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Het was mijn lust
en mijn leven
Carla Luijer gestopt na 51 jaar

samenwerking met
| BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
Carla begon
direct na
Door: Herman Stuijver
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“Ik heb 51 jaar met plezier
gewerkt. De supermarkt
was m’n lust en m’n leven”,
opent Carla Luijer die afgelopen maart definitief stopte bij Jumbo Van de Bunt.
Ze kan uitgebreid vertellen
over haar werk bij vier supermarkten aan de Nootweg. Bovendien maakt de
67-jarige binnenkort een
grote stap in haar privéleven, op 3 juli trouwt ze met
Harry Platje.
“Ik vond het heerlijk, de contacten met de klanten, de vriendschap met veel collega’s, het
afwisselende werk. Ik heb het
met gemak al die jaren volge-

school al op 15-jarige leeftijd
aan haar eerste baan, dat was
bij Van Reenen Spar. “Ik wilde eigenlijk kraamverzorgster
worden, maar die opleiding
begon pas vanaf 18 jaar. Maar
ik was snel gewend, ik vond
het gelijk leuk.” De Vreelandse
was de enige medewerker en
deed van alles, vakken vullen,
staan achter de kassa, prijzen
stempelen en weer schoonmaken met een doekje. Na 17 jaar
nam Berendsen de zaak over,
de supermarkt werd allengs
iets groter. Toen de eigenaar
overleed, werd het Neppelenbroek Spar. Totdat zo’n 27 jaar
geleden de gebroeders Henkjan en Jeroen van de Bunt
een nieuwe Spar begonnen.
Dat was een prettige ervaring

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving
TE HUUR

2 bedrijfsruimtes met ieder
2 parkeerplaatsen, resp.
166 m2 en 158 m2
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1231 NH LOOSDRECHT
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voor Carla, die de mannen al
van jongs af kende door de
groentewinkel van hun ouders
die naast de supermarkt stond.
“Toen ik begon was Henkjan
net uit de luiers”, weet Carla
nog. Spar werd Super, Super
de Boer, C1000 en nu sinds 5
jaar Jumbo. “Ach, ik heb veel
verbouwingen meegemaakt.
Het was steeds een stapje groter en mooier, ik kon me goed
aanpassen.” De laatste jaren
kende iedereen Carla van de

broodafdeling. “Ik heb zoveel
mensen zien passeren, wel
twee generaties. Kleine kinderen die nu alweer opa of oma
zijn.”
Trouwen
De ongetrouwde Carla was
jarenlang mantelzorger, eerst
van haar moeder en later van
haar zus Danny. Die in september 2019 stierf na een lange en
slopende ziekte. “Ik kende mijn
zwager en z’n gezin natuurlijk

erg goed en ons contact werd
steeds intenser. Dus hebben
we besloten om te gaan trouwen.” Beeldend vertelt hoe ze
in deze coronatijd eerst op 1,5
meter afstand van Harry zat,
maar de liefde bracht het paar
steeds dichter naar elkaar. Op
3 juli bezegelt het echtpaar
Platje-Luijer in een klein gezelschap het huwelijk in het Hilversums raadhuis.
Bedanken
Carla wil heel graag de klanten
bedanken voor het vertrouwen
dat men in haar stelde. Ook de
vele blijken van vriendschap
en medeleven waardeert ze
enorm. “Zoveel mensen die altijd klaar voor me stonden, dat
vergeet je nooit. Het voelde als
familie.”

Het succes zit hem
in de details!
Eerlijk verkoopadvies nodig?

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

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.

✓

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

1-1-2

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

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn
035 - 588 90 60
Spoedlijn
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies
035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden
088 - 130 96 00.

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht

035 - 623 11 00

Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
Apotheek spoedtelefoon

035 - 582 65 50
035 - 533 06 07
035 - 588 82 00

Apotheek

Thuiszorg Inovum

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,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

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

Winkelcentrum
Heigalerij

Albert Heijn

Van Hogendorplaan 44, 1215 EH Hilversum

Nina laat je de “Borek” zien, een
broodstaafje met roomkaas en honing
deze week 2 stuks voor één €
mmmm... lekker.

AH Borek

Alles wat u nodig heeft
onder één dak!

2 stuks

broodstaafje met
roomkaas en honing

BIEN SÛR

1.00

NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Aanbieding
LIMONCELLO
GRAN GOURMET

Uit onze eigen import van Walcher
uit Alto Adige komt deze verrassend
lekkere Limoncello, gemaakt van
rijpe citroenen. Een limoncello met
een mooie aanhoudende frisheid.
Ook te gebruiken in cocktails of met
Prosecco

van € 21,95 voor € 19,95

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum 035 - 628 38 62

Van Hogendorplaan 20, 1215 EH Hilversum

Delivino,
whisky specialist met
groot assortiment aan
wijnen en destillaten uit
eigen import.

www.delivino.nl

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

Speciale aanbieding:
Bij 150gram Ardenner

ham een
Galia meloen GRATIS!

Hele week:

Shoarma pakket

- 400 gr. Lamsshoarma
- 4 echte pita’s
- bakje saus

wij zijn
wegens vakantie
gesloten van maandag
20 juli t/m dinsdag 4
augustus

OP=OP
€ 9,95

Woensdag: Gehaktdag / Donderdag: Biefstukdag
www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
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

€ 7,45
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Nieuwe voorzitter CDA Wijdemeren Bouwen in Nederhorst
WIJDEMEREN
In de ledenvergadering
van 26 juni jl. is Esther de
Haan-Luijer (39) unaniem
verkozen tot voorzitter van
CDA Wijdemeren. “We zijn
blij dat de vacature is ingevuld” aldus Jan Verbruggen, fractievoorzitter van
de lokale CDA- afdeling.
“Met een ervaren kracht
kunnen we de tijd naar de
verkiezingen (2022) goed
voorbereiden.”
Met Esther haalt CDA Wijdemeren een ervaren kracht
binnen. Al op 18-jarige leeftijd
werd zij bestuurslid van het
CDA in ’s-Graveland. Van ‘02
tot en met ‘09 heeft zij ook in
de gemeenteraad van Wijdemeren gezeten. Daarna heeft
zij de politiek wat losgelaten,
maar op de achtergrond is ze
altijd op de hoogte gebleven.

derwijs. Natuurlijk is zij primair
de vrouw van Alex en trotse
moeder van Suus, Job en Isa.
Esther de Haan is de opvolger
van Barry Rooimans, die in
oktober vorig jaar de zetel van
Dik van Enk opvulde in de Wijdemeerse gemeenteraad.

In het dagelijks leven runt
de echte Kortenhoefse haar
eigen bedrijf in HR Projectmanagement. Zij helpt grote
organisaties met het op orde
brengen van hun HR-processen en systemen, met name
in de overheid, zorg en het on-

Esther: “Het CDA zit in mijn
DNA verweven.” Daarom
heeft zij zich met veel plezier
kandidaat gesteld om, samen
het CDA in Wijdemeren op de
kaart te houden. “Ik ben blij dat
ik de kar mag gaan trekken en
ik kijk uit naar de mooie initiatieven, programma’s en ideeën die we met elkaar in gang
gaan zetten. Met elkaar, om
aan de gemeente te bouwen
waar ik zo trots op ben”, aldus
de kersverse voorzitter.
Foto: Esther de Haan-Luijer

Twee bouwprojecten aan de Rading
den uit de straten erachter
ook positief. Ze zijn blij dat het
geen hoogbouw betreft, een
enkeling vindt het jammer dat
het groen verdwijnt. Ook de
politieke partijen stonden achter dit plan.

