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Appartementen ’t Laantje voorlopig van de baan
7 insprekers blij

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voorlopig lijkt de bouw 
van 51 appartementen aan 
’t Laantje in Nieuw-Loos-
drecht van de baan. Een 
meerderheid van De Lokale 
Partij, Dorpsbelangen, D66 
en PvdA/GrL. vond het plan 
‘niet rijp’ om mee verder te 
gaan, terwijl CDA en VVD 
aarzelend vóór stemden: ja, 
mits. Wethouder De Kloet 
gaat in gesprek met pro-
jectontwikkelaar JeeGee 
Vastgoed van Loosdrechter 
Johan Zijtveld. Na de zo-
merstop komt hij terug bij 
de raad met een eventueel 
nieuw plan.

Formeel ging het om een ont-
werpbestemmingsplan, dat 
moet worden aangepast. Op 
dit moment zijn er slechts 2 vrij-

staande woningen toegestaan, 
plus een lagere nokhoogte 
dan het geplande apparte-
mentencomplex. ’t Laantje ligt 
ten zuiden van het Bosje van 
Sprengen en wordt aan de 
andere kant begrensd door 
het woonerf Spanker en de 
Luitgardeweg. Er waren maar 
liefst zeven insprekers die in 
verschillende bewoordingen 
fel tegen dit plan waren. De 
heer Van Aerle had woedende 
reacties gehad van buurtbewo-
ners die de indruk hadden dat 
alles al in kannen en kruiken 
was. De voornaamste bezwa-
ren zijn de massaliteit, 100 m. 
lengte en vier verdiepingen 
hoog. Plus een aantasting van 
de privacy, omdat de flat op 
4 meter van de achtertuinen 
aan de Spanker komt. In het 
Engels zei mevrouw Schouten 
dat zij het Bosje van Sprengen 
als haar achtertuin beschouw-

de, die rust werd nu verstoord. 
Meneer Hertoge vond het ge-
bouw totaal niet passend bij het 
fraaie woonerf met versprin-
gend groen. Hetzelfde geluid 
kwam van de anderen, waarbij 
de heer Engel treffend zei dat 
‘het bos was vervangen door 
een muur’. Dramatisch was 
het voor mevrouw Londeau 
die haar huis aan de Spanker 
nu onverkoopbaar zag. Ook 
zeiden de insprekers dat de 

communicatie met de project-
ontwikkelaar matig was.

Nee van de meerderheid
De woordvoerders van de zes 
politieke partijen begrepen over 
het algemeen de klachten over 
de vorm van de bouw. Ze wa-
ren wel allen voorstander van 
woningbouw, maar dan op een 
andere manier. Het gaat om 18 
sociale huurappartementen, 11 
huurappartementen in de vrije 

sector en 22 koopappartemen-
ten in de vrije sector. Op het 
laatste moment had JeeGee 
Vastgoed nog een wijziging 
verstuurd, waarbij het complex 
10 meter zou verschuiven rich-
ting het bos. De privacy zou 
hierdoor verbeteren. Namens 
het CDA zei Eric Torsing dat het 
belang voor woningzoekenden 
zeer groot was, er waren al 180 
inschrijvingen. Alette Zandber-
gen (DLP) en Sieta Vermeulen 
(VVD) wezen op de gebrekki-
ge participatie van de buurt en 
René Voigt (DB) wist dat het 
vóór of tegen ter visie leggen 
was. Tussentijds iets wijzigen 
kan helemaal niet. Zijn frac-
tie was overigens verdeeld, 
steunde hun eigen Dorpsbe-
langen- wethouder dus niet.

  Foto: ’t Laantje 3 en 4, nu nog 2 oude bungalows in het groen
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MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33  
 
VEERMANMAKELAARS.NL 

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT 

ONZE KANTOREN

UW HUIS 
VERKOPEN? 
BEL ONS GEHEEL VRIJBLIJVEND...

HUIZENTE KOOPGEVRAAGD

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

WWW.TRAPKANO.NL
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1231 CK  Loosdrecht 
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Voor hulp bij een 
serieuze beslissing 

kiest u voor een 
serieuze partner! 
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken 8-17 uur          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost 
te Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 - 130 96 00.  

Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

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

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

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Varkenshaas medaillons
Runder bieslookschnitzels

100 gr.
100 gr.

€ 1,98 
€ 2,25

Woensdag: Gehaktdag / Donderdag: Biefstukdag

Vrijdag-zaterdag 5 en 6 juni:

Runder riblappen
Heel leverworstje
De sappigste biologische 
beenham

500 gr.
Nú

100 gr.

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Hele week t/m donderdag 11 juni:
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Sociaal bouwen wordt € 215.000
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN  
Wethouder Rosalie van 
Rijn wil dat het bedrag 
voor ´sociale koopprijs´ 
wordt verhoogd naar 
215.000 euro. Nu is dat nog 
€ 180.000, dat is niet meer 
realistisch. Die worden 
niet gebouwd, dus kan de 
doelstelling om 1/3 sociale 
koop te bouwen wel in de 
prullenbak. De commis-
sieleden gingen niet direct 
overstag.

Aanleiding om dit punt aan de 
orde te stellen was een nood-
kreet van projectontwikkelaar 
JeeGee Vastgoed dat bouwen 
voor 180.000 euro in het Gooi 
ondoenlijk is. Hierop liet de 
wethouder de Stec Groep een 
onderzoek doen. Die meldde 
in een rapport dat er in deze re-
gio in het betaalbare segment 
(200-275.000) een krapte is. 
De vraag is groot, waardoor de 
prijzen stijgen. Het advies is 
om de koopgrens voor sociale 
woningbouw te verhogen naar 
€ 215.000,- rekening houdend 

met een minimale oppervlakte 
van 60 m2.

Alle commissieleden van 
Maatschappelijke Zaken be-
grepen de noodzaak. Wel 
wilden ze dat er een anti-spe-
culatiebeding komt, dat je 
bijvoorbeeld vijf jaar lang je 
woning niet mag verkopen. 
Plus de zogenaamde ‘zelfbe-
woningsplicht’, je moet er zelf 
gaan wonen. Dat was nog 
niet geregeld. De wethouder 
wil dat apart vastleggen, nog 
niet in dit voorstel. Wel wil ze 
vasthouden aan minimaal 60 
m2, anders zouden bouwers 
de kans kunnen pakken om te 
klein te bouwen voor dezelfde 
prijs. Bestuurlijk zijn er nog 
wat hobbels, omdat Wijdeme-
ren nog gebonden is aan een 
Regionale Woonvisie, waarin 
de 180.000 als norm staat. 
Maar ook andere gemeentes 
zullen gaan bewegen, is de 
verwachting. Sieta Vermeulen 
(VVD) wilde graag verschillen-
de prijzen voor appartementen 
en grondgebonden woningen, 
D66 ‘er Rob Koedijker pleit-
te voor een extra toeslag van 

5000 euro om zonnepanelen 
te installeren en Patricia IJs-
brandy van Dorpsbelangen 
wees op het belang om niet te 
klein te bouwen. Namens de 
jonge inwoners van de vijf dor-
pen deed Bas Kers (CDA) een 
beroep op de plaatselijke poli-

tiek om vooral meer te bouwen 
en ‘niet alleen voor oudjes’. 
Hij staat te springen om meer 
grote projecten met betaal-
bare woningen. DLP ‘er Oli-
vier Goetheer kwam met een 
commentaar dat je je af moet 
vragen of bouwen in deze 

prijscategorie nog wel zinvol 
is, gezien de hoge grondprij-
zen in onze dorpen. Zou je je 
niet meer moeten focussen op 
het bouwen van sociale huur-
woningen?

 Foto: De wethouder midden op het scherm, omringd door commissieleden

1/3 regeling accommodaties 
wordt ingetrokken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN  
Sinds 2011 kent de ge-
meente een accommo-
datieregeling die bekend 
staat als de 1/3 regeling. 
Als een vereniging een 
investering wil doen, dan 
subsidieert de gemeente 
1/3 deel. De organisatie 
neemt ook 1/3 deel voor 
haar rekening. Het overige 
1/3 deel wordt door de ge-
meente verstrekt als ren-
teloze lening. Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet wil de 
huidige regeling intrekken. 
De commissie Maatschap-
pelijke Zaken was verdeeld, 
de gemeenteraad beslist 
deze week op 4 juni.

Een van de voorwaarden is 
dat de investering geen bui-
tenproportionele aanslag op de 
gemeentelijke begroting mag 
doen. Een reden om hiermee 
te stoppen is dat niet duidelijk 

staat omschreven wat echt een 
te zware aanslag is. De grens 
ligt op 250.000 euro, alles 
daarboven beschouwt Wijde-
meren als buitenproportioneel. 
Daarnaast spelen de gemeen-
tefinanciën een belangrijke rol. 
Het moge duidelijk zijn dat de 
druk op de uitgaven de laat-
ste tijd steeds groter wordt. Te 
gemakkelijk een kwart miljoen 
subsidiëren is financieel on-
haalbaar.

