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NIEUW BIJ BONI LOOSDRECHT:
AMBACHTELIJKE SLAGERIJ
VAN GUILIK!

NIEUW MEER DAN 
90 PARKEERPLAATSEN!

VOOR DE BASIS NAAR RADING 146
LOOSDRECHT

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

EEN GRATIS 
APPELTAARTJE!
ALLEEN OP WOENSDAG 14 APRIL 
BIJ BONI LOOSDRECHT

BIJ BESTEDING VANAF 25.-

VIERT 
FEEST!



Slagerij van Guilik heeft een lange geschiedenis. Al in 1923 liet 
Van Guilik een moderne slagerij bouwen in Ede. Door de tijd 
heen groeide het uit tot een begrip in het dorp. In 1978 is Van 
Guilik de eerste samenwerking aangegaan met Boni, door een 
slagerij uit te baten in de supermarkt in Hattem. Dit was een 
groot succes en zo volgden er later nog meer slagerijen. In 1986 
is Jack van Guilik, de huidige eigenaar, begonnen met zijn eerste 
eigen slagerij in Boni Zwolle. 

De slagerij in Zwolle was tot vorig jaar de laatste ambachtelijke 
slagerij in een Boni Supermarkt. Vorig jaar zijn we weer 
terug gekomen in Boni Hattem. De samenwerking bevalt 
goed en daarom komen we nu ook in de prachtige, nieuwe 
Boni Supermarkt in Loosdrecht om de slagersactiviteiten te 
verzorgen. Dit doen we samen met lokale werknemers en 
bekende gezichten uit het dorp. Elke dag verse productie in de 
slagerij: het beste rundvlees, mals varkensvlees en sappige kip. 
Daarnaast ook heerlijke eigen gemaakte vleeswaren, spare 
ribs, gehaktballen, fi let Americain, ontdek het zelf! Vanaf nu ook 
Loosdrecht genieten van het gemak van een supermarkt, met 
het kwaliteitsvlees en de service van een ambachtelijke slager!

DE DRIE BELOFTES VAN BONI

LAAGSTE IN PRIJS

BESTE IN KWALITEIT

VRIENDELIJKSTE VAN LOOSDRECHT

VOOR DE BASIS NAAR RADING 146
LOOSDRECHT

HATTEM • HATTEMERBROEK • ZWOLLE • LOOSDRECHT

SlagerijvanGuilik.nl

WIE IS SLAGERIJ VAN GUILIK?

WELKOM BIJ DÉ
GOEDKOOPSTE 
VAN LOOSDRECHT

NIEUW BIJ BONI LOOSDRECHT:

• Dé ambachtelijke slager in de supermarkt
• Altijd de beste kwaliteit
• Altijd scherp geprijsd
• Ruim 70 soorten vleeswaren vers gesneden
• De echte BBQ specialist
• Ook voor compleet verzorgde catering

HOE GOEDKOOP IS BONI?
In onze winkel vind je een prijsvergelijk. 
Raad het kassabon bedrag van Boni, vul 
jouw antwoord in door middel van een QR-
code in de winkel en MAAK KANS OP EEN 
MINUUT GRATIS WINKELEN OF ÉÉN VAN 
DE GEVULDE BIGSHOPPERS! Zo kun je zélf 
ervaren dat Boni dé goedkoopste supermarkt 
is waar je gewoon slim boodschappen doet.

GRATIS 
BROODJE MET 
LOOSDRECHTSE 
KNAKKER!

Op vertoon van een kassabon met 
een minimale besteding van 20.- 
Alleen op woensdag 14 en zaterdag 17 april, OP=OP!