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Waar het realiseren van
grote bouwprojecten in
Wijdemeren veelal stuit op
bezwaren en lange procedures lijken twee inbreiprojecten aan de Rading in
Loosdrecht wel succesvol.
Op de hoek van de Tjalk en
de Rading 138 is een plan
ingediend dat voorziet in de
bouw van 15 appartementen,
waarvan 12 in de sociale sector; 5 eengezinshuizen en 3
blokjes van twee-onder-een
kapwoningen met bijbehorende infrastructuur. In totaliteit
26 wooneenheden. De plaatselijke politiek moest ook beoordelen of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden
van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’.

Daar is geen bezwaar tegen
omdat het vroegere veehoudersbedrijf al is gestopt. Ruimtelijk past het ook, het nieuwe
woonwijkje ligt tussen de Lieve Geelvincklaan en de Rading. Aan de westkant komen
de appartementen aan het
Catharina-Amaliaplantsoen.
De woningen (vrijstaand en
twee-onder- een kapwoningen) staan haaks op de Lieve
Geelvincklaan en de Rading,
waardoor er geen sprake is
van een gesloten front. Dit
bouwproject voldoet aan de
eis van 1/3 sociaal, want bouwer Slikker Bouwmanagement
bouwt er 12 in die sector. Huur
of koop is nog niet vastgesteld, wel is bekend dat de
appartementen slechts 52 m2
zullen bedragen. Over het algemeen waren de omwonen-

12 huurappartementen
Verderop, op Rading 128 in
Loosdrecht, waar eens autobedrijf Auto Wessel was gevestigd, kunnen 12 huurappartementen worden gebouwd,
waarvan vier in de sociale
sector en 8 in de middenklasse (700-1000 huur). Daarmee
gingen de commissieleden
vlot akkoord. Rob Duikersloot
(Dorpsbelangen) vond het perfect passen in de omgeving,
in ieder geval een stuk beter
dan een garage. Namens De
Lokale Partij meende Renée
Wijnen dat de appartementen,
evenals bij die op 138, nogal
klein zijn. Zij wenste ook dat
inwoners van de zes dorpen
voor zouden gaan bij de toewijzing. Dat verzoek zou JanJaap de Kloet ‘diplomatiek’
doorgeven aan z’n collega
Van Rijn die daar over gaat.
Foto: Boerderij wordt woningbouw, Rading 138

en Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de
Kloet wilde van de commissie Ruimte en Economie
een advies over twee bouwplannen: op het Ankeveensepad in Nederhorst den
Berg en in Kortenhoef. In
beide gevallen gaf een lichte meerderheid het sein op
doorgaan. Al waren er veel
kritische kanttekeningen.
Achter het Spieghelhuys wil
projectontwikkelaar
Kondor
Wessels Projecten zes woningen bouwen op het Ankeveensepad. Dat wil zeggen twee
keer 2-onder één kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. Al vanaf 2012 wordt er
met diverse varianten gewerkt
(van 14 naar 6 huizen ). Vanuit de directe omgeving zijn er
veel bezwaren over de massaliteit, de aantasting van de
natuurlijke omgeving en over
het type woningen. In december 2019 kreeg de wethouder
de opdracht om nog eens met
de ontwikkelaar en de drie betrokken partijen in conclaaf te
gaan. Dat heeft niet gewerkt,
want één van de partijen wierp
op het nooit eens te worden
met woningbouw op deze plek.
Alle pogingen om tot een vergelijk te komen zijn dus niet
gelukt. CDA, Dorpsbelangen
en D66 staan achter het plan.
Wel maakten Torsing (CDA)
en Roosenschoon (D66) aanmerkingen over de waterhuishouding en beplanting. Daar
voegde Nanne Roosenschoon
aan toe dat er snel meer duidelijkheid moest komen over de
drie appartementen boven het
Spieghelhuys. Dat blijft voor
de democraten een belangrijke

voorwaarde. Sieta Vermeulen
(VVD) wil wel woningbouw toestaan, maar met minder bouwvolume. De oppositiepartijen
zijn tegen. Stan Poels (PvdA/
GrL) had het over ‘woningen
waar we niet op wachten’, veel
te grote huizen op een kleine
ruimte, daar sloot Gert Zagt
(DLP) zich bij aan. Die ook nog
een punt maakte van het feit
vier insprekers alleen schriftelijk mochten reageren.
Kortenhoef-Zuid
De bouw van 250 woningen in
Kortenhoef-Zuid bevindt zich
nog in een primair stadium. Al
wil wethouder De Kloet enige
haast maken. Voordat er een
provinciale verordening komt
die een eind maakt aan grote
bouwplannen in de zes dorpen. Alle partijen wachten met
smart op de uitkomst van een
verkeersonderzoek. Want dat
wordt de bottle-neck, als die
250 huishoudens met hun auto
weg moeten rijden over de
smalle Emmaweg. Moet er een
rotonde komen op de Smidsbrug of zelfs een fiets/voetgangerstunnel? Of een nieuwe parallelle weg achterlangs
met eenrichtingsverkeer? Die
suggestie van D66 ‘er Nanne
Roosenschoon werd door wethouder De Kloet snel van tafel
geveegd. Dat kan niet in relatie
tot het natuurplan. Nogal wat
sprekers misten een samenhang met het plan van de waterwoningen van Afvalzorg en
het VLEK- plan van de eigenaren Emmaweg. De wethouder
zegde toe die twee partijen te
betrekken bij Zuidsingel Fase
8, doch niet afhankelijk te willen
zijn van die twee partijen. Dat
geeft vertraging, dus los van elkaar ontwikkelen.

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 1 juli
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
In TV Magazine komen diverse
onderwerpen aan bod zoals de
overlast van het spoor in Gooise Meren.
Ruud Bochardt staat in In Der-

de Termijn stil bij de positie van
ondernemers in deze Corona
tijd en hun mogelijkheden om
te overleven.
Daarnaast zendt GooiTV op
zondag weer een protestante
kerkdienst uit vanaf 10.30.
Andreas van der Schaaf laat
opnieuw van zich horen in De
Dag van Andreas.
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Baggerdepot tegenover
sportvelden Rading
Ingezonden brief
Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp
Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Samen
komen
er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 we
823 34
di t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

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

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Boterkoek
(Naturel)

Nu € 3,30

LOOSDRECHT
De weilanden schuin tegenover de sportvelden
aan de Rading zullen de
plek worden voor de opslag van 125.000 kuub
bagger uit het plassengebied, maar ook voor
het (vervuilde) slib uit
de jachthavens. Volgens
de provincie nog eens
200.000 kuub! Noord-Holland noemt deze locatie
Egelshoek, maar het zijn
dus weilanden (14 hectare) vlakbij de Loosdrechtse sportvelden. Met het
inrichtingsplan voor dit
depot wordt dit najaar al
gestart.
Het baggerproject maakt onderdeel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De waterkwaliteit
van de Loosdrechtse Plassen
zal verbeteren en de plassen
zullen beter bevaarbaar zijn.
Duidelijk is dat dit zeker nodig is. Is er wel gekozen voor
de juiste manier van afvoeren
van deze bagger? Zijn er nog
mogelijkheden om de afvoer
op een andere manier plaats
te laten vinden?
Buizen
Momenteel is gekozen voor
het volgende proces: baggerschepen zullen hun schepen
legen bij een overslaglocatie
direct naast het strand van
De Strook, op de hoek van
de Nieuweweg en de Herenweg, Breukeleveen. Vervolgens gaat het door 6 km.
lange, dikke buizen naar het
weiland schuin tegenover de
sportvelden. Het depot wordt