Kritiek commissie
De voornaamste kritiek van 
de commissieleden was dat 
ze eerst willen weten wat de 
nieuwe regeling gaat worden, 
voordat deze wordt afgeschaft. 
Margriet Rademaker van De 
Lokale Partij hekelde het feit 
dat er geen evaluatie had 
plaatsgevonden en dat er geen 
contact was geweest met de 
verenigingen. Bovendien vond 
ze het stopzetten in strijd met 
de cruciale rol van het vereni-
gingsleven. Ook Myriam Kooy 

(D66), Bas Kers (CDA) en 
Ram Lachman (PvdA/GrL.) 
wilden eerst weten hoe de 
nieuwe regeling eruit gaat zien. 
Dorpsbelangen- woordvoerder 
Patricia IJsbrandy vond een 
paar maanden wachten op een 
nieuw voorstel geen probleem. 
VVD‘er Sorrel Hidding wil juist 
dat deze 1/3 regeling zo snel 
mogelijk wordt stopgezet.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
zegde toe dat direct na de zo-
mer de nieuwe Accommodatie-
regeling bekend wordt. In totaal 
lopen er op dit moment drie 
aanvragen. Een aanvraag van 
sv ‘s-Graveland voor de aanleg 
van een extra kunstgrasveld 
(totaal ± 4 ton). Tegen twee 
afgewezen aanvragen van de 
Hilversumsche Mixed Hockey 
Club voor 2 kunstgrasvelden (7 
ton) en een nieuw clubhuis van 
4 ton voor de IJsclub Neder-
horst den Berg lopen bezwaar-
procedures.

Scheidingsstations GAD
Openingstijden aangepast

REGIO    
Vanaf maandag 8 juni ver-
vallen de avondopeningen 
op de maandagen bij alle 
scheidingsstations van de 
GAD met uitzondering van 
Hilversum en Huizen. In-
woners kunnen in Bussum 
en Naarden weer zoals 
voorheen terecht van dins-
dag tot en met zaterdag.

Openingstijden vanaf 8 juni
Bussum en Weesp; Maandag 
gesloten, dinsdag t/m vrijdag 
08.30-16.30, zaterdag 09.00-
16.00 uur. Hilversum maan-
dag t/m vrijdag 08.30-16.30, 
zaterdag 09.00-16.00 uur.

U blijft van harte welkom, maar 
kom alleen.

De versoepeling van landelij-
ke maatregelen zorgt er voor 
dat er meer voertuigen tege-
lijk op de scheidingsstations 
toegelaten kunnen worden. 
Hopelijk zijn de files die er de 
afgelopen tijd waren voor de 
poorten van de scheidingssta-
tions dan ook verleden tijd. De 
GAD is blij met het feit dat veel 
inwoners gehoor hebben ge-
geven aan de oproep om het 
scheidingsstation alleen te be-
zoeken wanneer noodzakelijk. 
Ondanks dat inwoners soms 
lang moesten wachten kreeg 
de GAD ook veel berichten 
van begrip. Er wordt dan ook 
niet meer opgeroepen om de 
scheidingsstations te mijden. 
www.gad.nl/corona-updates.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Nieuwbouw Beukenhof 
wordt herzien

LOOSDRECHT
De nieuwbouwplannen van 
Inovum om verpleeghuis 
de Beukenhof gefaseerd 
te slopen en het terrein te 
herinrichten worden her-
zien. Het plan blijkt in de 
huidige vorm niet haalbaar 
voor de organisatie.

Een groot, niet te voorzien 
deel van de oorzaak ontstond 
door externe ontwikkelingen. 
Zo zijn de bouwkosten sinds 
de start van het project in 2016 
enorm toegenomen. Niet al-
leen stegen de marktprijzen 
aanzienlijk, ook kreeg Inovum 
te maken met andere eisen 
met betrekking tot stikstof, mi-
lieu- en energienormen. Hier-
door werd het ontwerp steeds 
ingewikkelder en duurder dan 
in eerste instantie berekend.

De (aangescherpte) eisen van 
geldverstrekkers voor finan-
ciering maken dat de haal-

baarheid van de benodigde 
investering onder druk kwam 
te staan. Het eerste ontwerp 
is sinds de start in 2016 on-
derhevig geweest aan vele 
veranderingen. De afgelopen 
maanden is er Inovum breed 
gerekend, getekend, geana-
lyseerd en gepuzzeld op mo-
gelijkheden om flink te bezui-
nigen op deze plannen voor 
de Beukenhof, maar iedere 
oplossing bracht ook nieuwe 
kosten met zich mee. Ook de 
kosten voor de verbouwing 
van een andere locatie van 
Inovum, Gooiers Erf, vielen 
hoger uit dan eerder geraamd, 
waardoor Inovum het geheel 
moest herzien. Het plan voor 
de Beukenhof is hierdoor in de 
huidige vorm en met de gel-
dende eisen niet meer haal-
baar.

Wat betekent dit voor de 
Beukenhof?
Voorlopig blijft het hoofdge-

bouw van de Beukenhof staan. 
Er komt voor het voorste stuk 
van het gebouw een nieuw 
en beter plan dat past bij de 
behoeften van de cliënten en 
binnen de financiële ruimte. 
De woningen voor bewoners 
met dementie, die aan de ach-
terkant zijn gesitueerd, blijven 
langer in gebruik. Enkele al 
leegstaande gebouwen op 
het terrein van de Beukenhof 
worden gesloopt in het najaar 
van 2020. Daarna kan het nog 
even duren voordat de verbou-
wing van de Beukenhof start. 
In eerste instantie is een peri-
ode van 2 tot 3 jaar nodig voor 
planvorming, aanbesteding en 
voorbereiding. Vervolgens nog 
eens twee tot drie jaar voor de 
bouw van het project. In totaal 
is de verwachting nu dat het 
ongeveer vijf jaar zal duren 
voordat de nieuwbouw van de 
Beukenhof gereed is.

Foto: NH Nieuws, 2011
   

Man neergeschoten door 
politie
‘S- GRAVELAND
Vorige week woensdag-
middag is er een 39- jarige 
man neergeschoten nabij 
de begraafplaats aan de 
Beresteinseweg in ‘s-Gra-
veland.

De politie bevestigde dat de 
voortvluchtige kort daarna is 
overleden. Waar de man pre-
cies van wordt verdacht, is 
nog onduidelijk. Ook is niet be-
kend waarom de agent heeft 
geschoten. Een paar uur later 
kwam inderdaad de bevesti-
ging dat de man ter plaatse 
aan zijn verwondingen is over-
leden. De Rijksrecherche doet 

onder leiding van het Open-
baar Ministerie Midden-Neder-
land onafhankelijk onderzoek 
naar de toedracht van het in-
cident. In de Gooi- en Eemlan-
der vertelt een toezichthouder 
dat er een heftige situatie aan 
vooraf ging, waarbij de man 
met een auto dwars door een 
houten hek ramde, zelfs door 
deuren van de aula botste en 
daarna over diverse grafzer-
ken reed. Drugs zouden een 
rol kunnen spelen, gezien het 
agressieve gedrag van het 
slachtoffer. De situatie werd 
bedreigend tot er een schot 
viel, de agenten gingen direct 
tot reanimatie over.

De ravage was groot. Bur-
gemeester Larson van Wij-
demeren deelde mee dat er 
acht graven ernstig zijn be-
schadigd. De gemeente heeft 
de dag erop een besloten sa-
menzijn met de nabestaanden 
georganiseerd, waar uiteraard 
de emoties hevig waren. Met 
de steun van Slachtofferhulp 
en een coördinator van de 
gemeente kunnen de familie-
leden een beroep doen op be-
geleiding. Volgens twee fami-
lieleden leed de man aan een 
psychose.

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

DROOM NU,
REIS LATER!

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Lemon
cake 

€ 3,95
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In de bus mondkapjes geen probleem
WIJDEMEREN
Vanaf maandag 1 juni is bij 
het reizen met openbaar 
vervoer het mondkapje 
verplicht. Voor inwoners 
binnen de zes dorpen van 
Wijdemeren blijft dat be-
perkt tot de bus.

In Loosdrecht valt het niet 
mee om op een vrijdag ie-
mand aan te treffen in een 
bushokje. Blijkbaar realiseren 
de Loosdrechters zich goed 
dat het geen uitje is, dus gaan 
ze er alleen op uit als het niet 
anders kan. Uiteindelijk wil 
mevrouw Klazien (nee, geen 
achternaam) bij het bushokje 
op de Eikenlaan wel iets kwijt. 
“Ik heb geen auto, dus ik moet 
wel. Ik ga af en toe naar Ter-
gooi en ook weleens winkelen 

in Hilversum. Of dat echt no-
dig is? Een mens moet soms 
even lucht happen, anders 
word ik gek op m’n kamertje.” 
Mevrouw heeft al een set-
je mondkapjes aangeschaft. 
“Wat moet, dat moet, hè. Maar 
ik vind het onnodig, want de 
bus is nooit vol en er is vol-
doende afstand dus.”