LOOSDRECHTSE 

Op vertoon van een kassabon met 
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PAASONTBIJT HET WOORD AAN 
WIJDEMEREN

KRAAMKAMER KOKEN MET KINDE-
REN

JIP&JUUL

Koningsdag, herdenken en vieren
Stichting SLOEP doet wat wel kan

Door: Tjamke Kieft

LOOSDRECHT
De stichting SLOEP ver-
geet wat niet kan en doet 
wat wel kan. Op Konings-
dag wil de stichting de 
vrijheid in Loosdrecht her-
denken en vieren.

Een beknopte preview van de 
SLOEP- activiteiten rond Ko-
ningsdag en 4 & 5 mei, alle 
details komen rond 21 april in 
de Nieuwsster, op www.stich-
tingsloep.nl en op de Face-
book pagina van Sloepy Loos-
drecht.

27 april – Koningsdag
Gestart wordt met de aloude 
stemmingmakers die door hun 
eigen buurt rijden. (Dus spaar 
vast blikken, toeters, ratels en 
alles wat geluid maakt!) en 
gaan de vlaggen met wimpels 
in top. Daarna staan er op de 

website van Stichting SLOEP 
spelletjes, workshops, knut-
sels en speurtochten waar je 
de hele meivakanties mee aan 
de slag kan.

2 mei – SLOEP Rally
Save the date voor de, co-
ronabestendige, beroemde 
SLOEP-rally. Rond 21 april 
wordt bekend gemaakt vanaf 
wanneer er ingeschreven kan 
worden.

4 mei – Dodenherdenking
De vlaggen gaan halfstok en 
om 20.00 uur zijn wij thuis, in 
onze eigen tuin, 2 minuten stil 
om de slachtoffers van oorlog 
en vervolging te herdenken. Er 
is de hele dag de gelegenheid 
om respect te tonen en bloe-
men of een steentje te leggen 
bij de Monumenten op de hoek 
van de Nieuw Loosdrechtse-
dijk en de Molenmeent. Om 
20.00 uur worden, in besloten 

kring, namens ons allen kran-
sen gelegd tijdens een sobere, 

coronaproof ceremonie. 5 mei – Bevrijdingsdag
Gaan de vlaggen in top en vie-
ren wij onze vrijheid! Dit jaar 
met een alternatieve Vrijheids-
maaltijd: ‘Soep op de Stoep in 
Loosdrecht’, ook hiervoor geldt 
dat alle details rond 21 april te 
vinden zijn in de Nieuwsster, 
op www.stichtingsloep.nl en 
op de Facebook- pagina van 
Sloepy Loosdrecht.

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

  

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

waardebepaling en verkoopadvies

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Een huis kopen is mensenwerk!
Vandaar:
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VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

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.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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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

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

MultiVlaai Hilversum

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit

Bestellen
www.multivlaai.nl

of 035 6232021
of hilversum@multivlaai.nl

MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!

Taart, Vlaai,
Macarons,

Glutenvrij & Vegan
Gebak

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Ouderwets
genieten!

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

Hele week

Gevulde kippendijen

Runder riblappen

Echte Cordon bleu
Gevuld met ham en kaas 

Gebraden gehakt
In de jus gebraden, glutenvrij

100 gram

500 gram

100 gram

100 gram

€ 1,98

€ 7,48

€ 1,49

€ 0,99

Geldig van donderdag 15 april t/m woensdag 21 april

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

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/ 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, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
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
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Actie Paasontbijt zeer geslaagd
Door: Martin Vuyk

NEDERHORST DEN BERG
Wat hebben we een mooie 
actie achter de rug. Heel 
veel Paasontbijtjes mo-
gen bezorgen op 1e en 
2e Paasochtend, ook veel 
complimentjes gehad 
voor de actie zelf als voor 
de heerlijke inhoud, maar 
vooral een prachtige op-
brengst: 2300 euro voor 
de Snoezelbadkamer in De 
Kuijer!

