziekte
zijn landelijk 20 mensen
gestorven. In de regio
Gooi en Vechtstreek is het
coronavirus door de GGD
elf keer met een test vastgesteld, nog geen enkele
keer in Wijdemeren. Dat
lijkt gunstig maar schijn
bedriegt, ook bij ons is het
virus waarschijnlijk al aanwezig.
Alle maatregelen die het Rijk
neemt, zijn erop gericht om de
uitbraak van het coronavirus
zoveel mogelijk uit te stellen
en uit te smeren. We houden
het virus niet meer tegen,
maar willen het tempo van
verspreiding wel beïnvloeden.
Om daarmee te voorkomen
dat ziektegevallen zich te
snel opstapelen, waardoor de
gezondheidszorg overbelast
raakt en patiënten die zorg
nodig hebben dat niet langer
kunnen krijgen.
Blijf thuis bij verkoudheid
De belangrijkste maatregelen
voor mensen zonder klachten
zijn: thuiswerken als dat kan
en grote groepen vermijden.
Bij verkoudheidsklachten is
het advies: blijf thuis en beperk sociale contacten. Dat
geldt al voor milde verkoudheidsklachten, zoals niezen,
keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging. Dan kan er
namelijk al sprake zijn van
besmetting met het coronavirus, want de ziekte kan ook
mild verlopen. Dus zorg ook
met milde klachten dat je anderen niet besmet. Ziek thuis
uit en houd afstand tot andere
mensen. Je hoeft de huisarts
pas te bellen als de klachten
erger worden. Als je koorts
krijgt, gaat hoesten of moeilijk
ademen.
Beperkt testen op corona
De huisarts bepaalt of iemand
met klachten getest moet

worden op besmetting met
het coronavirus. Dat gebeurt
volgens de richtlijnen van het
RIVM. Omdat de testmogelijkheden beperkt zijn, wordt niet
langer elke zieke getest die
serieus verdacht wordt van
een coronabesmetting. De
testen worden vooral ingezet
bij ernstig zieke patiënten en
mensen uit kwetsbare groepen. Zoals ouderen boven de
70 jaar en mensen met een afweerstoornis. Zij zijn immers
de groep waarbij extra zorg
het meeste nodig zal zijn. Alle
overige ‘verdachte’ coronapatiënten de minder ziek zijn
worden dus niet meer getest,
maar krijgen uiteraard wel het
advies om thuis te blijven.

- Vervolg van voorpaginade basisscholen en de kinderopvang wat er nodig is voor de
noodzakelijk opvang voor kinderen van deze ouders.
Het sociale leven komt tot stilstand. Belangrijk is oog voor
elkaar te hebben terwijl we
rekening houden met de beperkende maatregelen. Het is
zoeken naar balans tussen,
veiligheid, gezondheid en gemeenschapszin. De kracht

van de dorpen van Wijdemeren is dat mensen omzien
naar elkaar. Inwoners zien wat
de ander nodig heeft, helpen
elkaar en staan elkaar bij. Laten we deze eigenschap de
komende tijd inzetten om met
elkaar deze periode zo goed
als mogelijk door te komen.
Ook al zal dat nu vanwege de
noodzakelijk maatregelen misschien iets anders gaan dan
normaal.
Denk vooral ook om ouderen
en kwetsbare dorpsgenoten.

Meer informatie
Vorige week kreeg het callcenter van GGD Gooi en
Vechtstreek ruim 1500 telefoontjes van inwoners met
vragen over het coronavirus.
Het callcenter is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur. In het
weekend zijn er aangepaste openingstijden. Kijk voor
meer informatie op
www.ggdgv.nl/coronavirus.

Geef bijvoorbeeld een maaltijd af bij de deur, haal boodschappen en medicijnen voor
mensen die dat nodig hebben
en probeer telefonisch of via
facetime contact te houden. Ik
zie op social media al veel initiatieven hiertoe. Dat geeft mij
als burgemeester veel vertrouwen. We doen het samen!
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Aanvullende maatregelen
onderwijs, horeca, sport
Ondernemers in bijvoorbeeld
de horeca of de reisbranche
kunnen daardoor makkelijker
geld lenen als klanten wegblijven of als hun zaak tijdelijk
dicht moet. Meer informatie
over de mogelijkheden kunnen
ondernemers opvragen bij het
adviesteam van de Kamer van
Koophandel.