in eerste instantie aangelegd
voor 8 jaar. Is het slim om
vrachtschepen af en aan naar
een locatie naast de Strook te
laten varen waar veel mensen
zwemmen?
Verder houdt dit ook in dat als
het slib ingedroogd is, dit afgevoerd wordt met vrachtwagens over de Rading, die al
niet zo breed is, en waar kinderen af en aan fietsen naar
de sportclubs. En dat kan wel
eens jaren lang gaan plaatsvinden. Want om 200.000
kuub bagger weg te krijgen
zijn minimaal 4000 vrachtwagens nodig. De provincie geeft
aan dat het baggerdepot zal
ruiken maar geen stankoverlast zal geven. Echter elders
was dit wel degelijk het geval
ook al bij slechts 20.000 kuub
(Winschoten). Voortaan zal
er dus gesport worden in de
stank en het depot zal slechts
500 meter van de woonwijk
liggen.
Veel vragen
Het baggerdepot zal ook direct grenzen aan het Natura2000- gebied. De bagger uit
de plas zal op de weilanden
gestort worden. Bevat deze
bagger geen zware metalen
of andere vervuilende stoffen
die zo in het grondwater terecht komen? Ook zijn de weilanden nu het foeragegebied
voor o.a. veel dassen. Voor
het slib uit de jachthavens
wordt op dezelfde locatie
een ‘Tijdelijke Opslagplaats’
gemaakt. Dit betekent dat er
dijken van 1,5 meter hoog
omheen gelegd gaan worden
en er komt een kraan etc bij

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

te staan. Veel feiten zijn dus
verzwegen.
Waarom is voor de locatie
schuin tegenover de sportvelden gekozen? Terwijl er ook
andere mogelijkheden zijn.
Een mogelijkheid die nooit
als optie is aangevoerd, is
de werkhaven van het Plassenschap (aan de Veendijk).
Deze locatie zou kunnen
dienen als overslaglocatie.
Vandaar met pijpleidingen
naar de Vecht of nog beter
naar het Amsterdam- Rijnkanaal dan kan de bagger
direct met vrachtschepen afgevoerd worden, net zoals
bij het baggerproject van de
Vecht gebeurd is. Of kleinere vrachtboten de vervuilde
bagger laten afvoeren via de
sluis naar de Vecht en vervolgens naar een plek elders
in Nederland. Als dit alleen in
de winter gebeurt hebben recreanten er geen last van en
zijn er geen dure pijpleidingen
nodig. Want voor de bagger
uit de plas zijn er opties in de
Mijnden polder.
Baggeren is belangrijk, maar
willen we een baggerdepot zo
dicht bij de sportvelden en de
bebouwing met veel overlast
voor een lange periode?
Meer
informatie:
https://
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/
O o s t e l i j k e _ Ve c h t p l a s s e n /
Thema_s_projecten/Aanpak_
baggeropgave_Loosdrechtse_Plassen
Annelies Landsman

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet
komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie
met Janet 06-29060003.
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Natuurmonumenten:

‘Geen windmolens in Wijdemeren’
WIJDEMEREN
Begin deze maand besloot
de gemeenteraad van Wijdemeren tot nader onderzoek naar mogelijkheden
voor windenergie in de
gemeente. Dat terwijl in de
concept Regionale Energie Strategie (RES) geen
opwek van windenergie
voor Wijdemeren was opgenomen. Een keuze die
weloverwogen en in samenspraak met betrokkenen is gemaakt. Natuurmonumenten ziet geen ruimte
voor windturbines in de gemeente.
Vogelwerkgroep Gooi en Omstreken en Vechtplassencommissie ondersteunen deze
zorg. Het overgrote deel van
Wijdemeren bestaat uit Euro-

pees beschermde topnatuur
die ook onderdeel uitmaakt van
het Natuur Netwerk Nederland.
Het open plassengebied in het
hart van de Randstad is een
landschappelijke oase van onschatbare waarde. Daar horen
geen windmolens.
Natuurmonumenten kon zich
vinden in de concept RES op
grondgebied van de gemeente
Wijdemeren. Hierin was geen
windenergie opgenomen. Uit
de RES participatie-avonden
in Wijdemeren en Weesp bleek
er ook geen steun onder bewoners voor het scenario waarin
plaatsing van windturbines
en zonnevelden in het oude
veenlandschap van de Oostelijke Vechtplassen mogelijk
wordt gemaakt. Arjenne Bak,
gebiedsmanager Vechtplassen
van Natuurmonumenten: “Wij

staan uiteraard achter het opwekken van duurzame energie,
maar wel op de juiste plek. Je
plaatst toch geen windmolens
in de natuur terwijl er plekken
langs bestaande infrastructuur,
op industrie- en bedrijventerreinen en op daken onbenut
blijven? Dit landschap is zo
schaars en wordt ook enorm
gewaardeerd door bewoners
en bezoekers. Dus geen windmolens in de kwetsbare natuur
en het landschappelijk waardevolle Vechtplassengebied”.
Laren en Gooise Meren
In de gemeenten Laren en
Gooise Meren zijn onlangs moties aangenomen om juist geen
windturbines en zonnevelden
in natuurgebieden te plaatsen.
Het college van gemeente Hilversum heeft een eerder voor-

stel voor windturbines naast
het bos ingetrokken.
Natuurmonumenten betreurt
het dan ook dat Wijdemeren
toch aanstuurt op een onderzoek naar mogelijkheden voor
wind in natuur, ondanks alle
argumenten tegen windmolens
in dit gebied en een tegenovergestelde visie in buurgemeenten. Bak: “Wij doen elke
dag onze uiterste best om in
onze gebieden de verschillende Natura 2000 doelstellingen
halen, opgaven uit het Natuur
Netwerk Nederland te realiseren en onze oer-Hollandse
landschappen te behouden.
We hopen dat de gemeente
Wijdemeren dan ook dat ze
zorgvuldig met de natuur, het
landschap en de wensen van
haar bewoners omgaat.”

Heilloos traject tegen beschermde status
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de commissie Ruimte
& Economie ging het over
een eventueel bouwplan
van 150 woningen in de
Horn- en Kuijerpolder in
Nederhorst den Berg. Aanleiding was een brief van
projectontwikkelaar Kennemerland Beheer die aandrong op een status aparte
voor deze bestemming.
Namens de Groep Landschapsbehoud
Nederhorst
Noord noemde inspreker Marco Ritt bouwen in de polder

‘een heilloos traject’ tegen een
beschermde status. Daarna
reageerden de wethouder en
enkele commissieleden. De
heer Ritt refereerde aan de beschermde status als UNESCOerfgoedgebied naast ook nog
een beschermde status als
weidevogelleefgebied. Hij riep
de lokale politici op om aan de
slag te gaan met wat wèl kan
binnen de nieuwe regels en
zorg voor de natuur en recreatie. En op zoek te gaan naar
geschikte locaties met een
woonbestemming. Hij noemde
het oude gemeentehuis van
Nederhorst den Berg een mooi
voorbeeld hoe het zou moeten.

