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NIEUWSSTER
Dik van Enk nieuwe voorzitter OW
Meer waardering voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN

van de Ondernemers Kring
Loosdrecht. Hij was betrokken
bij een lang proces van samengaan met het OCW, wat leidde
tot Ondernemend Wijdemeren in 2014. “Dat is achteraf
gezien prima verlopen, we
zijn nu echt een eenheid, van
bloedgroepen is geen sprake
meer.” Lorjé kenschetst de
ondernemersclub als de ‘allergezelligste’ van de regio. “We
hebben een goede samenwerking in de regio, maar ook met
het college van B&W hebben
we goede contacten. Dat blijkt
ook nu in deze coronaperiode
waarin we samen met de gemeente adequaat kunnen optreden.” Na twee periodes van
drie jaar bij OW kijkt Wim Lorjé
met veel plezier terug. “Nee, ik
hoef Dik van Enk geen adviezen te geven, daarvoor is hij
slim genoeg.”

samenwerking met
Met 98% vanVOOR
de digitale
WEEKBLAD
OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

Na z’n korte carrière als VVDwethouder werd Wim Lorjé in
2009 gevraagd als voorzitter

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

Foto: Dik van Enk en Wim Lorjé (rechts)

Energie
Het enige twijfelpunt voor Dik
van Enk was of hij wel voldoende afstand had van de
lokale politiek. Tenslotte stopte hij pas in september 2019
na zes jaar raadslid voor het
CDA te zijn geweest. Maar het
belang om de ondernemersvereniging een prominente po-

sitie te geven in Wijdemeren
gaf de doorslag. Wat Van Enk
betreft, zijn de ondernemers
het middelpunt van de samenleving waar bijna alles om
draait. “Ze produceren, bieden
werk, houden zich bezig met
maatschappelijke
kwesties,
doen aan opleiden, sponsoren
erg veel, enzovoort.” Volgens

2 bedrijfsruimtes met ieder
2 parkeerplaatsen, resp.
166 m2 en 158 m2

Soestdijkerstraatweg 27

EST.

1979

MAKELAARS - TAXATEURS

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 178
ONZE KANTOREN
NIEUWBOUW (op afspraak)
LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

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

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

deze ondernemer zou een gemeente moeten functioneren
als een bedrijf, slagvaardig en
toegankelijk, maar ook maatschappelijk betrokken. Want
dat vindt de directeur van Intersell, een bouwbedrijf met
ruim 80 medewerkers, essentieel, dat het niet alleen gaat om
je zakken te vullen. Overigens
ziet hij tijdens de coronacrisis
veel positieve ontwikkelingen
in de relatie met Wijdemeren.
“De wethouders Klink en Boermans zijn alert ten opzichte
van de ondernemers en Natasja Zak, de ondernemersmanager, is heel efficiënt. Ik hoop
dat deze tendens zo doorgaat.” Natuurlijk is Dik van Enk
een bezig mens, maar met de
auto als kantoor, is het goed
te doen. “Bovendien krijg ik uit
de samenwerking met tal van
personen zoveel energie, om
er vol tegen aan te gaan.”

KELAARS.NL

stemmen is Dik van Enk
vorige week verkozen tot
voorzitter van Ondernemend Wijdemeren. Er waren van de 250 leden meer
deelnemers dan ooit aan
de verkiezing. Van Enk
was al interim-voorzitter
vanaf oktober 2019, omdat
z’n voorganger Wim Lorjé
het tijd vond voor nieuw
bloed in ondernemerskringen. Beiden vinden dat de
waardering voor ondernemers in de zes dorpen
wel een graadje hoger mag
worden.
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BUFFING OPTIEK
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Huisartsen

AUDIOLOGIE

STICHTING
AUDICIENREGISTER
STICHTING
HOORPROFS
GEDIPLOMEERD
AUDICIEN MET
SPECIALISATIE
MUZIEK & HARMONIE

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.