In Nederhorst den Berg wach-
ten Amira en Jacqueline op de 
bus naar Weesp. Ze vinden 
het geen probleem om een 
mondkapje te dragen. “Het is 
geen gezicht”, zegt Jacqueline 
“maar wel noodzakelijk.” Van-
uit Weesp nemen ze vaak de 
trein naar Hilversum. Nu de 
scholen ook weer gedeeltelijk 
opengaan, is het openbaar 
vervoer voor hen echt nodig. 

Ze zijn het niet met elkaar 
eens of bij het overstappen 
een nieuwe mondbescher-
ming verplicht is. Wel weten 
ze zeker dat je op het perron 
geen kapje hoeft te dragen. 
“Dan doe ik ‘m ook meteen af”, 
zegt Amira “want je loopt echt 
voor schut.”

Het bushokje op de Kerklaan 
bij winkelcentrum De Meen-
thof heeft zowaar meerdere 
reizigers. Allemaal naar Hil-
versum. Niet iedereen wil in 
gesprek met uw verslagge-
ver, een enkeling duikt weg. 
Jan-Willem (?) heeft commen-
taar op de vele coronamaatre-
gelen: “Ik vind het allemaal erg 
overdreven, vooral voor jonge-
ren als ik. Die hele lockdown 
vind ik shit. Maar goed, ik zet 

zo’n mondkapje wel op, ik heb 
geen zin in een bon.” Mevrouw 
Van der Vorst denkt er anders 
over: “Je kunt niet voorzichtig 
genoeg zijn. Wat die jonge-
man hier zegt, is te eigenge-

reid. Ik moet wel gebruik ma-
ken van de bus, maar dan wil 
ik geen gevaar zijn voor ande-
ren. En wat is het nou voor last 
om zo’n ding te dragen. Doen 
hoor!”

   

Extra corona teststraat in Loosdrecht
Vanaf 1 juni gratis testen bij de GGD

Door: Saskia Luijer

REGIO
Sinds maandag kan ieder-
een met milde klachten 
die mogelijk wijzen op het 
coronavirus een afspraak 
maken voor een gratis test 
bij de GGD. Momenteel 
test GGD Gooi en Vecht-
streek op het terrein van 

de brandweerkazerne in 
Bussum. Als de aanvra-
gen toenemen, wordt een 
extra teststraat geopend 
bij brandweerpost Loos-
drecht.

De nieuwe landelijke leus is 
niet langer ‘blijf thuis bij klach-
ten’ maar ‘blijf thuis bij klach-
ten en laat je testen’. Een af-

spraak voor een coronatest 
gaat via het landelijke tele-
foonnummer 0800-1202. Dit 
nummer is zeven dagen per 
week bereikbaar van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Een test is 
alleen zinvol bij klachten. Dus 
bij neusverkoudheid, keelpijn, 
hoest, verhoging, koorts, be-
nauwdheid, kortademigheid, 
reuk-/smaakverlies of buik-
klachten. Zonder klachten 
heeft een coronatest geen zin. 
Met de test kun je alleen zien 
of je nu besmet bent en niet of 
je al eerder met het virus be-
smet bent geweest.

Slijmvliesmonster
Het streven is om de test zo 
snel mogelijk in te plannen, in 
principe de volgende dag. Tij-
dens de test haalt de verpleeg-
kundige met een wattenstaafje 
wat slijm uit de keel- en neus-
holte. Dit slijmvliesmonster 

wordt vervolgens onderzocht 
in het laboratorium van Ter-
gooi. De testuitslag wordt bin-
nen 48 uur telefonisch door-
gegeven. Bij een negatieve 
uitslag (geen corona) geeft het 
landelijke afsprakenbureau de 
uitslag door. Bij een positie-
ve testuitslag neemt de GGD 
contact op en start direct het 
bron- en contactonderzoek.

‘BLIJF THUIS BIJ 
KLACHTEN EN LAAT 

JE TESTEN’

Overleggen met arts
Behoort u tot een risicogroep 
of bent u ernstig ziek? Dan is 
het advies om de huisarts, be-
handelend specialist of huis-
artsenpost te bellen. Ook is 
het advies om terughoudend 
om te gaan met het testen van 
jonge kinderen. De test is pijn-
lijk en kan beangstigend zijn. 

Bovendien zijn kinderen re-
gelmatig verkouden wat heel 
gewoon is. Pas als kinderen 
andere klachten krijgen dan 
normaal, of als hun ouders 
besmet of ziek zijn, is een test 
te overwegen. Ook dit kunt u 
het beste overleggen met een 
arts.

Extra teststraat
GGD Gooi en Vechtstreek test 
7 dagen per week en kan da-
gelijks 250 testen afnemen in 
Bussum. Als blijkt dat er meer 
testen nodig zijn, wordt bij 
de brandweerkazerne op de 
Oud-Loosdrechtsedijk in Loos-
drecht een extra teststraat in-
gericht. Ook hier kunnen per 
dag 250 mensen worden ge-
test. Meer informatie over het 
testen vindt u op de website 
van de GGD: www.ggdgv.nl/
coronatest of bel naar het call-
center via 035-6926400.

   

Kleine bespaarmaatregelen cadeau bij een energiecoachgesprek
WIJDEMEREN
Vanaf 1 juni 2020 start de 
energiecoöperatie Wijde-
meren in het kader van de 
RRE subsidie de actie klei-
ne bespaarmaatregelen.

Doet u een aanvraag voor een 
(gratis) energiecoachgesprek 
dan mogen wij u een voucher 

cadeau geven van € 35 voor 
kleine bespaarmaatregelen 
naar keuze, zoals aluminium-
folie voor achter de verwar-
ming, een douchbespaarkop, 
tochtstrip, LEDlampen, stand-
bykillers, tijdschakelklokken 
enzovoort. De energiecoöpe-
ratie werkt door en voor be-
woners via een lidmaatschap 

van € 12 per jaar. Ook het lid-
maatschap van de energieco-
operatie voor 2020 krijgt u van 
ons cadeau. Mocht u nog een 
stap verder willen gaan dan is 
het inregelen van de verwar-
ming of het onderzoeken van 
uw energiegebruik ook inte-
ressant. Via de energiecoach 
kunt u dan een inregelkit voor 

de centrale verwarming lenen 
of een energiegebruiksmeter.
Maak een afspraak met een 
energiecoach en bespreek 
naar keuze de mogelijkheden 
van kleine bespaarmaatrege-
len tot en met een energie-
besparingsplan voor uw hele 
huis en de beschikbare subsi-
dies voor woningisolatie.

U kunt zich aanmelden voor 
een gesprek en een voucher 
via de website https://ecwij-
demeren.nl. Ga naar de me-
nuknop aanmelden voor het 
aanmeldformulier.
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Afscheid Jan Huisman

LOOSDRECHT
Vrijdag 29 mei hebben de 
vrijwilligers van Stichting 
SLOEP op hun eigen wij-
ze afscheid genomen van 
hun dierbare Jan Huisman. 
In deze bijzondere tijden 
moet dat op een bijzonde-
re manier. Voor de laatste 
keer reed Jan langs het 

Feestweiland tussen een 
erehaag van mede SLOEP-
ers, omgeven door een wit-
te waas van fakkelrook.

Jan was een vrijwilliger die aan 
ieder evenement van SLOEP 
zijn steentje bijdroeg maar 
voor Loosdrechters vooral 
bekend is als de lieve, gezel-

lige, altijd geduldige man, die 
samen met zijn vrouw Lia, van 
ieder toiletbezoek tijdens de 
Feestweek een feestje maakte 
in hun eigen gastvrije en knus-
se tentje.

Jan Huisman zal enorm ge-
mist worden.

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

TE KOOP
Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een 
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een op-
pervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of 
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede 
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.
 

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.
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GAD verlengt
coronamaatregelen

De GAD verlengt de coronamaatregelen tot 

en met 30 augustus. Dit houdt onder andere 

in dat de bak voor groente-, fruit-, tuinafval 

en etensresten voorlopig nog tweewekelijks 

geleegd zal worden. Kijk ook op www.gad.nl. 

>   Opening Burgerzaken
Vanaf maandag 8 juni kunt u op de 

maandagavond tussen 16.30 en 19.00 uur 

weer een afspraak maken bij onze afdeling 

Burgerzaken. Ook is de receptie op maan-

dagavond weer geopend voor het afhalen 

van documenten. Een maand voordat 

uw huidige document verloopt, kunt u 

een nieuw document aanvragen. U kunt 

hiervoor telefonisch een afspraak maken via 

14 035. 