Uit de Monitor Woningbouw
zou blijken dat er voor Nederhorst circa 18 woningen per
jaar nodig zijn. Via de kansenkaart zijn de locaties voor dit
soort aantallen woningen naar
alle waarschijnlijkheid met
groot gemak te vinden, meende hij. ‘Wethouder De Kloet
heeft zogenaamde goede gesprekken, maar de provincie
zegt keer op keer: in de Hornen Kuijerpolder wordt niet gebouwd. Een goed gesprek,
maar de wethouder vergeet
kennelijk telkens er aan toe te
voegen: met slecht resultaat’.
Hij riep de raadsleden op om
alsnog terug te keren naar de

natuurbescherming.
Reacties
VVD- fractievoorzitter Sieta
Vermeulen wees op de meer
dan 1000 woningzoekenden.
Ze twijfelde aan de woningbehoefte van 18 woningen
voor de kern Nederhorst uit
het betoog van Ritt. Bovendien zei ze dat het eigenlijk
gaat om het afmaken van een
bestaand plan van enkele decennia terug. De laatste kans
op een groot bouwproject voor
Wijdemeren. Het inbreien op
bestaande locaties wordt erg
lastig als Wijdemeren gaat vallen onder de provinciale regels

van beschermd landschap.
Wethouder De Kloet erkende dat het bouwproject ‘lastig’ wordt, maar dat hij beslist
niet naar Haarlem zou reizen
voor gesprekken met provinciebestuurder Loggen als hij
kansloos zou zijn. De andere
(versnelde) procedure waar de
projectontwikkelaar op doelde,
wil de wethouder niet. Hij wil de
normale bestemmingsplanprocedure.
Rob Duikersloot van Dorpsbelangen is vóór bouwen, hij beschouwt Nederhorst-Noord als
het afmaken van een bestaande wijk.

Schippers Beukenhof zetten vaart erin
LOOSDRECHT
Juist met het mooie zomerweer is het plezier voor de
mensen uit het dorp een
geweldig feest mee te varen. Vaar mee!
Kandidaten van diverse dokterspraktijken en Thuiszorg
hebben hun uitje te pakken.
Zolang de Beukenhof- bewoners nog niet mee mogen, is dit
een extra kans voor de mantel-

zorgers, thuiszorg en familie
om mee te varen. Overtuig
uzelf en kijk naar de foto. Beleef het water. Beleef de accordeonmuziek van Hans Keijzer.
Hans is zelf ook vrijwilliger op
de Beukenhof en bij meer verpleeghuizen in de regio. Van
harte nodig ik u uit om aan
boord te komen. Vertrek is vanaf jachthaven Wetterwille. Belt
u gerust, er zijn nog plaatsen
vrij. Het vaarseizoen breekt

nu pas los. Als het niet anders
kan, wordt u zelfs opgehaald.
Namens alle schippers;
Ron van Aalst (06 21255944)

HELP
ONS
REDDEN
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MAAK NU EEN AFSPRAAK
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

WIJDEMEREN
Regelmatig krijgt de redactie berichten van lezers die
zich ergeren aan het niet
hanteren van een vlagprotocol. Iemand uit de buurt
heeft de vlag niet op tijd
binnengehaald of er hangt
een schooltas bij. De redactie dook in de regels en er
mag veel meer dan sommigen denken.
Wanneer kan ik de Nederlandse vlag uithangen? Nederland
kent geen wettelijke regels voor
het gebruik van de vlag. U mag
als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar

Door: Wessel Kok

Het gouden paar was met een
gezelschap aan het varen op

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Gebruiken
Wel zijn er gebruiken en regels

Brand verpest huwelijksfeest
LOOSDRECHT
Een 50- jarig huwelijksfeest
van een echtpaar ging zaterdag jl. letterlijk in vlammen op.

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

de vlag uithangen. Er zijn wel
regels voor het vlaggen vanaf
Rijksgebouwen. Die staan in
de vlaginstructie. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen
de instructie volgen als richtlijn.
Dit is niet verplicht. U mag altijd
de vlag uithangen. Bijvoorbeeld
bij een feestelijke gebeurtenis
als een huwelijk of het slagen
voor een examen. Ook halfstok vlaggen bij een overlijden
mag. Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u
moet vlaggen. U bent dus nooit
strafbaar als u de vlag uithangt.

(protocol) voor het uithangen
van de vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken
of het verkeer hinderen. Ook
is het de gewoonte dat u de
vlag niet laat hangen tussen
zonsondergang en zonsopkomst. Wilt u de vlag ’s nachts
wel laten hangen? Dan is het
goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed
zichtbaar zijn. Vlag én wimpel
gaan op gebouwen van de
Rijksoverheid uit op Koningsdag en op de verjaardagen
van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van
Oranje. In de algemene vlaginstructie staat op welke speciale
dagen de vlag uit moet vanaf
Rijksgebouwen. En op welke
manier. Provincies, gemeenten en waterschappen wordt
gevraagd de vlaginstructie te
volgen. Burgers, bedrijven en
organisaties kunnen de instructie als richtlijn volgen. Dit is niet
verplicht.

de Loosdrechtse plassen toen
er brand uitbrak aan boord van
de klassieke loodsjol. Op de
vierde plas ging het mis toen
de brand door de harde wind
steeds sneller om zich heen
greep. Rond half vijf kwam de
melding bij de Loosdrechtse
brandweer, die snel uitrukte.
Volgens de politie, die ook me-

teen ter plaatse was, waren er
geen gewonden. De schrik zat
er echter goed in bij de vier inzittenden van de boot. Die zijn
voor controle door de ambulancebroeders nagekeken. Alleen
de vlaggetjes met 50 die voor
op de boot hingen, waren niet
verbrand. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.

Inwoners helpen bewateren plantsoenen
WIJDEMEREN
Na twee extreem droge jaren is er ook in 2020 nog
maar zorgwekkend weinig
regen gevallen. Dit heeft
gevolgen voor de jonge
aanplant in de gemeenteplantsoenen en bij de participatieprojecten van de
Appelboom (Vrijwilligersplatform van de Gemeente
Wijdemeren). Deze zomer
helpen inwoners daarom
bij het bewateren van de
plantsoenen.
Het onderzoek naar de droogteschade van de afgelopen
jaren is nog niet helemaal afgerond, toch is nu al duidelijk
dat de droogte van de afgelopen maanden tot nieuwe schade en extra schade zal leiden.
Door de droge zomer van 2018
moest vorig jaar onder andere

bij veel Appelboomprojecten
de beplanting worden vernieuwd. Dit is geen duurzame
oplossing. Tegelijkertijd is het
langdurig bewateren van jonge
aanplant door een aannemer
erg kostbaar.
Enthousiaste reacties
Inwoners die al betrokken zijn
bij de participatieprojecten
van de Appelboom, zijn daarom gevraagd of zij, tegen een
(kostendekkende) vergoeding,
willen helpen bij het bewateren van de gemeenteplantsoenen. “Hier werd door velen
ontzettend enthousiast op gereageerd,” aldus wethouder
Boermans. “Voor 35 projecten
hebben wij inmiddels goede
afspraken kunnen maken over
het water geven. Soms krijgen
mensen een vergoeding, soms
voorzien we in geschikt ma-

teriaal en soms beiden. Deze
samenwerking verlaagt de
kosten, levert groenere plantsoenen op, maar vergroot ook
de betrokkenheid over en weer.
Winst voor iedereen.” Het gaat
in eerste instantie om een pilot
van een jaar. Hierna wordt er
opnieuw gekeken of er inderdaad aanzienlijk minder droogteschade is in de plantsoenen.
Foto: Douwe van Essen
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Renovatie aula
begraafplaats De Rading

#mooiWijdemeren
@atejr

Fijne zomer!

Officiële
bekendmakingen

Volgende week verschijnt er in
deze krant nog een recreatiespecial van de
gemeente. Daarna zijn we er weer met een
volledige editie op woensdag 26 augustus.
Tot die tijd publiceren we alleen de officiële
bekendmakingen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Openingstijden Burgerzaken

De reguliere dienstverlening en openingstijden
van Burgerzaken en de receptie gelden weer.
In de afgelopen periode was dit aangepast in
verband met het coronavirus. Vanaf nu kunt
u weer online een afspraak maken en gelden
er geen restricties meer voor het moment
waarop u een nieuw document mag aanvragen. Uiteraard vragen we u om de coronamaatregelen op te volgen wanneer u naar het
gemeentehuis komt. Zie ook:
www.wijdemeren.nl/burgerzakenreceptie.