Dank jullie wel allemaal: alle 
mensen die het Paasontbijt 
besteld hebben, onze spon-
sors, mensen die spontaan 
een gift stortten, medewer-
kers van De Kuijer en leden 
van Rotaryclub Wijdemeren, 
samen hebben we dit voor el-
kaar gekregen. De realisatie 
van de Snoezelbadkamer is 
een héél stuk dichterbij geko-
men. Er kan nu al begonnen 
worden met de verbouwing. 
Maar we zijn er nog niet hele-
maal, we denken na over een 
vervolgactie.

Heeft u de ‘Paasontbijt ac-
tie’ gemist en wilt u tóch nog 
bijdragen aan de Snoezel-
badkamer, dan kan dat nog 
steeds; deze maand loopt er 
nog een statiegeldactie bij de 
AH in Nederhorst, maar ook 
uw financiële bijdrage op rek.
nr. NL63RABO0128773308 
ovv. Gift Snoezelruimte, is 
zeer welkom.

Graag willen we onze spon-
sors nogmaals noemen: Rin 
vd Molen i.s.m. bakkerij De 7 
Heerlijkheden, Het Spieghel-
huys, slagerij Ton Vernooij, 
kaasboerderij De Willigen, 
Deen in Weesp en bloemsier-
kunst Lydi; zonder jullie be-
langeloze hulp was dit nooit 
gelukt, wel bedankt.

Tot de volgende actie. Heeft u 
vragen of opmerkingen over 
deze actie: mail uw bericht 
aan
paasontbijt@rotarywijdemeren.
nl

 Foto: (v.l.n.r.) Mariëtte Meijers, De Kuijer, Rin van der Molen en Martin Vuyk, Rotary Club Wijdemeren

Rookvrij willen opgroeien
REGIO
Op 6 april is de actie Rook-
vrij is de Kunst gestart. 
Met een creatieve opdracht 
vraagt GGD Gooi en Vecht-
streek kinderen (8 – 12 jaar) 
om een positief en gezond 
alternatief te bedenken 
voor rokers. Door middel 
van een posterwedstrijd 
geeft de GGD de kinderen 
hierin een stem. Zo kunnen 
kinderen laten zien dat zij 
liever Rookvrij opgroeien.

Kinderen die anderen zien ro-
ken, gaan zelf ook eerder ro-
ken. Toch zijn er nog steeds 
veel plekken waar kinderen het 
voorbeeld zien van volwasse-
nen die roken. Daarom vraagt 
GGD Gooi en Vechtstreek, in 
samenwerking met Versa Wel-
zijn, Singer Laren en het Gra-
fisch Atelier in Hilversum, extra 
aandacht voor het belang van 
Rookvrij opgroeien. Om aan 
de slag te gaan met de pos-
terwedstrijd kunnen kinderen 
een gratis startpakket ophalen 
bij het kinderwerk van Versa 
Welzijn bij hen in de buurt of 
bij Singer Laren. Dit startpak-

ket bevat een werkboekje met 
uitleg over de wedstrijd, hoe je 
een poster vormgeeft, A3 pa-
pier waar de poster op ontwor-
pen kan worden, knipvellen, 
gekleurd papier en stiften. Dit 
werkboekje is ook te downloa-
den op www.rookvrijegenera-
tiegv.nl. De posters kunnen tot 
en met 9 mei ingeleverd wor-
den door een mail te sturen 
met een goede foto of scan 
van de poster naar rookvrije-
generatie@regiogv.nl

Jury
De jury, waarin ook iemand zit 

die rookt en de kinderburge-
meester van Hilversum, selec-
teert de 12 mooiste ontwerpen 
die te zien zijn in het museum 
van Singer Laren en op straat. 
Van de winnende ontwerpen 
wordt ook een verjaardags-
kalender gemaakt. Daarnaast 
krijgen de 12 kinderen die 
hebben gewonnen een work-
shop aangeboden in het Gra-
fisch Atelier in Hilversum. Tips, 
ervaringen en ondersteuning 
over de Rookvrije generatie 
zijn verkrijgbaar via www.rook-
vrijegeneratiegv.nl of via face-
book: @rookvrijegeneratiegv

Nieuwe Democratie   
Wijdemeren
Stemmers op Code Oranje 
(Partij voor de Dieren, JA21, 
Volt, 50Plus en BIJ1) bedankt 
voor jullie steun in de verkie-
zingen.