>   Chat met Veilig Thuis 
Het is nu ook mogelijk om te chatten met 

medewerkers van Veilig Thuis via

www.veiligthuisgv.nl. Veilig Thuis is er voor 

mensen die te maken hebben met huiselijk 

geweld, ouderen- of kindermishandeling. 

In deze periode waarin mensen veel samen 

thuis zijn, kan bellen lastig zijn. Chatten biedt 

dan uitkomst, dit kan op werkdagen van 

9.00 tot 17.00 uur. Een medewerker helpt 

met alle vragen en advies. De telefoonlijn 

0800 2000 is 24 uur per dag, zeven dagen 

per week bereikbaar.

>   Wie verdient een kaart?
Ondanks de versoepeling van de corona-

maatregelen, maakt u zich misschien nog 

steeds zorgen over familie, vrienden en 

anderen in uw directe omgeving. Wie kan

er een hart onder de riem gebruiken?

De burgemeester en wethouders sturen 

graag een persoonlijke kaart! Wat uw

verhaal ook is: laat ons weten waarom hij,

zij of u een kaartje verdient en mail naam, 

adres, postcode en woonplaats naar 

communicatie@wijdemeren.nl. We gaan 

zorgvuldig om met de adresgegevens en 

gebruiken deze niet voor andere doeleinden.

>   Fietsboot vaart weer 
Vanaf vrijdag 5 juni brengt de Fietsboot 

fietsers en wandelaars drie keer per dag 

op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf de 

Porseleinhaven in Loosdrecht naar de Fuut/

Muyeveld en de Strook in Breukeleveen. Met 

een tussenstop op recreatie-eiland Markus 

Pos. In verband met de vereiste afstand van 

1,5 meter, kan het voorkomen dat niet alle  

passagiers tegelijk aan boord kunnen. Zorg 

daarom dat u op tijd bij de halte bent. Zie 

voor actuele informatie www.defietsboot.nl.

Officiële
bekendmakingen

We hebben een zonnig 
Pinksterweekend achter de rug 
met veel boten  op de plassen 
en veel recreanten op de strand-
jes. Heerlijk! Maar we zien ook 
regelmatig dat het te druk is op 
bepaalde plekken. Jammer, want 
daardoor moeten we soms mensen 
wegsturen of zelfs plekken afslui-
ten. Helpt u mee om dit in de zo-
merperiode te voorkomen?

We wonen natuurlijk in een prachtig 

gebied, waarin veel mogelijkheden zijn 

om te recreëren en nieuwe plekken te 

ontdekken en bezoeken. Benut deze ook. 

Ga niet allemaal naar de stranden, maar 

laat de koelbox thuis en stap op de fiets 

of ga wandelend onze prachtige dorpen  

door. Wandelt u bijvoorbeeld wel eens 

langs de Kromme Rade en Lambertskade? 

En wist u dat er een uitkijkpunt is op de 

Bloklaan tegenover Fort Spion? U wordt er 

getrakteerd op een prachtig uitzicht over 

de Nieuwe Polderplas. Ook op de fiets zijn 

er genoeg mooie routes in onze gemeente 

te ontdekken.

Veilig gebruik recreatiegebieden
Burgemeester Crys Larson: “We hebben 

elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we 

de beschikbare recreatiegebieden goed 

en veilig kunnen gebruiken. Dus zoek de 

stranden niet op tijdens piekmomenten, 

maar ’s ochtends vroeg of aan het begin 

van de avond. En ziet u dat het ergens druk 

is, ga dan alstublieft op zoek naar een an-

dere plek om te recreëren. Ik blijf hiervoor 

een beroep op u doen.”

Spreiding recreanten
Als gemeente kijken we in de komende 

periode uiteraard ook hoe deze zomer 

de stromen recreanten zo goed mogelijk 

kunnen verdelen over het gebied. Want 

alleen dan kunnen we met zijn allen ook 

blijven genieten van de prachtige omgeving 

waarin we wonen. 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

4 juni 2020

Kort

  Op ontdekkingstocht in Wijdemeren 

#mooiWijdemeren
@naturewalks_20

Iedereen met milde klachten die 
mogelijk duiden op het coronavirus 
kan sinds deze week een afspraak 
maken om zich te laten testen bij de 
GGD.

Heeft u klachten zoals hoesten, verkoud-

heid of koorts? Dan kunt u de landelijke 

afsprakenlijn 0800 1202 bellen om een 

afspraak te maken voor een test. Het 

telefoonnummer is zeven dagen per week 

vanaf 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar om een 

afspraak te maken bij een testlocatie in de 

buurt. Voor de regio Gooi en Vechtstreek 

zit de testlocatie achter de brandweerka-

zerne op Brinklaan 140 in Bussum. Als deze 

teststraat de maximale capaciteit van 250 

testen per dag bereikt, opent er een tweede 

teststraat in de regio. Deze teststraat zal bij 

de brandweerpost in Loosdrecht komen.

Callcenter
Heeft u algemene vragen over het corona-

virus? Het corona callcenter van de GGD 

Gooi en Vechtstreek is van maandag tot en 

met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereik-

baar via telefoonnummer

(035) 69 26 400. 

Testen op corona



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 20a: vervangen brug (25.05.20)

’s-Graveland
- Naast J.H. Burgerlaan 20: bouwen woning 

   (15.05.20)

- Kininelaantje 1: kappen elf bomen (20.05.20)

- achter Noordereinde 203 en achter Noorder-

   einde 231: kappen twee bomen (27.05.20)

Kortenhoef
- C. Vreedenburghgaarde 24: plaatsen kozijn 

   (26.05.20)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 3: verbreden uitweg 

   (18.05.20)

- Lindelaan 38: plaatsen erker en dakkapellen 

   en vervangen vloer (19.05.20)

- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (20.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (19.05.20)

- Oude Molenmeent 10: legaliseren meterkast 

   (cvz-kast) (14.05.20)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 20-21: bouwen zes woningen en 

   één appartementengebouw (project Vlinder- 

   tuin) (26.05.20)

- Wilgenlaan 2: plaatsen schuur (21.05.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 26 en 28: verbouwen hove-

   nierswoning tot twee woningen (15.05.20)

- Leeuwenlaan 36: verbouwen koetsierswoning 

   tot twee woningen (27.05.20)

- achter Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw 

   (27.05.20)

- Leeuwenlaan 40: verbouwen hoofdgebouw 

   tot zes woningen (20.05.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 182: plaatsen dakkapel 

   (15.05.20)

- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (15.05.20)

- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (15.05.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel 

   (15.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: bouwen tech-

   nische ruimte voor supermarkt (15.05.20)

- voor Oud-Loosdrechtsedijk 232: kappen 

   boom (20.05.20)

- Prinses Margrietstraat 45a: wijzigen gebruik 

   van kantoor naar maatschappelijk (20.05.20)

- Rading 138: tijdelijk afwijken van bestemmings-

   plan t.b.v. parkeerterrein (20.05.20)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (15.05.20)

- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping 

   (26.05.20)

- Sniplaan 7: wijzigen gevelaanzicht (15.05.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en t.h.v. Span-

   derswoud 6: kappen vijftien bomen (26.05.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en 

   bedrijfspand (20.05.20)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen entree-

   deur en plaatsen gevelreclame (26.05.20)

>  Ontwerpbeschikking
 
Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en 

   verbouwen woning (20.05.20)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Bestemmingsplan Vaartweg 
20-21, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat het bestemmingsplan

Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg

onherroepelijk is geworden. Tegen het bestem-

mingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande 

bedrijfsbebouwing en in de bouw van acht 

wooneenheden (zes woningen en twee appar-

tementen) met bijbehorende infrastructuur.

Het plan kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de Om-

gevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

via telefoonnummer (088) 63 33 000. 

>  Wijziging bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend 

voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 

van de Wet ruimtelijke ordening het bestem-

mingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te

wijzigen voor zover dat betrekking heeft op 

het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 in

Loosdrecht

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Het coronavirus kan het dagelijks 
leven lastig maken, ondanks de 
versoepelde maatregelen. Dat geldt 
voor veel inwoners, maar vooral 
voor ouderen en kwetsbaren in 
onze gemeente. Misschien helpen 
de volgende tips u een stap verder. 

Platforms voor coronahulp
Er zijn veel online platforms in Wijdemeren 

voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld 

voor boodschappen doen, klusjes in huis, 

de hond uitlaten of het vuilnis buiten zet-

ten. Een overzicht vindt u hier

www.deappelboom.nl/coronahulp. 

Praatje via de telefoon  
Ouderenbond ANBO heeft een speciale te-

lefoonlijn. Bijvoorbeeld om zorgen te delen, 

vragen te stellen of een praatje te maken. 