SPECIALE

AANBIEDING

99

1-1-2

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

GRATIS PROBEREN

EURO

5 JAAR GARANTIE
CONTRACTEN
MET ALLE
ZORGVERZEKERAARS

i.s.m.met uw zorgverzekeraar
eigen bijdrage gehoorapparaat

MAAK NU EEN AFSPRAAK
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

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?

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag - zaterdag 26 en 27 juni:

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

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.

BBQ Ribeye steak

100 gr.

€ 2,98

Indische kipdij saté

100 gr.

€ 1,75

Licht dooraderd, perfect op de bbq
14-10-19 12:48

Supermals!

Iedere maandag en dinsdag:
Runder hamburgers
Lekkerder vindt je ze niet

4 halen, 3 betalen

Woensdag: Gehaktdag / Donderdag: Biefstukdag
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

POLITIEK
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Veel onduidelijk over bezuinigingen
Perspectiefnota met weinig vooruitzichten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De komende maanden
moet financieel wethouder
Klink hard op zoek naar
bezuinigingen om het gat
van 1.7 miljoen voor 2021
te vullen. De Perspectiefnota die lijnen uit moet
zetten voor de begroting
bood weinig vooruitzichten, volgens de meeste
politieke partijen. Er is nog
veel onduidelijkheid, bleek
uit de digitale vergadering
van de commissie Bestuur
en Middelen vorige week
donderdag.
Jan Klink begon met een korte
presentatie. Veel cijfers waren al in dit blad gepubliceerd.
Hoewel Wijdemeren een forse
financiële uitdaging tegemoet
ziet, benadrukte de wethouder
dat de zes dorpen een ‘gemiddelde gemeente’ vormen. Bij

een stresstest kwam Wijdemeren uit op een 58e plaats
bij 129 vergelijkbare gemeenten. Er is nog veel ruimte om
de plaatselijke belastingen te
verhogen. Bij alle tekorten was
er één klein plusje, de wethouder verwacht dat Wijdemeren
uit het Gemeentefonds 2 ton
meer zal ontvangen die nog
niet is ingecalculeerd. De bezuinigingen die B&W voorstellen, komen in het kort neer op:
geen 3e IKC, geen extra’s voor
kunst, cultuur en duurzaamheid (1 ton), 160.000 minder
voor het sociaal domein en 5%
ozb-verhoging (330.000). Blijft
er nog bijna 9 ton tekort over
die nog niet is ingevuld.
Afglijden
Oppositieleider Gert Zagt
(DLP) noemde het afglijden
van rooskleurig (een paar jaar
geleden) naar treurig nu een
‘beschamende vertoning’. Hij
miste degelijke vooruitzichten

en eiste van de wethouder dat
hij voor de begroting in november met 4 keuzescenario’s
komt waarin geen heilige huisjes gespaard worden. Een van
die taboes doorbreken is toch
minder ambtenaren, zei Stan
Poels (PvdA/GroenLinks) die
meende dat ook bezuinigen
op het fysiek domein kansen
bood. Minder verkeersonderzoeken, geen dure vaarverbindingen, sobere wegaanleg.
Maar beslist niet minderen
op het sociaal domein, duurzaamheid en sociale woningbouw. Tot slot kwam Poels
terug op z’n stokpaardje, hij is
ervan overtuigd dat het kleine
Wijdemeren niet in staat is om
de ambities te verwezenlijken.
Samen met Hilversum kun je
veel meer bereiken. Wijdemeren krijgt 937 euro per inwoner
uit het Gemeentefonds, Hilversum € 1500, wat zouden ze
samen krijgen? De wethouder
antwoordde dat 1+1 niet auto-