SNELLE UITBRAAK
GEEFT ENORME
BELASTING OP
DE ZORG
Ziekenhuizen overvol
De ernst van de situatie schuilt
in het feit dat door toename
van het aantal coronabesmettingen ziekenhuizen straks
overvol raken en kwetsbare
patiënten mogelijk niet meer
kunnen helpen. Een snelle
uitbraak geeft een enorme
belasting op de zorg. Het vermijden van grote groepen en
thuisblijven als je een beetje
snotterig bent, doe je dus niet
zozeer voor jezelf, maar juist
om de uitbraak af te remmen.
Om de gezondheid van ouderen te beschermen en om
de zorg voor mensen die het
echt nodig hebben in stand te
houden. Dus neem je verantwoordelijkheid en doe dit voor
elkaar. Want we gaan heftige
weken tegemoet.
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Zondag 15 maart 2020 heeft
het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak
van het coronavirus. Scholen
en kinderdagverblijven in heel
Nederland sluiten in ieder geval tot en met maandag 6 april
2020. Datzelfde geldt voor
eet- en drinkgelegenheden en
sport- en fitnessclubs.
De maatregelen zijn:
• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht van maandag
16 maart tot en met maandag
6 april. Het gaat hierbij om
scholen in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, mbo en
speciaal onderwijs.
• Voor kinderen van ouders
die bijvoorbeeld werken in de
zorg, bij de politie, openbaar
vervoer en brandweer is er
wel opvang in de school en het
kinderdagverblijf. Zo kunnen
deze ouders blijven werken.
Deze opvang is zonder extra
kosten.
• Docenten gaan onderwijs
op afstand organiseren voor
kinderen die thuis zitten, met
prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag
15 maart 18.00 uur tot en met
maandag 6 april. Ook sporten fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten
vanaf zondag 15 maart 18.00
uur tot en met maandag 6
april.
• Het kabinet vraagt iedereen
in Nederland om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen
doen. Het kabinet benadrukt
nogmaals dat het niet nodig is
om boodschappen te hamsteren. De supermarkten blijven
nieuwe voorraden krijgen.
• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en
met maandag 6 april.
Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers te helpen die in de problemen dreigen te komen. Zo
is er de regeling werktijdverkorting, kan de Belastingdienst
uitstel van betaling verlenen
en verruimt het ministerie van
Economische Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf.

Vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over
deze nieuwe maatregelen dan
kunt u terecht op:
• Website RIVM www.rivm.nl/
coronavirus/covid-19 website
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
• U kunt ook bellen met het
landelijke informatienummer
0800-1351.
Callcenter GGD
Het algemene nummer van
GGD Gooi en Vechtstreek is
beschikbaar voor specifieke
medische vragen waarop u
via bovenstaande routes geen
antwoord krijgt: 035-6926400.
Dit nummer is bereikbaar
op werkdagen van 08.30 tot
17.00 uur. De GGD bepaalt
per weekend op welke tijdstippen het nummer bereikbaar is
op zaterdag en zondag. Deze
informatie is te vinden via
www.ggdgv.nl.
Bovenstaande informatie is de
informatie die op maandagmorgen 16 maart 2020 bekend
was. Kijk voor de meest recente informatie op www.wijdemeren.nl en www.ggdgv.nl.
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In Gesprek Met burgemeester		
Crys Larson
WIJDEMEREN
Vanaf donderdag 19 maart
kunt u kijken naar een
nieuwe aflevering van In
Gesprek Met op GooiTV.
Redacteur Herman Stuijver
is in gesprek met burgemeester Crys Larson van
Wijdemeren.
Het gesprek zal geheel gaan
over het coronavirus, over

de maatregelen en adviezen.
Ook over de sociale gevolgen,
de rol van de gemeente en de
verantwoordelijkheid van de
burgemeester in deze.
GooiTV is te zien via Ziggo
(kanaal 41) en KPN (kanaal
1432). Meer info over kanalen:
zie gooitv.nl

Wijdemeren ligt stil…..