De lijn is elke dag van 9.00 tot 21.00 uur 

bereikbaar op telefoonnummer is (0348) 46 

66 66. Ook is er de Luisterlijn, te bereiken via 

0900 0767.

Videobellen of chatten 
Heeft u al eens gechat of gevideobeld met 

uw familie? Bijvoorbeeld via WhatsApp, 

Facetime, Skype, of Zoom? Zo bent u op 

afstand toch een beetje bij elkaar. Op Seni-

orweb vindt u een handige uitleg voor deze 

diensten: www.seniorweb.nl/thuis-online. 

In beweging blijven
Een blokje om of langere wandeling maken 

is goed voor uw gezondheid, zo blijft u 

actief. Kunt u het huis niet uit? Omroep 

MAX zendt op NPO 1 ieder ochtend het 

tv-programma Nederland in beweging uit. 

U kunt thuis gemakkelijk meedoen. 

Hulp nodig?
We kunnen ons voorstellen dat u misschien 

op een ander gebied hulp nodig heeft. Er 

zijn veel helpende handen in Wijdemeren 

die graag voor u klaar staan. Bel met dorps-

coördinator Bas Immerzeel via

06 52 58 09 22 of mail naar

b.immerzeel@wijdemeren.nl.

Hij helpt u graag op weg.

Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp.

Coronahulp: vier tips

Bent u 65 jaar of ouder? En woont 
u in een groot huurhuis? Dan kunt 
u misschien gebruikmaken van de 
woonsubsidie. De subsidie krijgt 
u als u verhuist naar een kleinere 
huurwoning. Per woning is een be-
drag van 1000 euro beschikbaar.

De woonsubsidie is erop gericht om kleine 

huishoudens, met huurders vanaf  65 

jaar, die wonen in een grote (eengezins)

huurwoning van een woningcorporatie te 

stimuleren om te verhuizen naar een klei-

nere woning die meer bij hun leefsituatie 

past. Zo maken zij eengezinswoningen vrij 

voor starters en gezinnen. 

Aanvragen
De woonsubsidie is een pilot van de 

gemeente Wijdemeren en is er alleen 

voor huurders van corporatiewoningen 

(sociale huur of vrije sectorhuur) die binnen 

Wijdemeren verhuizen. Meer informatie en 

aanvragen kan via 

www.wijdemeren.nl/woonsubsidie of via 

mevrouw R. Zoetmulder via telefoonnum-

mer 14 035. 

Woonsubsidie voor 65-plussers



Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200  is 

bestemd voor Centrum. De regels voorzien in 

de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaat-

sen. Binnen het perceel wordt meer water 

gerealiseerd.

Ter inzage
De ontwerpbesluit en de daarbij behorende 

stukken liggen vanaf 8 juni 2020 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis,

Rading 1 te Loosdrecht. De stukken zijn digitaal 

te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP8300Old2002020-on00).

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan 

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen 

dienen te worden gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar 

voren brengen van een zienswijze kan contact 

op worden genomen met de administratie 

van het Fysiek Domein via telefoonnummer: 

14 035.

>  Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnummer 11: 

   opheffen gereserveerde gehandicaptenpar-

   keerplaats in verband met omstandigheden

   belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met 

   aanvrager)

- Van Nes van Meerkerklaan t.h.v. huisnummer 

   27: opheffen gereserveerde gehandicapten-

   parkeerplaats in verband met omstandighe-

   den belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met 

   aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras zo-

   lang de landelijk beperkende maatregelen 

   gelden (29.05.20)

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide 

   aan het Kininelaantje, ontheffing geluids-

   hinder tijdens buitensport, gedurende de 

   week tot uiterlijk 20.00 uur zolang de lande-

   lijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Kortenhoef
- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro 

   Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein

   “Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten 

   parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van drang-

   hekken t.b.v. sporten in de buitenlucht, 

   zolang de landelijk beperkende maatregelen 

   gelden (25.05.20)

- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein 

   Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in 

   de openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur 

   tot 20.00 uur zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (27.05.20)

- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij 

   Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de 

   openlucht, op maandag en woensdagavond 

   van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de lande-

   lijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Loosdrecht
- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loos-

   drechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang 

   de landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (29.05.20)

- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17, 

   uitbreiding terras zolang de landelijk beper-

   kende maatregelen gelden (29.05.20)

- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van 

   objecten in de berm t.b.v. terras zolang de 

   landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (29.05.20)

- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uit-

   breiding terras zolang de landelijk beperken-

   de maatregelen gelden (29.05.20)

- Hein Heun B.V., op de parkeerplaats t.h.v. 

   Oud-Loosdrechtsedijk 182, plaatsen van 

   containers , een bouwkeet en toiletvoorzie-

   ning voor verbouwing, van 10 juli t/m 21 juli 

   2020 (15.05.20)

- De Uitlaat Service voor Honden, Vuntusplein, 

   standplaatsvergunning De Zoete Zondaar, 

   elke vrijdag en zaterdag (27.05.20)

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover 

   Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang de 

   landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (29.05.20) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de 

verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht 

(Team Juridische zaken en Veiligheid). Be-

langhebbenden kunnen binnen deze termijn 

schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen 

heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Protestantse Kerk in Nederland, gemeente 

   Wijdemeren, huis-aan-huis collecte “Kerk 

   in Actie”, 29 november t/m 5 december 

   (25.05.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure 

van toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras 

   zolang de landelijk beperkende maatregelen 

   gelden (28.05.20)

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide 

   aan het Kininelaantje, ontheffing geluids-

   hinder tijdens buitensport, van maandag t/m 

   zondag in de ochtend en woensdag tot 

   20.00 uur zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden(14.05.20)

Kortenhoef
- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij 

   Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de 

   openlucht, op maandag en woensdagavond 

   van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de lande-

   lijk beperkende maatregelen gelden (14.05.20)

- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein 

   Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in de

   openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur tot 

   20.00 uur zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (19.05.20)

- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro 

   Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein  

   “Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten 

   parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van drang-

   hekken t.b.v. sporten in de buitenlucht,

   zolang de landelijk beperkende maatregelen 

   gelden (11.05.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Dodaarslaan 

   t.h.v. 57, plaatsen toilet tijdens schilderwerk-

   zaamheden, 8 t/m 26 juni 2020 (19.05.20)

Loosdrecht
- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loos-

   drechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang 

   de landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (19.05.20)

- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17, 

   uitbreiding terras zolang de landelijk beper-

   kende maatregelen gelden (14.05.20)

- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van 

   objecten in de berm t.b.v. terras zolang de 

   landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (14.05.20)

- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uit-

   breiding terras zolang de landelijk beperken-

   de maatregelen gelden (26.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182, ontheffing

   winkeltijden Albert Heijn, op zondag van 

   10:00-18:00 uur (18.05.20) 

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover 

   Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang 

   de landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (19.05.20) 

- Wits Amsterdam B.V., Ankeveensepad 1,

   8 juni t/m 10 juli 2020 (26.05.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee 

weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het 

gemeentehuis aan de Rading 1, Loosdrecht 

(Team Juridische zaken en Veiligheid). Belang-

hebbenden kunnen eventuele bedenkingen 

schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen 

worden in de besluitvorming.

>  Beleidsregels kinderopvang
De gemeenten in de regio Gooi en Vecht-

streek hebben, gelet op de wijzigingen in de 

Wet kinderopvang in 2019, nieuwe beleids-

regels voor de handhaving van de Wet kinder-

opvang opgesteld. Het toezicht op de wet is 

belegd bij de GGD Gooi en Vechtstreek, de 

handhaving wordt door de gemeenten

uitgevoerd. De beleidsregels zijn te vinden op

www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

>  Beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning
Het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Wijdemeren heeft per 1 

maart 2020 de beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning vastgesteld. De voor 1 maart 

2020 ingediende aanvragen worden op de 

tot dan toe gevolgde uitvoeringspraktijk afge-

handeld. Ten aanzien van bezwaar- en (hoger) 

beroepschriften blijft de uitvoeringspraktijk van 

vóór 1 januari 2018 van kracht. Tenzij het om 

bezwaar- en (hoger) beroepschriften gaan die 

op een aanvraag vanaf 1 januari 2020 betrek-

king hebben. De beleidsregels zijn te vinden 

op www.wijdemeren.nl/beleidsregels.  

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 29 mei een nieuwe 

Noodverordening vastgesteld. De noodveror-

dening is te raadplegen op

www.wijdemeren.nl.

Wijdemeren
informeren

4 juni 2020

COLOFON 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.

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. 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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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.