Onderzocht wordt of er inte-
resse is om de hieruit ontsta-
ne partijloze democratische 
beweging Nieuwe Democratie 
Wijdemeren, gebaseerd op de 
meebeslis filosofie van Code 
Oranje, een gooi te laten doen 
naar gemeenteraadszetels in 
2022. Ook jongeren vanaf 16 
jaar en niet-stemmers horen 

erbij. Code=co-democratie. 
Oranje=heel Nederland. Doel: 
meebeslissen en democrati-
sche controlegaten dichten. 
Niet-partijgebonden deelne-
mers en donateurs krijgen het 
boek ‘Opstand in de polder’ 
van burgemeester Bert Blase 
cadeau.

We beginnen daarna met een 
cursus ‘Politiek zonder spelle-
tjes’.

Wim van Oudheusden 

   

Laatste update redacteuren 
(voorlopig)
WIJDEMEREN
In overleg met de direc-
tie van Dunnebier Print & 
Marketing hebben we be-
sloten om de lijst met 43 
aangemelde redacteuren 
in stand te houden.

Onder dankzegging van uw 

aanmeldingen. Het is ondoen-
lijk om u allen persoonlijk te 
benaderen voor een gesprek. 
Indien de eindredacteur be-
hoefte heeft aan ondersteu-
ning, zal hij een beroep op u 
doen. 
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Het woord aan Wijdemeren
Door: Karin Wesselink

Om de week peilen we op 
straat uw mening. Telkens 
kiezen we een ander dorps-
plein. Deze week waren we 
voor het winkelcentrum 
aan de Nootweg in Loos-
drecht met de volgende 
vraag: Moet Tweede Paas-
dag worden afgeschaft?

Luke van de Bunt (22)
“Voor mij is het heerlijk om 
een extra maandag vrij te 
hebben. We hebben genoeg 
officieel vrije dagen, maar er 
mag er van mij best nog één 
bij. Ik zou het wel snappen dat 
bijvoorbeeld Suikerfeest voor 
iedereen een vrije dag wordt. 
Er komen toch ook meer mos-
lims bij en ieder z’n ding. Dat 
lijkt me een leuke extra. Vroe-
ger deden we met Pasen altijd 
een speurtocht en gingen we 
lekker samen eten. Nu gaan 
we gourmetten, of barbecuen. 
Op Tweede Paasdag werkte ik 
vroeger in de supermarkt. Nu 
ga ik Tweede Paasdag voor 
het eerst naar m’n schoonfa-
milie. Ik was er met Kerst ook 
al. Met Kerst doe ik wel aan 
cadeautjes, maar met Pasen 
niet. Ik hecht aan de feestdag 
zelf niet zoveel waarde.”

Marcia Meijer (52)
“Mijn dochters vroegen vorige 
week nog aan me: waar gaat 
Pasen ook alweer over? Ik 
weet het niet meer. Ik heb het 
wel geleerd op school, maar 
ben het vergeten. Voor ons zijn 
de feestdagen niet religieus. 
We gaan ook nooit naar een 

kerkdienst ofzo. Ik heb niks 
met het geloof. Op maandag 
is Studio Pasta altijd dicht, dus 
zo’n Tweede Paasdag hoeft 
voor mij niet. Ik ben toch al 
lekker vrij. Het is ook iets com-
mercieels, denk ik. Dan waren 
altijd de meubelboulevards 

en de autozaken open. Wij 
hebben ook een meubelzaak, 
maar die is niet open met Pa-
sen. Voor mijn dochters is het 
wel fijn om vrij te zijn. Die dag 
gaan we dan iets leuks doen 
met het gezin. Lekker eten en 
wandelen. Nu helemaal!”