De volgende activiteiten zijn
o.a. afgelast…

cert harmonie BMOL, Kunst
a/d Dijk met Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva,
opening van De Paddenpoel,
Music in Color concert rond
Ingrid Jansen, schaken Curtevenneschool regionale finales,
jaarvergadering HK.

Ankeveen: Bingo en Rad van
Fortuin in ASV- kantine, Sing
Along Vriendschapskring -,
halve finale Kleinkunst Festival -, Zondagmiddag concert
All Directions! -, Carel Kraayenhof en Juan Pablo Dobal in
de Dillewijn, jaarvergadering
HK, opening ontmoetingsplek
Wout Hilhorsthof, Paasknutselclub met All Directions!,
voetbalwedstrijden ASV ’65.

Loosdrecht: diploma- uitreiking Jeugd Schaatsen, herdenking
oorlogsmonument
met Ben Verduijn, inloop Gebiedsakkoord, bezoek aan
kasteel-museum Sypesteyn
en de tuinen, Bevrijdingsconcert Fun4All in MCO, jaarvergadering HK, kerkdiensten r.k.
KAN- parochies en Pauluskapel, voetbalwedstrijden SV
Loosdrecht.

Kortenhoef: Lentekriebels Curtevenneschool, voorjaarscon-

Nederhorst den Berg: Concert
Op de Berg, Spiegelplasloop,

WIJDEMEREN
Het coronavirus waart ook
door de vijf dorpen. Veel
ligt er stil, in ieder geval tot
6 april.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Klein
Paasbrood

Van 4,65 voor €3,75

jaarvergadering HK, kerkdiensten Prot. Gemeente, voetbalwedstrijden VV Nederhorst.
’s-Graveland: Geert Mak-lezing, lezing over de Mattheus
Passion in de Stalpaertkerk,
jaarvergadering HK, kerkdiensten De Graankorrel, voetbalwedstrijden SV ’s-Graveland
Scholen, kinderopvangcentra,
restaurants, cafés, koffiezaken
en sportzalen dicht.
Aangepaste kerkdiensten NH
kerk te ’s-Graveland (tot 75
pers.)
Digitale en aangepaste kerkdiensten Sijpekerk te Loosdrecht.
Enzovoort………….

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.

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
Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht
3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv
0653265336

LOKAAL

Woensdag 18 maart 2020

5

Laatste fase			

Klachten worden ‘zeer slecht’ afge-

“Tussen de rotondes”

handeld

Totale auto-afsluiting 3 t/m 5 april

College erg		
geschrokken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een rapport over de
afhandeling van klachten blijkt dat Wijdemeren
hierop vaak ‘zeer slecht’
scoort. Weliswaar krijgen
klagers op tijd antwoord,
maar de manier van communiceren is een serieus
probleem. B&W schrokken van de uitslag en nemen de kritiek ter harte.

Foto: Isra van Velzen
Door: Anja Lodder

LOOSDRECHT
Aan een klein gezelschap
van bewoners en ondernemers gaven wethouder
Joost Boermans en omgevings-/communicatiemanager Isra van Velzen
van KWS een uitgebreide
toelichting op de stand
van zaken rond de werkzaamheden herinrichting
Oud-Loosdrechtsedijk.
De werkzaamheden liggen op
schema en gaan nu de laatste
fase in. De avond was tevens
bedoeld om te zien of er zaken
moeten worden aangepast en
of er op huis/bedrijfsadres niveau nog maatwerk moet worden verricht. Op de noordzijde
wordt het tempo verhoogd
door het inzetten van 2 ploegen.
Ook aan de zuidzijde is men
volop bezig met bandenlijnen
aanbrengen, de goot, groenstroken en inritten. Om zo-