matisch 3 is.
Rotstreek
Namens Dorpsbelangen zei
René Voigt dat de grootste
kostenpost de 2.2 miljoen voor
WMO en Jeugd is. Dat noemde hij een ‘rotstreek’ van het
Rijk die de gemeenten had opgezadeld met deze taken voor
een lager budget. Ook VVD
‘er Michiel van Balen noemde
het langetermijn beeld ‘schokkend’. Hij meende dat het hoog
tijd werd om ook te bezuinigen
op het sociaal beleid naast de
bedrijfsvoering ten gemeentehuize. Inmiddels werd duidelijk
dat sociaal wethouder Rosalie
van Rijn het verantwoord vindt
minder geld uit te geven aan
de mantelzorgwaardering en
aan de vrijwilligersfeesten. Dat
gaf enig gesputter bij diverse
partijen. Jan Verbruggen van
het CDA wil dat Wijdemeren
geen gemiddelde gemeente
wordt, maar ambities blijft hou-

den. Het sociale domein blijft
voor hem wel een heilig huisje.
Nanne Roosenschoon (D66)
had geen bezwaar tegen nog
meer ozb-verhoging. Dat was
zijns inziens noodzakelijk om
bepaalde bezuinigingen ongedaan te maken. Hij deed ook
de suggestie om bepaalde onderdelen van het Gebiedsakkoord vooruit te schuiven.
Wel ter discussie
Er waren zoveel vragen en
open eindes dat veel commissieleden het zinloos vonden
om deze Perspectiefnota vast
te stellen in de aankomende
gemeenteraad. ‘Ga werken
aan een sluitende begroting’
was het advies. Anderen vonden dat er wel degelijk met wijzigingen een richting kan worden gegeven aan het college.
Dat gaat dus gebeuren op 30
juni a.s.

CDA Wijdemeren in gesprek met Mona Keijzer
WIJDEMEREN
De coronacrisis betekent
een moeilijke en volstrekt
unieke situatie voor ons
land en zeker ook voor
de gemeente. Met name
onze ondernemers, waaronder onze midden- en
kleinbedrijven en familie-

bedrijven, worden hard
geraakt en proberen vaak
met moeite het hoofd boven water te houden. Op
donderdag 25 juni – tussen 16:30 en 17:15 uur –
gaat staatssecretaris van
economische zaken Mona
Keijzer daarom heel graag

‘digitaal’ met ondernemers
uit Wijdemeren in gesprek.
Aanmelden
Ga naar https://www.cda.nl/
noord-holland/wijdemeren
voor meer informatie en om
je aan te melden voor de digitale Teams meeting. Er is een

limiet, dus meld je snel aan
en stuur je meest prangende vraag aan Mona alvast in.
Heb je vragen over de door
het kabinet genomen steunmaatregelen? Hoe gaat de anderhalve meter samenleving
eruitzien? Wat betekent dat
voor jouw onderneming? Kort-

om: hoe komen we hier samen
uit? Dit en meer komt allemaal
aan bod tijdens deze informele
meeting, waarbij ook CDA-Kamerleden Hilde Palland (MKB
en familiebedrijven) en Mustafa Amhaouch (bedrijfslevenbeleid, MKB) zullen aanschuiven. Zien we je daar?

Donderdag
De PvdA/GroenLinks- fractie
komt met een voorstel op een
algeheel vuurwerkverbod. Behalve op plekken die door de
gemeente wel worden toegestaan. Daarnaast liggen er
twee zware financiële documenten op de digitale desk.
De Voorjaarsrapportage 2020

met een voorspeld tekort van
ruim 2 miljoen zal vragen oproepen. Evenals de Jaarstukken 2019 die afsluiten met
een tekort van 2.5 miljoen, die
zullen uiteraard ook zorgen
baren. Financieel wethouder
Klink kan aan de bak.