   

GooiTV
Het programma van GooiTV 
vanaf woensdag 14 april: In 
het politiek-maatschappelijke 
discussieprogramma In Der-
de Termijn is er aandacht voor 
verslaving onder jongeren, die 
juist in deze coronatijd meer 
thuis zitten, zich vervelen en 
zich eenzaam voelen. Ruud 
Bochardt gaat in gesprek met 
Dylan Ernst uit Bussum, zelf 

ex-verslaafde, in op deze pro-
blematiek en hoe hij denkt jon-
geren te kunnen helpen met 
een videofilm. 

Voor het programma In Ge-
sprek Met gaat Saskia Luijer in 
gesprek met Jos Kea, de nieu-
we wethouder van Wijdeme-
ren. Ze is benieuwd naar de 
eerste ervaringen van de VVD 

‘er als opvolger van Jan Klink. 

Verder is er in TV Magazine 
aandacht voor de verbou-
wingswerkzaamheden aan het 
station Naarden-Bussum en 
gaat Toos van den Berg met 
Teun Grob naar de waterbuf-
fels.

• 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

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611

Het woord aan Wijdemeren

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Saucijzen-
broodjes

3 + 1 gratis
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Gewijzigde openingstijden

In verband met Koningsdag is het gemeentehuis

op dinsdag 27 april gesloten.

Vanaf woensdag 28 april helpen wij u graag

weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

O�  ciële
bekendmakingen

Op 31 maart 2021 nam de stuur-
groep Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen een belangrijk besluit
voor de toekomst van de Loosdrechtse
Plassen: het baggeren kan van start. 
Voorwaarde was dat er een locatie 
zou worden aangewezen waar de 
bagger tijdelijk kan worden opgesla-
gen. Uit onderzoek blijkt dat Polder 
Mijnden zuidwest het meest kansrijk 
is, daar wordt nu op ingezet. 

De noodzaak tot het baggeren van de Loos-

drechtse Plassen is groot. Door bagger te 

verwijderen gaat de waterkwaliteit omhoog, 

verbetert de bevaarbaarheid en krijgt de natuur 

meer kans om zich te ontwikkelen. De voor-

bereidende werkzaamheden nemen nog even 

tijd. Het daadwerkelijke baggeren gaat uiterlijk 

in het najaar van 2022 van start. 

Vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen-Hilversums Kanaal
Voor wat betreft de vaarverbinding tussen de 

Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal 

is op dit moment alleen nog het alternatief via 

de Vuntus en een deel van de Loenderveense 

Plas Oost in beeld. Om aan te kunnen tonen of 

die optie haalbaar is, is extra onderzoek nodig. 

Over de vraag of die extra tijd en dat extra geld 

de moeite waard is, werden de bestuurders 

het niet eens. Besloten is daarom eerst een 

onafhankelijk adviseur te betrekken.

Wethouder De Kloet na afloop: “Ik vind dat we 

een goed gefundeerd besluit moeten nemen 

over een onderwerp dat al zoveel jaren de 

gemoederen bezighoudt. Dat kan alleen als we 

alle benodigde informatie boven tafel halen. 

Daarnaast zijn we dat aan de watersportsector, 

de bootbezitters en de bezoekers verplicht.”

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

14 april 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@visieenpassie 

Start het voorjaar 
groen! 

>   Tweede vaccinatielocatie
Mensen met een uitnodiging voor vaccinatie 

kunnen sinds kort ook terecht in het nieuwe 

vaccinatiepaviljoen op het terrein van Pont-

Meyer, tussen de Verlengde Zuiderloswal en 

de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. 