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier
Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen
www.galeriewijdemeren.nl

veel mogelijk werk te kunnen
verzetten voor met name het
asfalteren, het boren van putten en het aanbrengen van de
hagen in de groenstrook zal de
dijk tussen donderdag 3 april
10.00 uur en zondag 5 april
17.00 uur voor autoverkeer
worden afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen wel
hun erf bereiken.
Om de overlast voor bewoners
zoveel mogelijk te beperken
zullen 2 elektrische golfkarretjes als pendeldienst tussen de
rotondes worden ingezet om
mensen te vervoeren vanaf
de voorziene parkeerplekken
(bij ’t Bruggetje/het haventje
en achter het oude politiebureau/bij de brandweer). Ook
zullen verkeersregelaars aanwezig zijn. Alle informatie is te
vinden op de KWS app (gratis te downloaden, toevoegen
aan favorieten en op project
Oud-Loosdrechtsedijk
klikken). Ook zal via social media
en een nieuwsbrief de laatste
informatie worden gecommuniceerd.
Wethouder Boermans meent
dat “Met de uitvoering van dit
project Wijdemeren trots kan
zijn op dit visitekaartje. Er zijn
innovatieve technieken toegepast en er is veel aandacht
aan veiligheid gegeven. De
planning en communicatie is
vanaf dag 1 goed verlopen.”
Eind april zal het gehele traject
moeten zijn afgerond.

Het gaat om 36 klachten in
ruim anderhalf jaar (tussen 1
jan. 2018 en 31 aug. 2019). Er
is een enquête opgesteld die
slechts door 20 klagers is ingevuld. Dat betekent dat je de
uitslag moet relativeren. Als
iemand ontevreden is over de
afhandeling van een klacht
zal diegene eerder geneigd
zijn een enquête in te vullen.
Plus dat een aantal klagers
wel is gevraagd om nazorg,
maar die hebben nooit gereageerd.

DAT BETEKENT DAT
JE DE UITSLAG MOET
RELATIVEREN
Uitslagen
De helft van de respondenten vindt dat ze niet goed
gehoord zijn over de afhandeling. Op een schaal van 5
sterren vinden 10 personen
het ‘zeer slecht’. Dat geldt ook
voor efficiëntie, maar liefst
11 klagers kiezen voor ‘zeer
inefficiënt’. Inhoudelijk was
de afhandeling nog slechter,
hier 12 keer ‘zeer slecht’. Het
contact met de klachtencoördinator werd als iets minder
slecht beoordeeld, nu slechts
8 keer ‘zeer slecht’. Maar over
de teammanagers was men
weer minder tevreden, 11 van
de 20 vonden die contacten
‘zeer slecht’. Bij de open vragen kwamen opmerkingen
als ‘klachten serieus nemen,

beter luisteren, betere communicatie, de waarheid niet
verbergen omwille van collegialiteit’ naar boven. Eén respondent noemde de snelheid
van de afhandeling van de
klacht als goed punt.
Conclusies
Wettelijk voldoet de klachtenprocedure, ook wat betreft de
terugkoppeling van de teammanagers. Uit de enquête
komt een ander beeld naar
voren. Veel negatieve signalen die gaan over de manier
van communiceren: professionele communicatie, snel en
adequaat reageren op een
klacht en luisteren zijn veel
gehoorde aandachtspunten.
De aanbeveling is dan ook
hier aandacht aan te besteden en alert op te zijn. B&W
komen met een plan om de
afhandeling te verbeteren.

Inloopavond Boomhoek/Muyeveld
Plannen worden weer opgepakt
Door: Anja Lodder

LOOSDRECHT
In het gemeentehuis was
er vorige week een inloopavond rond de herinrichting van het 2 kilometer
lange traject Boomhoek/
Muyeveld.
Wethouder
Joost Boermans en projectleider Martijn Maat waren aanwezig om vragen
te beantwoorden en waar
gewenst toelichting te geven. Op de tafels lagen de
overzichtsbladen van het
traject.
De circa 30 aanwezige bewoners en ondernemers waren
enigszins teleurgesteld dat er
niet echt iets nieuws was te
melden. Ook had men het idee
dat er minder details zichtbaar waren. Wethouder Boermans haastte zich te zeggen
dat deze dwarsdoorsnedes

op hetzelfde punt waren waar
men 2 jaar geleden mee was
geëindigd en dat er slechts
sprake is van concepttekeningen. Deze avond was vooral
bedoeld als ‘opfrisser’ over
destijds gemaakte afspraken
en om te zien ‘waar we gebleven zijn’. Het traject wordt nu
weer opgepakt en de tekeningen zullen technisch verder
worden uitgewerkt zodat een
aannemer er later mee aan
de slag kan. Boermans: “Het
is de bedoeling nog voor de
zomer uitgewerkte plannen
op detailniveau aan de bewoners te presenteren zodat we
hopelijk nog dit najaar aan de
slag kunnen gaan.