>

Vraag subsidie voor een groen dak
Ze zorgen voor isolatie, vertragen de
afvoer van regenwater, geven verkoeling in de zomer, verminderen
geluidsoverlast en stimuleren de biodiversiteit… groene daken hebben vele
voordelen. Overweegt u om een groen
dak aan te leggen? We geven een subsidie van 25 euro per vierkante meter.
Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor
dat we vaker te maken hebben met hevige
regenbuien en langere perioden van droogte
en warmte. Groene (sedum) daken kunnen
helpen om de overlast te beperken.
In 2020 en 2021 is er 100.000 euro subsidie

beschikbaar per jaar. Hiermee kan per jaar
4000 vierkante meter groen dak worden aangebracht. Inwoners en bedrijven ontvangen
maximaal 25 euro subsidie per vierkante meter tot een maximaal bedrag van 1000 euro,
inclusief BTW. De minimale afname is zes
vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt
op de aanlegkosten en/of het materiaal van
het groene dak.

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en de
waterdichte dakbedekking vrij nieuw. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid
om belasting, draagkracht en dakhelling te
(laten) controleren. Laat u adviseren door de

leverancier of een constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer
informatie en het doen van een subsidieaanvraag op www.wijdemeren.nl/groendak.

Collectieve inkoop
De Energiecoöperatie Wijdemeren is bezig
met het opzetten van een collectieve inkoopactie, waarbij u tegen gunstige voorwaarden
(materiaal voor) uw groene dak kunt afnemen
en indien gewenst een onderhoudscontract
af kunt sluiten.
Kijk voor meer informatie op
www.ecwijdemeren.nl.

Doortrappen: veilig fietsen voor ouderen
Op een veilige manier deelnemen aan
het verkeer: dat is het doel van het
project Doortrappen. Een landelijk
initiatief dat wordt gesubsidieerd
door de provincie Noord-Holland,
waarin meer bewustwording wordt
gecreëerd bij ouderen over fietsen.
Op het moment dat we een dagje ouder worden vinden we het soms spannend om op de
fiets te stappen. Terwijl het zo belangrijk is om
met vertrouwen en plezier deel te nemen aan
het verkeer. Het aantal fietsongevallen, zeker
onder ouderen, stijgt. Ook worden er steeds

meer elektrische fietsen aangeschaft. Het open afstappen of plotseling remmen is anders
dan bij een gewone fiets.

>

Herkent u zich in hierin? Deel uw verhaal of
vraag met Team Sportservice vóór 25 juli. Zij
helpen u graag verder! Ook als professional
kunt u meewerken aan Doortrappen, bijvoorbeeld door fietslessen te geven of fietsen te
onderhouden. U kunt contact opnemen met
Robin van der Vliet via
rvandervliet@teamsportservice.nl.
Zie ook www.teamsportservice.nl/gooi.

Minder hondenpoep

Het Appelboomproject ‘Mijn baas ruimt op’
zorgde ervoor dat op 35 locaties in Wijdemeren dispensers met biologisch afbreekbare
hondenpoepzakjes en afvalbakken werden
geplaatst. Het resultaat: anderhalve maand
na plaatsing ligt er zo’n 67 procent minder
hondenpoep op straat. Ook op de plekken
waar geen dispenser staat is zichtbaar minder
hondenpoep. Het project leidde tot veel
nieuwe aanvragen: in juli worden nog eens
12 extra dispensers en bakken geplaatst in de
gemeente. Zie voor locaties:
www.deappelboom.nl/hondenpoep.

>

Team Sportservice helpt

De Appelboom: coronahulp

Ondanks de versoepelingen kan het coronavirus het dagelijks leven soms nog lastig maken.
Misschien heeft u behoefte aan een praatje,
wilt u een ander helpen of heeft u een andere
hulpvraag. De Appelboom biedt ook in de zomer een overzicht van alle hulp en initiatieven
in Wijdemeren. Op www.deappelboom.nl/
coronahulp vindt u per dorp alle initiatieven.
Schroom niet om contact op te nemen met
de initiatiefnemers.

Zwemwater check

Zoekt u bij mooi weer regelmatig verkoeling
in een van de plassen? Raadpleeg altijd eerst
de (gratis) zwemwater-app om te zien waar
u veilig kunt zwemmen. De kwaliteit van het
water kan in een warme periode snel veranderen. In de app staan actuele gegevens over
800 zwemlocaties in Nederland. U kunt de
informatie ook vinden op www.zwemwater.nl.
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Renovatie aula begraafplaats De Rading
De aula op begraafplaats De Rading
in Loosdrecht is verouderd en aan
modernisering toe. De werkzaamheden hiervoor starten op donderdag 9 juli.

zonnepanelen voor de energievoorziening.
De toegang wordt vernieuwd en er komt een
aparte, glooiende opgang zodat de aula beter
toegankelijk is voor mindervaliden. Ook komt
er nieuwe beplanting rond de aula.

De aula krijgt een andere indeling en inrichting. Er komt onder andere een invalidentoilet
en een grotere hal. Op het dak plaatsen we

Urnenmuur
De begraafplaats aan De Rading krijgt ook
een urnenmuur. Deze wordt op vrijdag 3 juli

geplaatst. De urnenmuur heeft negen nissen.
In iedere nis is plek voor twee of drie urnen.

Werkzaamheden
Op donderdag 9 juli worden er hekken rond
de aula geplaatst en is de aula niet meer
toegankelijk. Begrafenissen blijven tijdens de
renovatiewerkzaamheden mogelijk.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen bedrijfswoning (gewijzigde situatie) met erfafscheiding (16.06.2020)

Loosdrecht

- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling
(11.06.2020)
- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (15.06.2020)

- Golfslag 5, 7, 15, 17, 19, 23 en 26: plaatsen
zonwering (12.06.2020)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en
breakfast (22.06.2020)
- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkapel
(24.06.2020)

’s-Graveland

Nederhorst den Berg

- Zuidereinde 43: kappen twee bomen
(19.06.2020)

- Overmeerseweg 8: bouwen woning
(24.06.2020)

Kortenhoef

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Breukeleveen

- Egidius Blocklaan 30: bouwen tuinkamer
(15.06.2020)
>

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Frans Halslaan 12: plaatsen dakkapel
(24.06.2020)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dakkapel (12.06.2020)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204C 001: plaatsen
zendmast (18.06.2020)
- Nootweg 41: uitbreiden woning (22.06.2020)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en
breakfast (16.06.2020)

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Cederlaan 40: plaatsen dakkapel (14.06.2020)
- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en
beschoeiing (23.06.2020)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200: bouwen 3
appartementen met centrumvoorziening en
2 vrijstaande woningen (24.06.2020)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Voor het indienen van een zienswijze: zie
kader.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (18.06.2020)

>

Ontwerpbeschikking

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1:
ontheffing privébijeenkomst, 4 september
2020 (17.06.20)

Kortenhoef
- Stichting Waterconcert Het Wijde Gat,
Wijde Gat: waterconcert het Wijde Gat,
12 september 2020 (10.06.20)

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

- Herenweg 91: bouwen woning (24.06.2020)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht
(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij degene die het besluit genomen heeft.

Op een melding is geen bezwaarprocedure
van toepassing.