Zware onderwerpen voor lokale politici
Drie commissievergaderingen

WIJDEMEREN
Deze week kunnen de lokale politici stevig aan de
slag in drie commissievergaderingen met volle
agenda’s. Niet alleen de
lengte is bepalend, vooral het belang van diverse
onderwerpen weegt zwaar.
Alle vergaderingen beginnen dan ook om 19.30 uur
i.p.v. 20 uur. Er zijn zoveel
onderwerpen dat men zelfs
overweegt twee raadsvergaderingen te plannen
voor het zomerreces: 30
juni en 1 juli.

commissie Maatschappelijke
Zaken- Ruimte & Economie
o.a. over het verzoek van wethouder Van Rijn om de sociale koopprijs vast te stellen op
215.000 euro. Dit onderwerp
werd eerder uitgesteld, omdat
diverse
wijzigingsvoorstellen het geheel ingewikkelder
zouden maken. Voorts wil sv
’s-Graveland als een van de
laatsten gebruik maken van de
huidige 1/3 regeling, zodat ze
ruim 132.000 subsidie krijgen
voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Wethouder
Klink vraagt € 75.000 voor de
revitalisering van winkelcentrum De Meenthof.

Dinsdagavond spraken de leden van de gecombineerde

Woensdag
Op woensdagavond komt de

Door: Herman Stuijver

commissie Ruimte & Economie samen op het beeldscherm. Na veel mislukte
onderhandelingen wil de projectontwikkelaar zijn plan om 6
woningen te bouwen aan het
Ankeveensepad in NdB toch
doorzetten. Ook komen er 3
appartementen op het Spieghelhuys. Belangrijk is ook dat
de commissieleden zich uit
mogen spreken over de uitgangspunten van Zuidsingel
Fase 8, waarbij men 250 woningen wil bouwen in K’hoef.
Samengaand met het bouwplan is een set van verkeersmaatregelen nodig om de
woonwijk te ontsluiten. Daarbij
zou een rotonde op de Smidsbrug een oplossing zijn om de
doorstroming te bevorderen.
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Verloskundige Thera van Erp
na 41 jaar met pensioen.

Veilig BOA zijn in de dorpen

Op 1 juni j.l. heeft verloskundige Thera van Erp het stokje
overgedragen aan haar collega Marjolein Ophoff.
Thera is sinds januari 1996, na
het plotseling overlijden van
collega An van Buuren, bijna
25 jaar werkzaam geweest in
de regio Wijdemeren en Vreeland. In juni 1979 in Heerlen
afgestudeerd, heeft ze daarna
gewerkt in Utrecht, Haarlem
en Heemstede.
“Het zal zeker wennen zijn om
niet meer werkzaam te zijn.
Het beroep is zo inspirerend
en ik koester de dierbare momenten met zwangeren en
hun gezin die ik mocht meemaken. Ik ben dankbaar dat ik

dit mooie beroep zo lang heb
mogen en kunnen uitoefenen.”
Op zaterdag 5 september is
er de mogelijkheid om mooie
herinneringen op te halen in
Restaurant 1244 te Ankeveen
van 11-13 uur. U bent van harte welkom.
U kunt dan ook kennismaken
met Marjolein Ophoff. Graag
aanmelden op theravanerp@
icloud.com voor 1 september.

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92
Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ook in de zes dorpen van
Wijdemeren hebben BOA’s
Alex Buitenhuis, Joery Witte, Erdal Egirgen het drukker dan ooit. Door de regels rond het coronavirus
zijn ze nauw betrokken bij
de handhaving. Vertelt Buitengewoon
Opsporingsambtenaar Alex Buitenhuis
in een gesprek. Hij wordt
vergezeld door Justin Burgers, die tot eind augustus
stage loopt in Wijdemeren.
Ook burgemeester Crys
Larson, verantwoordelijk
voor de veiligheid, is aangeschoven.
“Ja, we zijn actiever dan ooit”,
opent Alex Buitenhuis. “Doordat het zomerseizoen aanbreekt en ook de coronaregels
versoepeld worden, moeten
we op veel locaties aanwezig
zijn. Soms op verzoek, vaak
maken we een vaste ronde.”
De BOA’s zijn uiteraard ook te
vinden op de stranden van De
Zuwe, Vuntus, De Strook en
langs de Spiegelplas. Daarnaast hebben ze veel contact