‘BIJ HERINRICHTING
STAAT VEILIGHEID
VOOROP’
Eerst zal het plan nog door de
gemeenteraad en het college

gaan.” Bij de herinrichting zal
vooral aandacht zijn voor de
veiligheid. Zo komt er o.m.
een 30 km zone, een breder
fietspad, een wandelpad, 2
wegversmallingen en oversteekplaatsen.
Aandachtspunten voor de aanwezigen
waren vooral naast de veiligheid en handhaving hiervan
de huidige slechte afwatering.
Aan de zuidkant blijft veel
water staan waardoor men
bij het uitlaten van de hond
door diepe plassen of half op
de weg moet lopen. Ook de
bocht naar het Breukeleveense Meentje wordt als zeer gevaarlijk gezien. Verder vroeg
men om stoplichten tijdens de
werkzaamheden zodat niet
kilometers hoeft te worden
omgereden. De opmerkingen
zullen, mits technisch haalbaar, worden meegenomen in
de verdere uitwerking.
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Update corona vanuit de Huisartsenpraktijk
LOOSDRECHT
Om verdere verspreiding
te voorkomen gaat een
deel van de bloedafname
posten dicht.
Zo ook de prikpost in de Em-

tinckhof. De bloedafname
posten die wel open blijven,
zijn bedoeld voor spoed. Dat
betekent dat de controles voor
diabetes, hoge bloeddruk en
jaarcontroles voor het hart en
vaatspreekuur niet door kun-

nen gaan. Alleen als u al bloed
heeft geprikt kan de afspraak
door gaan. Ook bloed afname
thuis kan alleen in spoed situaties. Ouderen met medische
vragen adviseren wij met klem
niet naar de praktijk te komen,

maar te bellen voor informatie. Voor meer informatie over
het coronavirus verwijzen wij
u naar thuisarts.nl. Deze informatie wordt dagelijks vernieuwd. Mocht u zelf denken
dat u besmet bent, kom dan

NIET naar de praktijk maar
neem telefonisch contact met
ons op.
Huisartsenpraktijk Loosdrecht

Actiecomité wil geen sluiting Grand Café
Geen kernactiviteit Inovum
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Inovum wil eind dit jaar
stoppen met het Grand
Café in de Emtinckhof, dat
volgens de bezoekers al
jaren in een behoefte voorziet. Er is geen geld meer
voor. Tot boosheid van velen. Een actiecomité o.l.v.
Thea van Leeuwen heeft
een boze open brief geschreven.
“Het maakte altijd al geen
onderdeel uit van onze kernactiviteiten”, verklaart Inovum-bestuurder Mariët de
Zwaan in diverse media. “Eind
dit jaar loopt ons contract met
eigenaar Woonzorg af en we
moesten kijken hoeveel ruimte we vervolgens willen blijven
huren. Zaken als dat Grand
Café kunnen we niet meer betalen”, legt De Zwaan uit. Ze
benadrukt dat de thuiszorg in

de Emtinckhof wel blijft, evenals de dagbesteding. Sinds de
gemeente activiteiten met de
WMO subsidieert is het budget
geslonken.

‘U MOET ZICH
SCHAMEN’
Schamen
‘U moet zich schamen’, schrijft
het actiecomité namens 204
bewoners. De brief is niet alleen gericht tegen Inovum,
maar ook bestemd voor eigenaar Woonzorg en de Wijdemeerse wethouder sociale
zaken Van Rijn. ‘Allemaal
hebben ze hun mond vol over
ouderenzorg, mensen die na
de oorlog ons land hebben
opgebouwd, laten ze nu in
de kou staan. Met het sluiten
van het Grand Café in de Emtinckhof worden ze in de steek
gelaten en komen in een isolement te zitten op hun appartement’. Zonder Grand Café

geen buurtmaaltijden, koffieochtenden, spelletjesmiddagen, breiclubje, bingo- en
bridgeavonden. Volgens het
actiecomité stellen de bestuurders financiële zaken boven
de sociale zorg voor ouderen.
’Wij doen een beroep op uw

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Handtekeningacties
hebben niets uitgehaald bij
het sluiten van de Brasserie
in Veenstaete. Daarom nu op
deze weg.’ Tot slot doen mevrouw Van Leeuwen c.s. een
klemmend beroep op de be-

stuurders om te zoeken naar
andere oplossingen. ‘Waarom
maakt u geen joint venture met
de lokale Buurtzorg, de Kringloopwinkel en de lokale ondernemers?’