Dit is de tweede vaccinatielocatie van de

GGD Gooi en Vechtstreek. Sinds 15 januari 

wordt er aan de Amersfoortsestraatweg in 

Huizen gevaccineerd. De locatie Hilversum 

beschikt, net als de locatie Huizen, over acht

priklijnen en is zeven dagen per week

geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

>   Woononderzoek Wijdemeren
Eind april valt bij 3000 inwoners in Wijdemeren

een woononderzoek op de mat. Dit onderzoek 

doen we samen met 30 andere gemeenten in 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is 

uw woonsituatie? Heeft u verhuisplannen of 

andere woonwensen? Met deze informatie helpt 

u ons te bepalen waar wij ons als gemeente 

en regio voor moeten inzetten. Het onderzoek 

kan anoniem ingevuld worden. Doet u mee? 

U kunt een iPad 128GB Wifi winnen.

>   Enquête aardgasvrij Wijdemeren
In 30 jaar tijd stappen we wijk voor wijk van

het aardgas af. Een hele verandering...hoe 

denkt u hierover? Waar ziet u kansen en waar-

over maakt u zich zorgen? Heeft u uw huis al 

verduurzaamd of wacht u nog even af?

Vul vóór dinsdag 20 april de enquête in via 

www.wijdemeren.nl/tvw. De uitkomsten

presenteren we op woensdag 26 mei tijdens 

een bewonersbijeenkomst over de transitievisie 

warmte. Wilt u hierbij zijn? Aanmelden kan via 

www.wijdemeren.nl/tvw.  

>   Rookvrij is de Kunst
De GGD Gooi en Vechtstreek vraagt kinderen 

(8-12 jaar) een gezond alternatief te bedenken 

voor rokers. Door middel van een posterwed-

strijd kunnen zij laten zien dat ze liever rookvrij 

opgroeien. Bij Versa Welzijn of museum Singer 

Laren kunnen zij een knutselpakket ophalen. 

Tot en met 9 mei kan een foto of scan van de 

poster gemaild worden naar

rookvrijegeneratie@regiogv.nl. De twaalf 

mooiste ontwerpen worden getoond in Singer 

Laren, op straat en op een verjaardagskalender.

De kinderen kunnen ook een workshop

volgen in het Grafisch Atelier in Hilversum.

Zie ook www.rookvrijegeneratiegv.nl.

    Start baggeren komt steeds dichterbij 

Fotograaf: Vincent van Zalinge

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ver-
wacht dat de coronacrisis leidt tot 
een toename van het aantal kinderen 
dat opgroeit in armoede. Dat bete-
kent dat steeds meer ouders het geld 
voor een sport- of muziekles niet 
meer kunnen betalen. Terwijl deze 
kinderen juist veel baat hebben bij 
een uitlaatklep.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen 

door de contributie of het lesgeld te betalen 

voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. 

Zo kan ieder kind meedoen.

Bijdrage aanvragen 
Een bijdrage aanvragen kan via een intermedi-

air. Dat kan iemand van de gemeente zijn, maar 

ook een jeugdwerker, juf of meester. Zoals 

Sonja Goote, locatiedirecteur van de Meester 

Kremerschool in Nederhorst den Berg: “Ik ben 

heel enthousiast over het Jeugdfonds. Het is zo 

belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen 

om aan sport, muziek of toneel te kunnen 

doen.” 

Meer informatie
Op jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan 

vindt u meer informatie over de aanvraag of om 

intermediair te worden. Op deze pagina vindt u

het overzicht van intermediairs in Wijdemeren: 

www.wijdemeren.nl/intermediairs. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur: elk kind kan meedoen



Ontvangt u ook weleens een brief in de brievenbus van bedrijven die acties voor zonnepanelen 

of isolatie organiseren? Het is onduidelijk of deze bedrijven betrouwbaar zijn.

Heeft u vragen over de betrouwbaarheid van een bedrijf? Neem gerust contact op met de 

energiecoöperatie Wijdemeren. Zij onderzoeken het dan samen met u.