met horecaondernemers over
terrassen en andere maatregelen.
Ook in Wijdemeren hebben de
toezichthouders en BOA’s wel
eens last van mensen die over
de schreef gaan. Burgemeester Larson: “Nare uitschieters,
maar het gebeurt helaas wel.
Dan worden ze onheus bejegend. Dat is voor hen niet
prettig en ik vind het ook onacceptabel.” Alex kan het gelukkig makkelijk van zich af laten
glijden: “Er wordt inderdaad
weleens gescholden, maar
we zijn getraind om daar goed
mee om te gaan. En ik probeer
het nooit persoonlijk op te vatten”.
Hulpmiddelen
Het gebruik van een bodycam
zouden de BOA’s wel handig
vinden, dan kun je je handelingen achteraf eens rustig bekijken. Burgemeester Larson vult
aan dat zij zoiets kan besluiten, maar ze is nog niet zover.
Dat geldt ook voor de wapenstok. Zowel Alex als Justin zijn
getraind in het hanteren van
dit verdedigingsmiddel, maar
directe noodzaak voelen ze

Weekendaanbieding

3+1

gratis

Over het algemeen heeft Alex
Buitenhuis na 6 jaar Wijdemeren het gevoel dat zijn inzet
wordt gewaardeerd. “Als je je
werk gepassioneerd doet, dan
krijg je daarvoor respect terug.
De mensen kennen mij en dat
levert vaak goede gesprekken
op.” Dat was ook de ervaring
van de burgemeester die op
de zaterdag voor Pinksteren
een dagje BOA Erdal Egirgen
overal in de dorpen vergezelde. ”Het was een hele leuke
dag. Ik was verrast door de positieve sfeer, dat onze BOA’s
bekend staan als behulpzaam.
Dat is prettig voor mij als hoeder van de veiligheid.”
Foto: Justin Burgers en Alex
Buitenhuis (rechts)

RICHTLIJN
VACATURE

(don,vrij,zat)

Muffins

niet. In Wijdemeren zijn er weinig boetes uitgedeeld. Ook dat
past in het kader van regionale
afspraken, zegt Crys Larson.
“Alleen bij herhaling, eerst
volgt een waarschuwing.” Alex
Buitenhuis voegt eraan toe,
dat binnen de Noodverordening Covid-19 overtredingen
worden gezien als een misdrijf. M.a.w. je moet niet te snel
een proces-verbaal opmaken.

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

2 VACATURES:
TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

LOKAAL
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BRUNA Loosdrecht

Grand Café blijft dicht

stopt

Ingezonden brief
De vrijwilligers zijn ingelicht
over de sluiting van het Grand
Café in woonzorgcentrum
De Emtinckhof door Inovum.
Inovum blijkt al jaren bij de
gemeente het verzoek te hebben ingediend om een horecavergunning te krijgen. Deze
wil de gemeente niet geven,
omdat er een concurrentiebeding zou zijn voor de Loosdrechtse horeca. --Zie je de

LOOSDRECHT
Margret en Cleem Egberts
hebben besloten dat het
na 34 jaar genoeg is geweest. De ondernemers
van de Bruna winkel in
Loosdrecht zetten er een
punt achter.
Op 1 juli 1986 zijn zij begonnen aan de Nootweg 59. Menigeen zal zich nog deze te
kleine, maar gezellige winkel
herinneren waar het vaak
kruip door sluip door was. Er
hing echter wel een sfeer die
door velen gewaardeerd werd.
Na heel lang wachten kwam
dan eindelijk de verhuizing
naar het huidige pand, waar
ruimte genoeg was om alles
goed te kunnen presenteren
en waar het prettig shoppen
was. In die 34 jaar hebben
Margret en Cleem, maar ook
zeker de medewerkers, er
alles aan gedaan om van de
winkel te maken wat het nu is,
een sfeervolle winkel met een
breed assortiment en een so-