LOKAAL
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Crisisteam huisartsen Gooi en Vechtstreek
REGIO 		
In de afgelopen dagen
heeft de Corona epidemie
zich in Nederland verder
ontwikkeld. De overheid
heeft een beleid aangewezen dat erop gericht is de
verspreiding van de ziekte
te vertragen en zo de druk
op zorg te spreiden.
Dit beleid begint bij de mensen zelf, blijf thuis als je hoest;
houdt rekening met kwetsbare mensen in je omgeving en
werk zoveel mogelijk thuis.
Denk ook goed na over het
bezoeken van feestjes, verjaardagen en andere sociale
activiteiten.
De taak van de huisarts is om
de reguliere zorg zoveel mogelijk te bewaken en in stand
te houden in deze moeilijke
tijden en de mensen die besmet zijn zo goed mogelijk te
begeleiden volgens de geldende richtlijnen van het RIVM
en het Nederlands Huisartsen
Genootschap. Wij merken
hierbij een toenemende druk

op de huisartsenzorg door een
stijging van het aantal telefonische vragen met 30% in de
praktijken en op de Huisartsen/Spoedpost. Door de inzet
van alle medewerkers is dit allemaal nog te behappen.
Het Crisis Team in de regio
Gooi en Vechtstreek is de
afgelopen week druk bezig
geweest met het invullen van
deze taak en de stappen die
daarbij nodig zullen zijn voor
te bereiden. Alle huisartsen
zijn hierover inmiddels geïnformeerd.
Dit kan in de komende dagen
wel degelijk gevolgen hebben
voor de reguliere huisartsenzorg. Het is belangrijk dat we
onnodige praktijk bezoeken
overdag zoveel mogelijk voorkomen om verdere verspreiding van het virus te beperken. Het kan dus zijn dat de
huisarts een controle voor een
chronische aandoening uitstelt
of vervangt door een telefonisch consult.
Ook vragen wij met klem aan

de patiënten om NIET zonder
afspraak naar de praktijk te komen (ook niet voor bv een herhaal recept) en als u een afspraak maakt eerlijk antwoord
te geven op de vraag of u last
heeft van luchtwegklachten of
koorts.
De doktersassistente zal aan
de telefoon hiernaar vragen.
Ook zal zij vaker een zelfzorg advies geven of u door
de huisarts terug laten bellen.
Vragen die veilig uitgesteld
kunnen worden zullen uitgesteld worden.
Het spreekt vanzelf dat we
natuurlijk de gezondheidsproblemen die wel beoordeeld
moeten worden blijven behandelen.
Mensen die hoesten en geen
koorts hebben en ook niet benauwd zijn hoeven de huisarts
ook niet te bellen. Een beoordeling voegt in dit geval niet
veel toe. Er is immers helaas
geen geneesmiddel voor Corona.

Patiënten die kwetsbaar zijn
doordat zij een andere aandoening hebben (dat zijn bijvoorbeeld alle mensen boven
de 70 en alle mensen jonger
dan 70 met een chronische
aandoening zoals bijvoorbeeld
diabetes, astma, copd, ernstige hart of nierproblemen,
stoornissen van het afweersysteem) wordt aangeraden
om wel te bellen voor overleg.
De huisarts zal dan samen
met de patiënt beslissen wat
verstandig is.
Voor algemene vragen over
Corona wordt gevraagd NIET

de huisarts of de huisartsenpost te bellen maar te kijken
op de website van het RIVM
of te bellen met het landelijk
informatie nummer van het
RIVM 0800 1351
Rene Batenburg
huisarts, voorzitter GHO GO
Wouter Blokhuis,
huisarts, medisch
Huisartsenpost

VRAAGBAAK

LEEFBAARHEID

manager

Loosdrecht

Elke laatste donderdag
van de maand houden de
wijkagent, wijkbrandweer en
BOA een inloopspreekuur in
Bibliotheek Wijdemeren,
Tjalk 41 Loosdrecht.
U bent tussen 14.00 en
15.00 uur van harte welkom!