>

Breukeleveen

den Berg: ontheffing geluidhinder in de
openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus
2020 van 8.00-10.00 uur (25.06.20)
- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3:
plaatsen overkapping met verlichting op
terras, zolang landelijk beperkende maatregelen gelden (18.06.20)
- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek,
naast Sluis het Hemeltje: plaatsen schaftkeet,
opslagcontainers en toiletunit, medio
oktober 2020-maart 2021 (10.06.20)
- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek,
Sluis het Hemeltje: ontheffing geluidhinder
reguliere werkzaamheden, 22 februari-3
maart 2021 tussen 19.00-7.00 uur (10.06.20)

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
’s-Graveland

Kortenhoef

- Ankeveensepad 1: plaatsen dakraam
(12.06.2020)
- De Boomgaard 28: bouwen keerwanden,
kantoor en gedeeltelijk overkappen stortvakken (24.06.2020)
- Kininelaantje 1: kappen 11 bomen (12.06.2020)

- Wapen van Kortenhoef, Kerklaan 3: uitbreiding terras zolang landelijk beperkende
maatregelen gelden (16.06.20)
- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing geluid
draaiorgel, 19 juni 2020 van 13.00-14.00 uur
(17.06.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., t.h.v.
Reigerlaan 12: plaatsen toiletunit, 28 t/m 13
juli 2020 (25.06.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en
bedrijfspand (22.06.2020)
- Kerklaan 70: maken uitbouw achtergevel
(22.06.2020)

COLOFON

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst

- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing
geluid draaiorgel, 19 juni van 13.00-14.00 uur
(15.06.20)

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst
den Berg: ontheffing geluidhinder in de
openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus
2020 van 8.00-10.00 uur (20.06.20)
- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3:
plaatsen overkapping met verlichting op
terras, zolang landelijk beperkende maatregelen gelden (11.06.20)

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht
(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen
schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen
worden in de besluitvorming.

> Ingetrokken aanvraag vrijgekomen standplaatslocatie

De standplaatslocatie aan het Vuntusplein is
beschikbaar op vrijdag en zaterdag.

>

Ingetrokken aanvraag

Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen,
uitbreiding terras zolang landelijk beperkende
maatregelen gelden (15.06.20)

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

Donderdag
2 juli 2020

Colofon
Woningstichting
Vecht en Omstreken
Bezoekadres:
Poeldijk 2 te Breukelen
Bezoekadres:
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen
Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90
Onze kantoren in Breukelen en
Loosdrecht zijn tijdelijk gesloten.
Voor spoedzaken belt u (0346) 25 94
90 (werkdagen 8.30 - 15.30 uur).
Voor overige vragen stuurt u
een e-mail naar
info@vechtenomstreken.nl.
Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl
Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website.

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

Woningstichting
Vecht en Omstreken
Woningbouwvereniging
Vecht
en
Omstreken
is
overgegaan
in Woningstichting Vecht
en
Omstreken. Op 21 januari 2020 heeft
de algemene ledenvergadering van
Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken ingestemd met de omzetting naar Woningstichting Vecht en
Omstreken. De afgelopen maanden is
dit juridisch bestendigd en per 25 mei
2020 is Vecht en Omstreken een
stichting.
Lokale inzet en rol blijft
Vecht en Omstreken staat
al meer dan 100 jaar voor
het huisvesten van mensen met een bescheiden
inkomen en voor kwetsbare
groepen. Met de omzetting
naar een stichting blijft Vecht en
Omstreken zich onverminderd inzetten voor de huurders en het betaalbaar
wonen in de gemeente Stichtse Vecht
en in de gemeente Wijdemeren. Vecht
en Omstreken onderzoekt een fusie
met Woningstichting Kockengen. Nu
we een stichting zijn, komt deze fusie
weer een stapje dichterbij. Een fusie
zorgt ervoor dat er een stevigere en toekomstgerichte organisatie ontstaat. We
blijven daarbij onze focus houden op
de kleine kernen; Vecht en Omstreken
blijft lokaal sterk. Onze dienstverlening verandert niet. We staan voor
onze kernwaarden: #Samen #Begripvol
#Oplossingsgericht.
Huurdersparticipatie
Vecht en Omstreken is nu een stichting.

Hoe kunt u teksten vertalen en laten voorlezen?
1. selecteer met de muis een tekst en kies
vertalen
2. kies een taal
3. geef akkoord op de waarschuwingstekst
4. activeer voorlezen links bovenin de balk

Geen loden waterleidingen
We hebben onderzocht of er lood in
onze waterleidingen aanwezig is. Volgens
de resultaten is het niet waarschijnlijk
dat er loden leidingen aanwezig zijn in
onze woningen.
Inventarisatie
Het overgrote deel van onze woningen is
na 1960 gebouwd, toen er geen loden leidingen meer werden geplaatst. Ook bij de
woningen gebouwd voor 1960 komen
geen loden waterleidingen (meer) voor. Dat
hebben we laten inventariseren door water-

Nieuwe huisstijl
We zijn geen vereniging meer en we
gebruiken niet meer de oude naam
(woningbouwvereniging). Binnenkort
presenteren wij onze sprankelende
nieuwe huisstijl. Tot die tijd gebruiken
we ons oude logo zonder de toevoeging
woningbouwvereniging. Zodra onze
nieuwe huisstijl helemaal klaar is, laten
wij u dat weten! Hierbij alvast een kleine
preview van onze nieuwe huisstijl.

Jaarstukken 2019

Readspeaker op onze website
Heeft u of iemand die u kent moeite
met lezen? Daarvoor hebben wij een
voorleesfunctie op onze website.
Bovenaan elke tekst kunt u hierop kikken. Wist u dat u met deze functie ook
de teksten op onze website kunt vertalen?

De belangen van de huurders van Vecht
en Omstreken worden vertegenwoordigd door de huurdersbelangenorganisatie (HBO) Vecht en Omstreken. Dit
is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de collectieve belangen van
de huurders van Vecht en Omstreken.
We werken actief en constructief samen
met de HBO. De HBO is op meerdere
momenten in het jaar en bij verschillende vraagstukken een belangrijke
spreekbuis namens alle huurders en behartigt hun belangen. De HBO organiseert
themasessies met afgevaardigde huurders. Hierbij
krijgen zij alle benodigde
(financiële) ondersteuning
van Woningstichting Vecht
en Omstreken. De uitkomsten van de sessies worden door
de HBO meegenomen in de prestatieafspraken tussen Vecht en Omstreken,
HBO en beide gemeenten. Deze vertegenwoordiging en formele rol van
de HBO is wettelijk vastgelegd in de
Woningwet. Meer informatie: www.
hbovechtenomstreken.nl

leidingbedrijf Vitens. Ook bij onderhoud
aan het leidingwerk hebben wij of onze installateurs geen loden leidingen aangetroffen. Als extra controle lieten we kortgeleden
een steekproef uitvoeren om het loodgehalte van het water te meten. Daaruit blijkt
dat de kwaliteit van het water in de onderzochte woningen ruim aan de norm van de
gezondheidsraad voldoet. Wij concluderen
daarom dat het niet waarschijnlijk is dat
er loden leidingen in onze woningen zitten. Heeft u vragen over uw waterleiding?
Neem dan contact met ons op.

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

U kunt onze verantwoording over
2019 lezen op onze website. U vindt
daar een verkort verslag met een
overzicht van de belangrijkste gegevens. Of u kunt de volledige jaarrekening downloaden.