oudjes achter hun rollator al
elke dag naar een restaurant
aan de Dijk toegaan? -- Een
en ander betekent dat de exploitatie van het Grand Café
niet meer rendabel is voor
Inovum, mede gezien het feit
dat Woonzorg per 1 januari de
huren verhoogt. Woonzorg is
nog in overleg met anderen
over het verder openhouden
van het Grand Café, en wil
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en kan blijkbaar hierover nog
geen uitsluitsel geven. Gezien het Coronabeleid en de
komende definitieve sluiting
blijft het Grand Café dicht.
Dit is het laatste nieuws en
daar moeten vrijwilligers, personeel en bewoners het maar
mee doen!
Thea Allon, Loosdrecht

Gemeente, weet waar u aan begint
ciale ontmoetingsplaats voor
Loosdrecht. Door de vele trouwe klanten werd lief en leed
met de ondernemers gedeeld
en Margreet en Cleem zijn dan
ook zeer dankbaar voor het in
hun gestelde vertrouwen al die
jaren.
Zaterdag 4 juli willen zij graag
van iedereen afscheid nemen
met een hapje en drankje en
vanaf dinsdag 7 juli is de Bruna weer open onder leiding
van het echtpaar Monden.

Ingezonden brief
Nu Zuidsingel Fase 8 weer
op tafel komt, kan het geen
kwaad om goed te letten op
Afvalzorg dat op de locatie
Emmaweg waterwoningen wil
aanleggen. Het bekende plan
Groenewoud. Dat mogen ze
als tegemoetkoming voor het
afdekken van de Kortenhoefse vuilstort. In het plan Groenewoud werkt de gemeente
samen met Afvalzorg. Op 1406-2020 was in het nieuws te

zien dat Afvalzorg in de buurtschap Nauerna (NH) er een
potje van maakt. Er is ergens
een lekkage die de sloten
dusdanig vervuilt dat schapen
die uit de sloot drinken verlamd raken en overlijden. De
gemeente daar en Afvalzorg
zijn niet bereikbaar voor commentaar.

gen/2020/14-juni-2020-laat/
(vanaf ca 6.20)

Zie: https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendin-

Patrick Kreuning, Ankeveen

Er moeten zeer goede afspraken worden gemaakt over
transparantie,
aansprakelijkheid, schulderkenning en
eventuele schadevergoeding.
Anders is het onverantwoord
dit plan er door te drukken.

Nieuw Zuid, mooie plek voor				
kinderopvang
HILVERSUM
Vanaf 11 mei heeft Kinderdagopvang Toppie zijn 4e
vestiging geopend. Dat is
Nieuw Zuid, op de hoek
van de Diependaalselaan
in Hilversum waar ook een
geheel nieuw woonzorgcomplex zal verschijnen.
Op vrijdag 3 juli is de officiële opening door wethouder Annet Wolthers uit Hilversum. Varna Vos, samen
met Liesbeth Schipper de
directie van Toppie, meent
dat deze plek ook geschikt
is voor kinderen uit Loosdrecht.
Het is 22 jaar geleden dat Varna Vos begon met een klein
zelfstandig kinderdagverblijf,
dat langzaam maar zeker
steeds groter werd. Met vestigingen op de Hilvertsweg,
Hendrik Smitstraat en Holleweg. De kinderopvang is doordeweeks voor kinderen van 0

tot 4 jaar, daarnaast is er op
de Holleweg in Hilversum ook
Naschoolse Opvang. Toppie is
volgens mevrouw Vos vooral
persoonlijk, met korte lijnen.
Zij is met mede- directeur
Liesbeth Schipper, dagelijks
aanwezig op een aantal vestigingen. “We proberen een huiselijke sfeer te creëren, waar
kinderen met een goed gevoel
gezellig kunnen spelen.” De
ligging naast een centrum voor
ouderen (vroeger Zuiderheide)
is ideaal, omdat omgang met
de senioren een meerwaarde
heeft. De kinderen kunnen op
bezoek of kunnen hun creativiteit botvieren op presentjes
voor hun buren. Anderzijds
biedt het afleiding voor de bewoners om spelende kinderen
in hun achtertuin bezig te zien.
Natuurlijk is het kinderdagverblijf in coronatijd voorlopig nog
wel gebonden aan bepaalde
restricties, qua afstand en hygiëne. Op vrijdag 3 mei is het

officiële deel van de opening
tussen 13 en 15 uur. Meer info/
aanmelden: www.kdvtoppie.nl