Wijdemeren
informeren

14 april 2021

Groene daken hebben vele voordelen: 
ze zorgen voor isolatie, vertragen de 
afvoer van regenwater, geven verkoe-
ling in de zomer, verminderen geluids-
overlast en stimuleren de biodiversiteit. 
Overweegt u om een groen dak aan te 
leggen? We geven een subsidie van
25 euro per vierkante meter.

Vorig jaar hebben we ruim 100 subsidieaan-

vragen ontvangen. Samen legden zij meer dan 

3000 vierkante meter groen dak aan. Doet u dit 

jaar ook mee?

Aanvragen 
Er is 100.000 euro subsidie beschikbaar voor 

het aanleggen van groene daken. Gemiddeld 

kost een groen dak 50 euro per vierkante me-

ter. Inwoners en bedrijven ontvangen 25 euro 

subsidie per vierkante meter tot een maximaal 

bedrag van 1000 euro, inclusief BTW. De mini-

male afname is zes vierkante meter. De subsidie 

wordt verstrekt op de aanlegkosten en/of het 

materiaal van het groene dak. 

Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer in-

formatie en het doen van een subsidieaanvraag 

op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Webinar
Meer weten over groene (sedum)daken? 

Op dinsdag 20 april van 20.00 tot 21.00 uur 

organiseert de energiecoöperatie Wijdemeren, 

samen met het bedrijf  ‘UwGroenDak’ een 

webinar. Via dit bedrijf kunt u ook meedoen aan 

de collectieve inkoopactie voor groene daken. 

Aanmelden voor het webinar kan via

www.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan een link 

om het webinar te volgen. 

Start het voorjaar groen!

Heeft u plannen voor het verduurzamen 
van uw woning? Wilt u bijvoorbeeld iso-
leren of denkt u na over zonnepanelen? 
Sluit dan aan bij de inkoopacties voor 
isolatie, zonnepanelen en/of een groen 
dak. Want samen inkopen levert voor-
deel op.

De energiecoöperatie Wijdemeren orga-

niseert de collectieve inkoopacties voor 

isolatie en zonnepanelen samen met de 

andere energiecoöperaties in het Gooi. Zij 

hebben voor u een betrouwbaar aanbod 

geselecteerd tegen een redelijke prijs en 

een goede kwaliteit. Het aanbod richt 

zich op isolatiemaatregelen zoals vloer-, 

bodem- en gevelisolatie. Daarnaast zijn er 

ook afspraken gemaakt met leveranciers 

van HR++ glas en zonnepanelen. Meer 

weten? Kijk op

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl. 

Voordelen collectieve inkoop
Het gezamenlijk inkopen van isolatie of 

zonnepanelen levert niet alleen een redelijke 

prijs op, maar heeft meer voordelen.

Zo kunt u het zoekwerk naar een goede 

leverancier uitbesteden aan de deskundige 

vrijwilligers van de energiecoöperatie.

Dit bespaart veel tijd en energie. Ook weet 

u zeker dat u met een betrouwbare partij 

aan de slag gaat. 

Aanmelden 
Weet u al welke maatregelen u wilt laten 

uitvoeren? Meld u dan aan via

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.

De geselecteerde bedrijven maken vervol-

gens een afspraak met u, bespreken uw 

wensen en doen een aanbod. U ontvangt 

een offerte en beslist zelf of u akkoord gaat. 

Twijfelt u over de maatregelen die u wilt 

laten uitvoeren?

Leden van de energiecoöperatie Wijdemeren

kunnen gratis een energiecoachgesprek 

aanvragen om hen hierover te adviseren.

Laat u minimaal twee isolatiemaatregelen 

uitvoeren? Dan kunt u ook subsidie aanvragen. 

Kijk hiervoor op www.ECWijdemeren.nl. 