In de verkoop met
voorrang voor huurders
We verkopen deze fijne, voormalige
huurwoning aan de Vredelantstraat 33
in Vreeland, vraagprijs € 250.000 k.k.
Nabij de oude dorpskern van Vreeland
treft u deze leukgelegen tussenwoning
met vier slaapkamers en ruime voor- en
achtertuin. De woning is aan de buitenzijde goed onderhouden, maar qua afwerking binnen eenvoudig en dient gemoderniseerd te worden. Kortom, een ideale
woning voor handige klussers! De verkoopbrochure vindt u op onze website.
Doorstroming
Huurders van Vecht en Omstreken die
een lege huurwoning achterlaten, heb-

ben voorrang op andere kopers. Is deze
woning op 15 juli 2020 niet verkocht
aan een huurder van ons, dan wordt
deze via de makelaar verkocht op de reguliere woningmarkt.
Belangstelling?
Neem contact op met Koop Lenstra
Breukelen, telefoonnummer 0346 26
25 52.
Bent u huurder van Vecht en Omstreken
en heeft u interesse in het kopen van een
voormalige huurwoning? Stuur ons een
e-mail met uw gegevens. U ontvangt
dan bericht, als er weer een woning in de
verkoop komt.

Vecht en Omstreken op 1,5 meter
We hebben allemaal te maken met
de coronamaatregelen. Ook wij zijn
verplicht ons te houden aan de beperkingen. Dat betekent dat we bij onze
werkzaamheden steeds 1,5 meter
afstand houden, geen handen schudden en bij symptomen van corona de
werkzaamheden uitstellen.
Wat betekent dit voor u?
We proberen ons dagelijks werk zoveel

mogelijk door te laten gaan om u van
dienst te kunnen zijn.
• Onze kantoren in Breukelen en
Loosdrecht zijn gesloten.
• Telefonisch zijn wij voor spoedzaken bereikbaar op telefoonnummer (0346) 25 94 90 (werkdagen
8.30 - 15.30 uur).
• Voor overige vragen stuurt u
een e-mail naar info@vechtenomstreken.nl

Huurverhoging 2020
We hebben te maken met inflatie. We hebben meer geld nodig voor bijvoorbeeld stijgende bouw- en onderhoudskosten.
Daarom verhogen wij de huren elk jaar. Dat doen we beperkt. We houden altijd zoveel mogelijk rekening met onze huurders.
Omdat uw loon of uitkering meestijgt met de inflatie, gaat uw koopkracht er in de meeste gevallen niet op achteruit.
Het uitgangspunt is dat de huur gemiddeld genomen met niet meer dan inflatie
(2,6%) wordt verhoogd. Voor 2020 is
de gemiddelde huurverhoging daarom
maximaal 2,6%.
Hoe is de huurverhoging 2020 tot stand gekomen?
Bij de jaarlijkse huurverhoging houden
wij ons aan de wettelijke voorwaarden.
Ook dit jaar hebben we de huurdersbelangenorganisatie (HBO) om advies gevraagd over de systematiek van
de huurverhoging. Het advies van de
HBO hebben wij op dat punt overgenomen. Daarnaast hebben Aedes en de
Woonbond een sociaal huurakkoord gesloten. Het sociaal huurakkoord is niet
wettelijk verplicht of wettelijk vastgelegd.
De HBO heeft ons geadviseerd de hierin
geboden mogelijkheid tot huurbevriezing
en huurverlaging over te nemen en aan te
bieden aan onze huurders. Uit dit advies
hebben wij het onderdeel huurbevriezing
niet overgenomen, huurverlaging wel.
Advies huurverhoging HBO
Uitgangspunt is dat de sterkste schouders
de zwaarste lasten dragen. Dit betekent

dat de huurders met een huishoudinkomen boven € 43.574 (inkomen 2018)
een extra huurverhoging krijgen. Zij
krijgen een huurverhoging van maximaal
6,6%. Indien de huur hoger is of wordt
dan € 737,14 (huurtoeslaggrens) geven
wij geen of een beperkte huurverhoging.
Een tweede uitgangspunt van de HBO
is dat het rechtvaardig is dat elke huurder
ongeveer dezelfde huur betaalt voor een
woning met vergelijkbare kwaliteit. Dat
is op dit moment niet overal het geval.
Sommige huurders betalen een lager percentage van de maximaal redelijke huur
dan anderen. De maximaal redelijke huur
is de huur die wettelijk gevraagd mag
worden. Dit is afhankelijk van het aantal
woningwaarderingspunten dat de woning heeft. Het uitgangspunt van Vecht
en Omstreken is dat alle huurders uiteindelijk een huur betalen van 80% van de
maximaal redelijke huur.
Om de huren richting de 80% te krijgen,
adviseert de HBO om huren die minder
dan 60% van maximaal redelijke huur
bedragen relatief meer huurverhoging te
geven dan de huren die tussen de 60 en
80% van maximaal redelijk bedragen. De

huren boven de 80% krijgen geen huurverhoging.
Geen huurbevriezing, wel huurverlaging
De Woonbond en Aedes hebben een sociaal huurakkoord gesloten. Hierin zijn
afspraken gemaakt over het gematigd
verhogen van de huren. Dit akkoord is
nog onvoldoende uitgewerkt in wet- en
regelgeving en de effecten op onze totale huurverhoging zijn niet inzichtelijk.
Verzoeken voor huurbevriezing op basis
van dit sociaal huurakkoord worden door
ons daarom niet toegekend. Verzoeken
tot huurverlaging die voldoen aan de
voorwaarden wél. Op onze website leest u
hier meer over.
Coulance en maatwerk in tijden van corona
Komt u in de problemen door de gevolgen van de coronacrisis? Kunt u misschien
uw huur niet meer betalen? Neem dan
contact met ons op. Samen zoeken we
naar een oplossing. We bieden altijd een
luisterend oor en een oplossingsgerichte
aanpak, met of zonder crisis. We tonen
begrip voor uw situatie. Schroom niet
contact met ons op te nemen als u het zelf
even niet meer weet.
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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

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378

Huishoudelijke hulp gez.
voor 3-4 uur per week
Breukeleveen 0629047420

Unieke mammoetkies
in Horstermeer

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Preventiespreekuur Huisarts
LOOSDRECHT
Heeft u uw oproep voor
ons jaarlijkse preventiespreekuur gemist? Dat
klopt, want vanaf de lockdown hebben we geen uitnodigingsbrieven meer gestuurd. Inmiddels zijn onze
praktijkondersteuners
weer voorzichtig begonnen
met hun spreekuren. Zoals
u in de vorige Nieuwsster
kon lezen hebben we onze
praktijk aangepast aan de
maatregelen om corona te
voorkomen. Dat betekent

dat er niet zoveel patiënten
tegelijk binnen kunnen zijn
als voorheen.
De praktijkondersteuners Hatice, Marleen en Nicolien bellen als eerste de mensen met
een kwetsbare gezondheid
voor een afspraak. Dat zijn
bijvoorbeeld mensen waarbij
de bloeddruk of diabetes niet
goed is behandeld, mensen
met een ernstige nierfunctiestoornis, of mensen die vier
of meer medicijnen per dag
gebruiken. Na het telefonisch

contact wordt er een labformulier via mail of de post gestuurd, waarna u een afspraak
kunt maken met het lab om
bloed te laten prikken.
Vervolgens wordt er van u
verwacht thuis uw gewicht en
indien mogelijk bloeddruk te
meten. Er wordt een afspraak
gemaakt met de praktijkondersteuner voor beeld- of gewoon
bellen.
Alleen als het echt noodzakelijk is, wordt u in de praktijk op
het spreekuur door de praktijkondersteuner gezien.
Uiteraard kunt u de praktijk
bellen indien u hier vragen
over heeft. We proberen voor
iedereen een passend antwoord te vinden.

WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Dat de 138- jarige Horstermeerpolder bijzonder is,
wisten de bewoners van
de Middenweg e.o. al, maar
nu krijgt deze droogmakerij zelfs landelijke bekendheid. Er is diep in de grond
een mammoetkies gevonden van 800.000 jaar geleden. Een unieke vondst in
Nederland.
Bij een proefboring naar brak
water in de Horstermeerpolder
door Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht is eind vorig jaar een
bijzondere vondst gedaan. Tijdens een boring is een mammoetkies gevonden. Dat blijkt
uit nader onderzoek van geologen van onderzoeksorganisatie TNO. Het stuk van de kies
is 15 centimeter lang en lijkt op
een stuk hout. Medewerkers
van TNO herkenden het vanwege de groeven als een stuk
kies van een mammoet.
Na overleg met specialisten
van de Universiteit Leiden is
de kies geïdentificeerd als
een fragment van de achterste
kies uit de onderkaak van een
Steppemammoet (Mammuthus
trogontherii). Deze mammoet
leefde aan het einde van het
Vroeg Pleistoceen en het begin
van het Midden Pleistoceen,
zo’n 800.000 jaar geleden. Het
is een grote toevalstreffer dat
de mammoetkies op 38 meter diepte gevonden werd. De
proefboring had namelijk maar
een diameter van 80 centimeter. De mammoetkies ligt momenteel bij TNO voor verder
onderzoek.
Unieke vondst
Voor zover bekend is dit de
eerste keer dat een dergelijk

groot kiesfragment in een boring is aangetroffen. In Nederland zijn er niet zoveel fossielen van deze soort gevonden;
van de voorloper de Zuidelijke
Mammoet en de opvolger de
Wolharige Mammoet daarentegen zijn veel fossielen bekend. Dit komt doordat er in
Nederland (inclusief de Noordzee) weinig fossiel houdende
afzettingen uit die tijd voorkomen. De kies is waarschijnlijk
ergens stroomopwaarts in het
water terechtgekomen en door
de stroom meegevoerd richting
Horstermeer.
Temmen van de brakke kwel
De boring vond plaats in het
kader van het project ‘Temmen
van de brakke kwel’. In de polder Horstermeer is een deel
van het grondwater brak. Brak
water zit tussen zoet en zout
water in. In de lage polder komt
dit grondwater als ‘brakke kwel’
naar boven. Dit brakke water
is niet goed voor de planten
en de dieren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoekt
nu, in samenwerking met de
gemeente Amsterdam en met
financiële steun van de provincie Noord-Holland, een nieuwe
en innovatieve manier om met
de brakke kwel om te gaan.
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Natuurmonumenten start activiteiten in de Vechtplassen

WIJDEMEREN
We gaan weer van start!!
Vanaf 1 juli kan iedereen
weer deelnemen aan activiteiten en rondleidingen
van
Natuurmonumenten
in de Vechtplassen. Onze
vrijwillige vaargidsen, fortengidsen en boswachters

staan te trappelen om je
de mooiste plekjes van de
Vechtplassen te laten zien.
En om samen met jou onze
forten te ontdekken. In verband met het Corona-virus
gaan we dit jaar op pad met
kleine groepjes. Wacht dus
niet te lang met het boeken
van de tickets!
Startsein voor
ontdekkingstochten
Woensdag 1 juli is het startsein
voor allerlei ontdekkingstochten in de Vechtplassen. Ga
met ons mee op een vaartocht
door een doofhof aan petgaten, slootjes en weidse plassen

in de Ankeveense Plassen of
Botshol. Ontdek samen met
één van onze fortengidsen de
geheimen van Fort Waver-Amstel, Fort Nieuwersluis, Fort bij
Nigtevecht, Fort bij Abcoude of
Fort Kijkuit. Of kano onder begeleiding van een boswachter
door de Kortenhoefse Plassen.
Het belooft een mooie zomer te
worden in de Vechtplassen!
Varen op de
Ankeveense Plassen
Op de Ankeveense Plassen
gaan we dit jaar iets nieuws
proberen. In plaats van één
lange vaartocht gaan we twee
tochten van 1 uur varen. Nor-

maal passen er op deze boot
20 personen, maar nu gaan
we een exclusieve vaartocht
maken met slechts vijf personen. Je kunt alleen, met z’n
tweeën of met meer personen
komen. Bovendien is het een
unieke kans om eindelijk eens
een exclusieve privé-vaartocht
met jouw gezin of vrienden te
maken!
Uiteraard houden we ons tijdens de activiteiten aan de
RIVM-richtlijnen. We houden
de groepen klein, zodat we 1,5
meter afstand kunnen houden.
We verwachten van onze deelnemers dat zij bij aanvang hun
handen ontsmetten (desinfec-

terende handgel aanwezig) en
thuis blijven bij verkoudheidsklachten of andere Corona-gerelateerde klachten.
Tickets boeken
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/activiteitenvechtplassen2020 en boek jouw tickets
voor de activiteiten en rondleidingen van Natuurmonumenten in de Vechtplassen.
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met: Olga
Ekelenkamp,
boswachter
Communicatie & Beleven, 0613 21 66 97 of o.ekelenkamp@
natuurmonumenten.nl
Foto: Rene Koster

Kerkdiensten NGK Loosdrecht hervat
LOOSDRECHT
Vanaf 5 juli worden er weer
kerkdiensten
gehouden
in de Nederlands Gere-

formeerde Kerk aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 124.
Door

de

anderhalvemeter-

maatregel is helaas de ruimte
voor bezoekers in het kerkgebouw beperkt.
Dus degene die op zondag de

dienst wil bijwonen, moet zich
hiervoor aanmelden op zaterdag vóór 12 uur via info@ngkloosdrecht.nl of via een tele-

foontje naar de koster
Hans Doeve
06 247 646 55.

Rectificatie Kinderopvang Toppie
In het stuk van vorige week
over de opening van de nieuwe

kinderopvang Toppie is helaas
een verkeerde datum geslo-

pen. De opening was niet op 3
mei maar is op 3 juli ! Het offi-

ciele gedeelte is tussen 13.00
en 15.00 uur

kokers), kroonkurken, doppen van wijnflessen en plastic
(doorzichtige) sluitingen tegen.
Soms zie ik een boterhamzakje
op mijn container liggen, soms
meerdere grote vuilniszakken,

ik zie alle zakken met plezier
tegemoet!

Update doppensparen
Het leek me een leuk idee
om de “tussenstand” te geven van de ingeleverde doppen, die ik in 2020 tot nu toe
heb kunnen wegbrengen voor
verdere verwerking. 340 kg.!!

Het blijft geen enkel probleem
om doppen bij mij te blijven
brengen. Ook een praatje kan
altijd. Graag alleen doppen in
de zakken, ik kom helaas ook
onbruikbare zaken als brillen(-

Gonny Reman,
Flits 14, Loosdrecht

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

Goed werk
Goed betaald
Goed gevoel

Vakantiekrachten
gezocht
Op zoek naar goedbetaald vakantiewerk waarbij je iets voor
een ander kunt betekenen? Bij Zorginstelling Inovum zoeken
we deze zomer:
• huishoudelijke hulp (schoonmaken)
• ondersteuning op de locaties: van maaltijden
bereiden tot spelletjes met bewoners spelen
• thuiszorg wijkverpleging – ook voor studenten!

WIE BEN JIJ?

WAT BIEDEN WE JOU?

• Je bent 16 jaar of ouder
• Je spreekt en schrijft goed
Nederlands

• Een salaris van maximaal 10,60 euro bruto per uur,
afhankelijk van je leeftijd en ervaring
• Flexibele uren en werkdagen, in overleg

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem
contact op met recruiter Marianne Horst:

@ m.horst@inovum.nl

VELE
ACTIES

035 - 588 84 32

UITVERKOOP
START WOENSDAG 24 JUNI
VOOR

VOOR
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EURO
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G
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1

2+1
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Wij sluiten op vrijdag 17 juli definitief onze deuren

Foodstore ‘t Gooi
Franse Kampweg 38 in Bussum