Foto: Varna Vos en Liesbeth Schipper (rechts)
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Opgave van een Sterretje kunt u on-line
doen via www.denieuwsster.nl,
inclusief de betaling daarvan.

Te Huur
Vak. Appartement
45 m2 € 500,- p. mnd. All-in
Tel. 06 177 171 55

Aanleveren tot maandag 10.00 uur
voor verschijning. Het tarief is
€ 1,50 per gedrukte regel

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

VELE
ACTIES

#REN TEGEN
KANKER

appartement te huur 80m2
breukeleveen beg grond
met terras rondom tuintje
925.- p.m excl.
bel 035-6281717 per direct.

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

UITVERKOOP
START WOENSDAG 24 JUNI
VOOR

VOOR

EURO

EURO

2

2O%
G
KORTIN

50

5O%
KORTING

4

VOOR

1

2+1
GRATIS

EURO

Wij sluiten op vrijdag 17 juli definitief onze deuren

Foodstore ‘t Gooi
Franse Kampweg 38 in Bussum

LOKAAL
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Spelerscarrousel bij dorpsclubs op

Aanpassingen in		

gang

huisartsenpraktijk
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vanwege corona

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het mag nog onbekend
zijn hoe het amateurvoetbal na de zomer wordt opgepakt, de Wijdemeerse
voetbalclubs hebben niet
stil gezeten in de coronatijd. De carrousel van komende en gaande spelers
draait bij drie van de vier
verenigingen op volle toeren, blijkt uit een overzicht
in de Gooi- en Eemlander.
SV Loosdrecht
(zaterdag 2e klasse): Vertrokken: Roy Versluis, trainer,
Khalid el Jebli, Luuk van Huisstede, Aboubakr Ouaddouh,
Amin Said, Julius van der Linden, Jesse van ’t Land, Pepijn
Pappot, Mohammed Hamdaoui (9).
Nieuw: Cor van Garderen,
trainer, Fouad Dahmani, Tom
Frinsel, Terence Manschot,
Laurens Tallart Fabré, Mineo

Foto: Dorpsderby in december 2019

Berenstein, Jasper van Vark,
Servanio Martina, Baran Karadag, Calvin van Aurich, Mitchell Verrips, Sam Sabee (12).
SV ’s-Graveland
(zondag 3e klasse): Vertrokken: Robin Boeijink (1);
Nieuw: geen
VV Nederhorst
(zaterdag 4e klasse): Vertrokken: Wesley Geerlings, trainer,
Pepijn Schols (gestopt), Ismail
Akchich (3).
Nieuw: Remco Sint, trainer,
Junny Cordoba, Levi Matsari, Jean-Yves van de Korput,

Quincy Ceder, Felix Yorks,
Philip Halfhide, Joris van Tol,
Thomas Grolleman, Peter
Engels, Lars van Wijk, Darryl
Bruster (12).
ASV ’65
(zaterdag 4e klasse): Vertrokken: Stefan van Laar, trainer,
Stefan van Grieken (2).
Nieuw: Yoeri Tol, trainer, Julius Rieciciar, Epitace Kraemer,
Denzel Rommy, Jurfano Soetosenojo, Twan Wijnants, Jarik
Veltmaat, Marcos Pauli Ferreir
Da Silva (8).