Nieuwbouw in Nederhorst den Berg
Verkoop De Vlindertuijn van start
NEDERHORST DEN BERG
Aan de Vaartweg in Nederhorst den Berg worden zes
luxe villa’s en twee sociale
koopwoningen gebouwd.
Op de plek waar vroeger
de wasserij van de familie Best stond, wordt een
prachtig villaproject gerealiseerd door de ABOUgroep uit Maassluis. De
verkoop start op dinsdag
24 maart a.s. om 19.00 uur
in het Spieghelhuys in Nederhorst den Berg.
De naam van het project, De
Vlindertuyn, benadrukt het
unieke natuurschoon van de
omgeving en de landelijke ligging. De villa’s liggen bijna op
een eiland in het water en er
is een eigen weg die toegang
geeft tot het gebied. Het uitzicht
is dan ook adembenemend.
Vlindernamen
De villa’s hebben allemaal een
vlindernaam gekregen. Zo kunt
u kiezen uit de Distelvlinder, de

Citroenvlinder, het Boomblauwtje, de Vuurvlinder, de Koninginnenpage, de Kolibrievlinder
en twee keer een Argusvlinder.
Met deze namen wil de projectontwikkelaar Aad Bouhuisen
de bijzondere omgeving van
het gebied benadrukken.
Duurzaam gebouwd
Alle woningen worden volgende de nieuwste regelgeving
met betrekking tot duurzaamheid gebouwd. Zo hebben ze
allemaal warmtepompen, zonnecollectoren en zijn ze optimaal geïsoleerd.
Prijzen en kavels
De kavels waarop de villa’s
gebouwd worden variëren in
grootte van 323 vierkante meter tot 525 vierkante meter.
Twee van de villa’s hebben de
keuzemogelijkheid voor een
rieten kap. De prijzen van de
villa’s zijn vanaf € 798.000,v.o.n. Meer informatie is ook
te verkrijgen bij: De Witte Raaf
Makelaars & Taxateurs OG aan

Foto: Picasa

het Noordereinde 59 in ‘s-Graveland.

gebruiksoppervlakte
Wonen
bedraagt 81 vierkante meter.

Sociale koop
Naast deze luxe villa’s biedt
het plan ook ruimte aan twee
sociale koopwoningen. Deze
appartementen met de naam
de Argusvlinder zijn te koop
vanaf € 205.046,- v.o.n.. De

Geïnteresseerden kunnen op
dinsdag 24 maart a.s. binnenlopen vanaf 19.00 uur in het
Spieghelhuys aan de Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg.
NB: In verband met het Co-

rona-virus wordt er tijdens de
Start Verkoop van “De Vlindertuyn” in samenspraak met de
gemeente een deur-beleid gevoerd: maximaal 50 personen
krijgen toegang tot de verkoopruimte. Wachtende bezoekers
krijgen een gratis koffie in het
restaurant van Het Spieghelhuys.

S TA R T V E

R KO O P !
D IN S D A G 24
M A A R T A .S .
IN H E T
S P IE G H E LH U
YS D A M M E R
W
E G 3,
NEDERHORS
T DEN BERG
V. A . 19 .0 0 U U
R

VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

6 TOPVILLA’S AAN H E T WAT E R IN NE D E RH OR ST DE N B E RG
e Vlindertuyn gaat Nederhorst den
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s,
in combinatie met 2 seniorenwoningen.
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp.
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct
aan het water.

D

• 6 luxueuze villa ’s
• 2 seniorenwoningen
• omringd door ongeëvenaard
natuurschoon
• direct aan + uitzicht op het water
• buitengewone kans op
waterrijk wonen

www.devlindertuyn.nl

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.
Prijzen seniorenwoningen vanaf
€ 205.046,- v.o.n.
info@dewitteraaf.info

VE RKOOP :

035-6562624

ONTW IKKELING:

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

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