Verkeer

Overig



Donderdag 4 juni 2020
10

Villawijk “De Vlindertuyn” verrijking     
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Met realisatie van 6 fraaie 
villa’s en 2 seniorenwonin-
gen in “De Vlindertuyn” 
komt er een mooi stukje 
Nederhorst den Berg bij. 
Het nieuwe bouwplan is 
gesitueerd aan de noord-
oostkant van het dorp aan 
de Vaartweg, de Ankeveen-
se vaart en de Spiegelplas 
en Blijkpolderplas. In het 
karakteristieke laagveen-
landschap bij en met uit-
zicht op het water. Goed 
voor dorps wonen in een 
schitterende ambiance.

“Zo’n wonderschone plek 
vraagt om een minstens zo 
mooie invulling.” Dit was de 
eerste gedachte die door 
hoofd schoot van Aad Bouhui-
sen, directeur van de Aboug-
roep, toen hij de locatie voor 
het eerst zag. Dit heeft tot een 
aansprekend bouwplan geleid. 
Kleinschalig en naadloos pas-
send bij het karakter van de 
locatie. Met 6 schitterende vil-

la’s, gecombineerd met 2 seni-
orenwoningen. Omringd door 
het oer-Hollandse waterland-
schap. Rustiek gesitueerd in 
het schilderachtige Vechtdorp 
Nederhorst den Berg.

Online verkoop loopt door
Het mooie van wonen in Ne-
derhorst den Berg dat je cen-
traal in Nederland woont, te 
midden van prachtig natuur-
schoon. En toch goed bereik-
baar bent, dankzij de gunstige 
ligging ten opzichte van pro-
vinciale wegen en de snel-
wegen richting Amsterdam of 
Utrecht. Alle ingrediënten zijn 
hier aanwezig om een schitte-
rende woonidylle te realiseren. 
Inmiddels is de verkoop ge-
start en de interesse, ondanks 
alle corona-perikelen, is ver-
rassend groot. Dat blijkt ook 
uit de online-belangstelling op 
de website 
(www.devlindertuyn.nl).
Bovendien bestaat er voor 
geïnteresseerden de moge-
lijkheid om met de makelaar 

De Witte Raaf (035-6562624) 
een privé-afspraak te ma-
ken. Uniek wonen op de fijne 

grens tussen uitgestrekte ver-
stilde natuur en een gezellig 
dorpshart: “De Vlindertuyn” 

heeft alles in zich om tot een 
mooi stukje Nederhorst den 
Berg uit te groeien.

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

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

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

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

De 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.

O N L I N E  V E R KO O P LO O P T  D O O R !BEL MAKELAAR VOOR PRIVÉ-AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING
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Ontspannen varen op 
de plassen
LOOSDRECHT
Hebt u behoefte aan een 
ontspannen vaartochtje 
op de Loosdrechtse Plas-
sen? Schipper Ron van 
Aalst en zijn team willen u 
graag meenemen.

Vanaf rederij Wetterwille aan 
de Oud- Loosdrechtsedijk 
is er een speciale boot be-
schikbaar, met ruimte voor 
rolstoelen. Het schippersteam 
werkt samen met Thuiszorg 
Inovum, Buurtzorg, de Loos-
drechtse Apotheek, de dok-
terspraktijken Eikenlaan (Ldr.) 
en Hoflaan (Kortenhoef). Die 

kunnen ook cliënten opgeven 
voor een aangenaam tochtje 
van ongeveer twee uur, ge-
heel gratis. Het is wel handig 
als u zelf voor vervoer kunt 
zorgen. In deze coronatijd is 
er plaats voor twee groepen 
van 3 personen, op voldoen-
de afstand. Het team vaart 
het liefst op dinsdag en don-
derdag, maar Ron van Aalst 
c.s. zijn flexibel, het kan ook 
op een andere dag. Uiteraard 
moeten weer en wind gunstig 
zijn voor afvaart. U kunt ook 
zelf met Ron bellen: 06-21 25 
59 44.
Hij vaart u graag rond!

   

Muziek!
In een notendop

‘S- GRAVELAND
Op Tweede Pinksterdag 
werden omwonenden aan 
de ‘s- Gravelandse Vaart 
verrast door een muzikaal 
optreden van Reinier Sijp-
kens in zijn ‘Notendop’.

Met vrolijke orgelklanken en 
trompetgeschal amuseerde 
de musicus zijn publiek. Een 
leuke oppepper in deze coro-
natijd.

70% voor herstel rietoevers
100 deelnemers enquête

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tussen 25 maart en 14 april 
deden 100 mensen mee 
aan een enquête over moe-
rasvogels in de Oostelijke 
Vechtplassen. Het ging 
over de vraag hoe je het 
leefgebied voor deze vo-
gels in het plassengebied 
kunnen verbeteren. Dat 
voornemen maakt deel uit 
van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen.

De meeste geënquêteerden 
zijn zich bewust van de om-
standigheden die belangrijk 
zijn voor de Roerdomp, Woud-
aap, Grote Karekiet, Zwarte 
Stern, Purperreiger en Por-
seleinhoen. Ongeveer 15% 
van de geënquêteerden ziet 
géén nut in mogelijke maat-
regelen. Doch ± 70% blijkt 
voorstander van het herstellen 
van rietoevers. Daarvoor voe-
ren ze grofweg twee redenen 
aan: rietoevers zijn belangrijke 
broedplekken voor grote kare-
kiet, rietzanger en roerdomp 
én ze zijn karakteristiek voor 
de Oostelijke Vechtplassen. 
Ze wijzen daarbij vooral op 

mogelijkheden in de Spiegel-
plas, de Wijde Blik, de Vun-
tus, de Loosdrechtse Plassen 
en de Loenderveense Plas, 
mits ook rasters worden ge-
plaatst om ganzenvraat tegen 
te gaan. Ongeveer 40% is 
positief over het herstel van 
het open landschap en van 
waterriet. Slechts een vijfde 
pleit voor het afplaggen van 
graslanden en graven van pet-
gaten. Deze maatregelen kun-
nen de vegetatieontwikkeling 
een flinke boost geven, waar-
door er ook sneller en meer 
kruiden, bloemen en insecten 

komen. Ook zijn er mensen 
kritisch over het afplaggen, het 
kappen van bomen, het creë-
ren van moeras en het instel-
len van een flexibel waterpeil. 
‘Reeën, dassen, marters en 
nog vele andere diersoorten 
zullen verdwijnen om plaats te 
maken voor ganzen’, zegt een 
bewoner in Weersloot daar-
over. De Stuurgroep Oostelij-
ke Vechtplassen neemt naar 
verwachting in het najaar van 
2020 een besluit welke ideeën 
verder worden uitgewerkt.
(www.wijdemeren.nl/moeras-
vogels)

   

Virtuele open dag     
naturisme
ANKEVEVEEN
Op zondag 7 juni doet de 
Amsterdamse Lichtbond 
(ALB) mee aan de Nationa-
le Open Dag voor Naaktre-
creatie. Door de beperken-
de coronamaatregelen is 
het dit jaar helaas niet mo-
gelijk om het terrein van de 
ALB, een idyllisch eilandje 
in de Ankeveense plassen, 
fysiek te bezoeken. Maar 
niet getreurd: er komt een 
virtuele Open Dag.

Dit jaar openen rond de veertig 
Nederlandse naturistenterrei-
nen, aangesloten bij Naturis-
ten Federatie Nederland, virtu-
eel hun deuren voor iedereen 
die geïnteresseerd is in bloot 
ontspannen. De ALB in Anke-
veen is een van de deelne-
mende blootlocaties. Je kunt 
vanuit huis lekker filmpjes ‘bin-

gewatchen’ van al die prachti-
ge plekken. Zo kun je op een 
laagdrempelige manier kennis 
maken met naturisme. Heb je 
altijd al eens een kijkje willen 
nemen op een naturistenter-
rein? Surf dan op 7 juni naar 

www.natuurlijknfn.nl/opendag. 
Heb je vragen over of wil je in 
contact komen met de ALB, 
stuur dan een mail naar se-
cretaris@alb-naturisme.nl, bel 
0618207287 of ga naar onze 
site www.alb-naturisme.nl.

 Foto: Grote Karekiet (foto NM, Jan van der Winden)

Nieuw assortiment boeken 
van Bestsellers tot unieke pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt 
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het 

Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE
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Mondkapjes, vloerstickers, spatschermen, veiligheidshesjes, desinfectiezuilen… Je wilt natuurlijk in deze 
tijd je medewerkers, gasten en klanten op een veilige manier ontvangen. Daarbij kunnen wij je helpen. We 
hebben een selectie gemaakt van producten die je hiervoor kunt inzetten én hebben we afbeeldingen voor 
je ontwikkeld die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij alle producten ook ontwerpen en leveren 
in uw eigen huisstijl. 