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 24 juni
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Lars Voskuil
(PvdA) van Provinciale Staten over de gevolgen van de

nieuwste plannen van de provincie voor huisvesting en bedrijventerreinen in onze regio.
Hij reageert op de noodroep
van de gemeente Wijdemeren.
Andreas van der Schaaf laat
weer van zich horen in De Dag
van Andreas en er is een TV

Magazine met onder andere
aandacht voor struikelstenen,
een muzikale muziekbox en
de sloop van villa Eikenhof
in Bussum. Daarnaast zendt
GooiTV vanwege het corona
tijdperk weer een kerkdienst
uit op zondag.

GEVRAAGD BALIEMEDEWERKSTER TANDARTSPRAKTIJK

LOOSDRECHT
De laatste weken wordt
het dagelijks leven wat
minder beïnvloed door de
coronapandemie dan de
maanden hiervoor. Veel
dingen worden weer wat
normaler, met de aanpassingen die iedereen bekend zijn; er zijn veranderingen in winkels, sporten,
horeca, scholen, uitgaan
en op de werkplek.
Ook onze huisartsenpraktijk
en onze manier van werken
hebben we aangepast. In de
praktijk moeten we de maatregelen strenger dan elders toepassen, want er komen bij ons
veel mensen met een kwetsbare gezondheid. Daardoor kunnen er minder mensen tegelijk
in de praktijk zijn. We hebben
minder spreekuren voor de
artsen, de assistentes en alle
praktijkondersteuners. U zult
merken dat de assistentes als
u belt meer dan voorheen vragen stellen over uw klachten.
Dat is nodig om een zorgvuldige afweging te maken of het
bij uw klachten noodzakelijk
is om op het spreekuur te komen; veel klachten kunnen we
per telefoon of email bespreken en behandelen. U kunt
niet zomaar binnenlopen om
iets op te halen of te brengen,
we werken alleen nog maar op
afspraak. Natuurlijk kunt u als
er een spoedgeval is altijd terecht, maar graag eerst even

bellen. Ook doen de artsen
en praktijkondersteuners nog
steeds huisbezoeken als dat
nodig is.
Als u klachten heeft die bij corona zouden kunnen passen
(zoals hoesten, verkoudheid,
koorts, benauwdheid, buikpijn
en verminderde smaak en
reuk) én het is noodzakelijk
om door een arts te worden
gezien, dan maken we een
afspraak op ons luchtwegspreekuur.
Het kan zijn dat u wat ongeduldig of geïrriteerd wordt door
deze maatregelen. Dat begrijpen we, maar we treffen deze
maatregelen in het belang van
ieders veiligheid en gezondheid. De dreiging van het virus is misschien verminderd,
er zijn nog steeds mensen die
corona hebben en besmettelijk
zijn. Wij willen absoluut voorkomen dat we in een tweede
golf terecht komen en de praktijk mag geen haard van corona worden.
De ziekenhuizen hebben hetzelfde probleem als wij: ook
daar worden spoedgevallen
zeker geholpen, maar de capaciteit en de ruimte ontbreekt
om iederéén snel te ontvangen en te behandelen. Ook
al wordt er hard gewerkt, de
wachttijden zullen voor aandoeningen die geen spoed
hebben voorlopig blijven.

Tandartspraktijk Van Eynatten aan de Voorstraat
te Nederhorst den Berg is op zoek naar

een enthousiaste collega

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

met affiniteit voor een medisch vak.

MOLENS

Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor
ongeveer 22-26 uur per week voor diverse werkzaamheden
zoals administratie, agenda beheer en ondersteunende taken
o.a. sterilisatie en voorraad beheer. Ervaring is een pre maar niet vereist.
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken
mail je sollicitatie, voorzien van CV, naar
info@tandartspraktijkbart.nl
Tandartspraktijk B.M. van Eynatten,
Voorstraat 24, 1394 CT Nederhorst den Berg

molenfonds.nl

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

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

Alles van A tot Z goed geregeld!
Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is?
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u
graag.
(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen.
Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen.
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen
om u te helpen!

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