BALIE- EN TAFELDISPLAYS
Om de horeca en de evenementenbranche weer op een veilige manier op te 
starten, is heldere communicatie essentieel. Met een opvallende display op de 
ontvangstbalie en tafels wordt het grote publiek snel en duidelijk geïnformeerd 
over de geldende do’s en don’ts.
• Keuze uit onder andere tentcards, kubussen en banners
• Verschillende afmetingen, vanaf A6-formaat en groter
• Volledig in kleur, digitaal gedrukt

VLOERSTICKERS
Het kan voor mensen soms lastig zijn 
om in te schatten hoeveel 1,5 meter 
precies is. Met vloerstickers markeer 
je eenvoudig wat een coronaproof 
afstand is in apotheken, supermarkten 
of ziekenhuizen. Zo hoeven medewer-
kers en bezoekers niet meer te gissen.

In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

TAPE
Bedrukt tape is een doeltreffend 
product om mensen 1,5 meter afstand 
van elkaar te laten houden. Ideaal 
voor bijvoorbeeld de openbare dienst-
verlening, supermarkten, apotheken 
en andere drukbezochte plekken.
• Keuze uit wit, bruin en transparant 
   materiaal
• Bedrukking tot 3 PMS kleuren
• Rolbreedte van 25, 50 en 75 mm
• Tape dispenser als extra optie

RAAMSTICKERS
Zoveel mogelijk met pin 
betalen, 1,5 meter afstand 
houden, een winkelmand-
je gebruiken: met een 
raamsticker weet iedereen 
nog voor binnenkomst 
welke coronaregels 
gelden in kledingwinkels, 
supermarkten en andere ondernemingen. Raam-
stickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnen- 
of buitenkant van ramen, schuifdeuren en andere 
glazen oppervlaktes.
• In alle bekende formaten of eigen afmetingen
• Keuze uit meerdere materialen en veredelingen
• Voor binnenzijde of buitenzijde raam

VEILIGHEIDSHESJES
Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten, 

tuincentra en andere plekken waar veel mensen 
komen kunnen rekenen op een veilige werk-
omgeving. Felgekleurde veiligheidshesjes zijn 
een effectief hulpmiddel om bezoekers eraan te 
herinneren om 1,5 meter afstand te houden. Van 
elkaar én van het aanwezige winkelpersoneel.
• Leverbaar in 13 kleuren
• Van maat S tot 5XL
• Bedrukking in PMS of volledig in kleur

BUTTONS
Klanten eraan herinneren om voldoende afstand 
te houden van personeel of steun betuigen aan 
bepaalde branches? Wat de boodschap ook is, 
buttons zijn een uitstekende manier om de geza-

menlijke strijd tegen 
het coronavirus te 
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten, 
   vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
   met rozette
• Met speld, clip of 
   magneet

DISPLAYS
Opvallende presentatiesystemen 
voor (hygiëne)reminders op de 
winkel- en werkvloer. Welke maat-
regel je ook wilt communiceren, 
met deze eenvoudig op te zetten 
binnen- en buitendisplays weten 
bezoekers en werknemers precies 
waar ze aan toe zijn.
• Geanodiseerd
   aluminium
• Met kliklijst voor 
   verschillende for-
   maten posters
• Vaste hoogtes en
   een in hoogte ver-
   stelbaar model
• Ook een outdoor 
   model beschikbaar

POSTERS
Aan de 
muur of op 
het raam: 
met posters 
informeer je 
iedereen snel 
en duidelijk 
over de anti-corona-aanpak op de 
winkel- of werkvloer. Welk formaat 
je ook kiest, dit product zorgt ervoor 
dat de serieuze boodschap goed 
blijft hangen bij het grote publiek.
• In alle denkbare formaten of
   eigen afmetingen
• Keuze uit diverse materiaalsoorten, 
   inclusief neon
• Whiteboardlaminaat als optie om 
   op de poster te schrijven

Bereid je voor op de 1,5 meter samenleving.
Wij kunnen je hierbij helpen!



Donderdag 4 juni 2020
13

Voor prijzen of  

meer informatie 

kunt u contact met 

ons opnemen via 

info@dunnebier.nl

of  0294-256200

MONDKAPJES
Wereldwijd is het op steeds meer plekken 
verplicht om je neus en mond te bedekken.
In deze categorie heb je keuze uit niet één,
maar twee modellen: standaard en premium.
• Dubbel gelaagd
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
• Niet gecertificeerd, niet medisch
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted) 
polyester. Voorzien van een opening aan de 
zijkant voor een eventueel filter.
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester 
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m² 
spunbond polyproylene aan de binnenzijde 
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard 
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele, 
aluminium 
“nose bar” 
voor een 
verbeterde 
pasvorm.

PREVENTIESCHERMEN
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen. 
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het corona-
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te 
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies 
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande 
variant.
• Staande en hangende oplossingen
• Budget versie van re-board karton
• Bureauscherm met doorzichtig venster
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging

ROLL-UP BANNER
TRANSPARANT
Met een transparante roll-up banner 
creëer je eenvoudig aparte hoekjes 
of looppaden ter voorbereiding op 
de 1,5 metersamen-
leving. Zo kunnen 
horecagelegenheden 
en sportscholen hun 
deuren straks weer 
veilig openen. Het 
materiaal is afneem-
baar en dus goed 
schoon te houden.
• In 4 staande formaten
• Materiaal is een
   transparante PET-film (pvc-vrij)
• Met bijpassende tas

ROLL-UP BANNERS
Direct bij 
binnenkomst 
de corona-
maatregelen 
onder de 
aandacht 
brengen? 
Dankzij de 
vorm en 
grootte van 
deze opvallende banners kan nie-
mand om de boodschap heen. De 
transparante variant van dit product 
is inzetbaar als scheidingswand.
• 9 afmetingen
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
• Geleverd in handige tas

HEKWERKBANNER
Met deze stevige hekwerkbanners maak je 
eenvoudig looppaden waarlangs klanten vei-
lig een winkel kunnen betreden en verlaten. 
Met een opvallende opdruk communiceer je 
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de 
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

PUZZELS
Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis door-
brengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras 
medewerkers of zakelijke contacten met een leg-
puzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig 
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantainever-
veling buiten werktijd tegen te gaan.
• In rechthoek en hartvorm
• 9 varianten, van 24 tot 1000 stukjes
• Geleverd in hersluitbaar zakje en blanco doos
• Vanaf 1 stuk

STOEPBORDEN
Een stoepbord is ideaal om nog voor het 
betreden van een winkel te laten weten 
welke maatregelen gelden. Worden de regels 
aangepast? Dankzij de flexibele kliklijst is het 
verwisselen van posters 
zo geregeld. Zo houd je je 
coronacommunicatie altijd 
up-to-date.
• Als swingbord en
   klapbord
• Beschikbaar in A- en 
   B-formaten
• Inclusief set inlegvellen

PAPIEREN TASSEN
Nu veel horecagelegenheden afhaal- en 
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen 
onmisbaar geworden. Deze praktische draag-
tassen hebben een platte lus en een brede 
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren va-
riant is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditio-
nele plastic tas.
• Beschikbaar in wit en kraft
• In 7 formaten, van 3 tot
   18,5 liter
• Bedrukking 1 tot 3
   PMS-kleuren

KAARTEN
Kaarten zijn 
een populaire 
manier om 
thuiswerkend 
personeel of 
klantrelaties 
een hart onder de riem te steken 
in tijden van sociale afstand.
• Gevouwen of ongevouwen
• Keuze uit tientallen materialen 
en veredelingen
• Als optie met bijpassende 
envelop

SPEELKAARTEN
Verras klanten of medewerkers met een gepersonaliseerde set speelkaarten. Een speels 
geschenk met je eigen ontwerp en verpakt in een bedrukt doosje.
• 52 kaarten, in bridge- en poker- formaat
• Bedrukking achterzijde met of zonder witte rand
• Speelzijde met internationale kaarttekens of eigen design
• Keuze uit verschillende doosjes
• Vanaf 75 stuks
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Bouwers van de Porselein-
haven getrakteerd

LOOSDRECHT
Onder het motto ‘De Hee-
ren trakteren!’ zijn de 
bouwvakkers in de Porse-
leinhaven jl. vrijdagmor-
gen verrast op broodjes 
croquette tijdens hun kof-
fiepauze om 11.15 uur.

Het nieuwe kantoor van de 

Heeren van Loosdrecht krijgt 
een plaats in de Porseleinha-
ven en het leek eigenaar Jan 
Lagrouw een sympathiek ge-
baar om de ijverige vakman-
nen te trakteren op een lekker 
hartig broodje croquette, die 
er als ‘zoete koek’ in gingen.
De bouw van de Porselein-
haven gaat zeer voorspoedig 

en samen met makelaar Len 
Veerman is besloten om de 
bouwers binnenkort ook te 
trakteren op pannenbier nu 
het hoogste punt is bereikt, 
waar de croquetteurs uit 
Loosdrecht natuurlijk zorgen 
voor de borrelhapjes.

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

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

WWW.DENIEUWSSTER.NL

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

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

GEZOCHT: Flexibele,sterke
hulp in huishouding in nw
Loosdrecht met rijbewijs.

Min.5 uur per week. 
Beslist referenties. 
Bel: 0652557952

Voor heerlijk natuurlijk 
Angusrundvlees uit Loosdr

www.boerderijvanherk.nl

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

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

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

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

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

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

Sms NIER naar 4333 of 
geef via nierstichting.nl

Help 
nierziekten 
genezen.

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

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Er zijn twee smalle vaarten 
die onder de Oud-Loos-
drechtsedijk door de Vun-
tusplas verbinden met de 
Eerste van de Loosdrecht-
se plassen. Je hebt in de 
nabijheid van de Porse-
leinhaven Het Horregat en 
De Heul, die achter Jacht-
haven Manten langsloopt. 
Het werd steeds lastiger 
om het eerste deel van de 
Heul te bevaren. Door over-
hangend groen was staan 
onmogelijk.

Afgelopen vrijdag hebben om-
wonenden de handen ineen-
geslagen. Met man en macht 
werden struiken en bomen ge-
snoeid. Volgens ingewijden had 
er zeker 35 à 40 jaar geen on-
derhoud plaats gevonden. Na-
mens de gemeente heeft Louk 
Welter de zes particuliere eige-
naren verenigd. Het is een niet 
te onderschatten klus, bleek al 
snel. Gelukkig was Ronald Rui-
sendaal van Green Life, Gooi-

sche Hoveniers, bereid om de 
vrijwilligers met raad en daad 
bij te staan. Hoog in de boom 
zit een van zijn vakmensen die 
precies weet hoe je met een 
zware boomzaag de takken te 
lijf moet gaan. Ruisendaal legt 
uit dat je niet als een blinde 
moet gaan hakken en zagen. 
Van onderaf beginnen, om de 
wildgroei weg te werken, het 
opschot te verwijderen en di-
verse krooncorrecties toe te 
passen. “Je wilt natuurlijk geen 
geruïneerde tuinen, bovendien 
wil je geen beschadigingen aan 
de kade.” “Dat is nog een pittig 
probleem”, vult Louk Welter 
aan “want de beschoeiing moet 
echt worden aangepakt. Dat is 
een taak van de gemeente, 
maar die is geen eigenaar.” De 
heren schatten dat er aan het 
eind van de dag zo’n 12 kuub 
groen is verwijderd. Voor de af-
voer zorgt de gemeente Wijde-
meren, die het tijdelijk opslaat 
op het parkeerterrein naast de 
Porseleinhaven. In ieder geval 
kunnen de recreanten weer 
veilig op en neer varen tussen 
de twee natuurgebieden.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 3 juni 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn met wethouder Jan-
Jaap de Kloet van Wijdemeren 
en Dik van Enk van Onderne-
mend Wijdemeren over de ver-
schillende zienswijzes over de 
inrichting van het Wijdemeerse 
grondgebied. Daarnaast zendt 
GooiTV op zondag weer een 
kerkdienst uit vanuit de Spieg-
helkerk in Bussum met speci-

ale aandacht voor de inbreng 
van de jeugd. Andreas van der 
Schaaf laat weer van zich ho-
ren in De Dag van Andreas.

Hoog niveau bij Gallery 
McSorley/Gooilust
Door: Herman Stuijver

’S-GRAVELAND
Al 20 jaar heeft Donald 
McSorley een kunst-
galerie aan het Zuidereind 
te ‘s- Graveland. Een ga-
lerie tegenover landgoed 
Gooilust waar je kunst van 
hoog niveau van levende 
kunstenaars kunt bewon-
deren.

McSorley is een gepassio-
neerde kunsthandelaar die 
heel veel weet over moderne 
kunst, een rondleiding door 
zijn galerie levert veel nieuwe 
inzichten op over de kunste-
naars en hun werken. Donald 
McSorley werkt met de groten 
der aarde, zoals Paul Kubic 
die na een succesvolle kunst-
carrière neerstreek in ‘s -Gra-
veland. Kubic won tijdens zijn 
docentschap aan de Kunst-
academie van North Carolina 
twee keer de prestigieuze Prix 
de Rome. Recent werd Kubic 
80 jaar, hij maakt geestige 
sculpturen die de kijker amu-
seren en positieve emoties 
oproepen.

Maar ook internationale kun-
stenaars als Mari Mészaros, 
Jan van Lokhorst, Jaap Hart-
man en Shinkichi Tajiri dra-
gen bij aan de kwaliteit die 
McSorley vertegenwoordigt. 
Een speciale plek is er voor 
Aat Veldhoen die tientallen 
prenten maakte, de laatste 
jaren alleen linkshandig na 
een herseninfarct. De galerie 
staat vol met prachtige beeld-
houwwerken en inspireren-
de schilderijen, allemaal met 

een verhaal, een boodschap. 
Waarbij ook kunstwerken die 
goed te betalen zijn. Op 15 
april moest de expositie Prik-
kelende Fantasie over Paul 
Kubic worden afgelast. Maar 
Donald McSorley zit niet bij de 
pakken neer: hij geeft rondlei-
dingen op o.a. Gooilust, runt 
een Art B&B en staat uiter-
aard open voor bezoekers. 
Natuurlijk met de nodige co-
ronamaatregelen: niet meer 
dan 5 bezoekers, hygiënische 
verzorging en afstand bewa-
ren. Het is bewonderenswaar-
dig dat McSorley alles in het 
werk stelt om de kunst aan de 
man te brengen. Hij begeleidt 
klanten met het zoeken naar 

een passende plek voor het 
kunstwerk, maakt certificaten 
om de kwaliteit vast te leggen 
en organiseert zelfs dinertjes 
rond een kunstwerk. Voor 
Private Viewing staat Donald 
altijd open.

Zuidereinde 124; ’s-Grave-
land; za. – zo. 12-18 uur en 
op afspraak: tel. +31 06-
13786779;

fineart@gallerymcsorley.com; 
www.gallerymcsorley.com

Foto: Paul Kubic, As A Young 
Man (hout; 139 x 64 x 69 cm.)

   

Open kerk
LOOSDRECHT
Het stormt in de wereld. 
Een storm die niemand 
voorbij gaat en iedereen 
kan treffen. Opeens is 
voor iedereen op deze we-
reld duidelijk geworden 
dat niet alles vanzelfspre-
kend is. Niet alles is maak-
baar.

Plannen kunnen van het ene 
moment op het andere, totaal 
worden stilgezet. Misschien 

bent u bang of getroffen door 
deze plotselinge bedreiging. 
De Sijpekerk, in Nieuw-Loos-
drecht, opent vanaf nu iedere 
zaterdag van 14:00-16:00 uur 
haar deuren voor iedereen die 
langs wil komen. Wij bieden u 
een zitplaats aan, stilte om na 
te denken, de mogelijkheid 
voor een gesprek en geza-
menlijk te bidden. Daarnaast 
kunt u ook onze kerk eens 
van de binnenkant bekijken. 
In verband met corona mo-

gen er maximaal 3 bezoekers 
gelijktijdig binnen zijn, met 
uitzondering van een gezin. 
Onze gastheren/vrouwen zul-
len hier ook stipt op toezien. 
Het ontsmetten van de han-
den kan zowel bij het binnen-
komen als het verlaten van de 
kerk. Wij hopen u te mogen 
ontmoeten, wees van harte 
welkom!
U kunt meer informatie over 
onze kerk vinden op: http://
sijpekerk.nl/

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



Uitnodiging oogmeting - op 1,5 meter afstand.

Met behulp van de nieuwste technologieën en apparatuur meten wij uw ogen op gepaste 
afstand en met de benodigde hygiëne voorzorgsmaatregelen.

Bij Buffing Optiek staan we voor u klaar. 
Nootweg 59 Loosdrecht - 035-2400123 | Neuweg 24 Hilversum - 035-6249960 | www.buffingoptiek.nl

De nieuwe weg  
 naar beter zicht.

WATERLANDERS
MET RIVIERKREEFTJES

GROENTEMANNEKES MADAMMEKES
BOERENKAAS EN BEENHAM

JAVAANTJES
SCHARRELKIP EN PINDA

HEERTJES
RUNDVLEES 

MINI-CROQUETJES

GROENTECROQUETTEN

HEEREN VAN LOOSDRECHT
CROQUETTEURS

GENIET IN WIJDEMEREN VAN DE HEEREN VAN LOOSDRECHT CROQUETTEN EN BORRELHAPJES BIJ

HEEREN 1830 CROQUETTE
PUUR SCHARRELRUNDVLEES

WETTERWILLE
BRASSERIE

ANNO 2020

RESTAURANT
OP SYPESTEYN

Brambergen
café - restaurant