Uw huis verduurzamen? Doe mee met de collectieve inkoopacties 

Vorig jaar heeft het college op basis van 
drie rapporten over het verkeer rondom de 
Smidsbrug een haalbaarheidsonderzoek uit 
laten voeren. Uit het onderzoek, dat is uit-
gevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt 
dat de maatregelen die nodig zijn om de 
veiligheid rondom de Smidsbrug te verbe-
teren haalbaar en maakbaar zijn. 

Wethouder Boermans: “Het haalbaarheidson-

derzoek is afgerond en het college geeft nu de 

documenten vrij. We willen iedereen zorgvuldig 

informeren over de resultaten. Er is dus nog 

geen besluit genomen over het wel of niet 

uitvoeren van de onderzochte maatregelen. 

Daarover buigt de gemeenteraad zich naar 

verwachting in juni.” 

Hoe nu verder?
Op woensdag 21 april van 20.00 tot 21.30 uur 

organiseert Royal HaskoningDHV een digitale 

informatiebijeenkomst. Alle belanghebbenden 

die betrokken zijn geweest bij het onderzoek 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. De bij-

eenkomst is verder voor iedereen toegankelijk. 

Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan een mail 

sturen naar willem.smink@rhdhv.com.

Alle documenten staan op

www.wijdemeren.nl/verkeersoplossingKortenhoef. 

College geeft haalbaarheidsonderzoek Smidsbrug in Kortenhoef vrij

Op Noord-Holland Actief vindt u al het 
sportieve en creatieve aanbod voor jong 
en oud in Wijdemeren én de rest van 
Noord-Holland digitaal op één plek: 
www.noordhollandactief.nl.

De website is gebruiksvriendelijk en wijst 

snel en makkelijk de weg. U kunt een gratis 

account aanmaken en zo proeflessen volgen 

om bijvoorbeeld verschillende sporten uit te 

proberen. 

Sport- en cultuuraanbieders
Voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn 

alle sport- en cultuuraanbieders in Wijdeme-

ren nodig. Heeft u zich nog niet aangemeld? 

Dat kan alsnog via de website of via Team 

Sportservice. De website biedt een extra middel 

om nieuwe leden te bereiken, het heeft een 

gemakkelijk inschrijf- en betaalsysteem en u 

kunt zich op een eenvoudige manier laten zien 

aan een breed publiek. 

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden als sportaanbieder? Of 

heeft u andere vragen? Neem dan contact op 

met Robin van der Vliet van Team Sportservice 

via rvandervliet@teamsportservice.nl. 

Nieuw platform voor sport en cultuur: Noord-Holland Actief
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- naast Stichts End 20a: plaatsen brug (29.03.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 71: bouwen serre (30.03.21)

- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen 

   (05.04.21)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 1: bouwen vijftien

   appartementen (06.04.21)

- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda 

   (27.03.21)

Loosdrecht
- De Kreek 4: uitbreiden woning (01.04.21)

- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel (02.04.21)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen

   woning en bijgebouw (31.03.21)

- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (29.03.21)

- Taxuskaan 8: plaatsen dakkapel (06.04.21)

- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (31.03.21)

- Vuntuslaan 38: plaatsen dakkaper (02.04.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 100: maken uitweg met brug 

   (02.04.21)

- Middenweg 101b: maken uitweg met brug 

   (02.04.21)

- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (02.04.21)

- Torenweg 13: maken uitweg (25.03.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanvullende wijziging

   verbouwen appartementen (25.03.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 26: moderniseren antennes (25.03.21)

- Kikkerbeet 6: bouwen erker (30.03.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 6: plaatsen twee dakkapellen 

   (30.03.21)

- Boegspriet 38: vervangen kozijnen (30.03.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 184: plaatsen

   dakraam (07.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen

   overbouw op bestaande overloop (30.03.21)

- Rading 1: afwijken bestemmingsplan voor gebrui-

   ken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar (25.03.21)

- Swingboei 9: plaatsen dakkapel (30.03.21)

- Swingboei 11: plaatsen dakkapel (30.03.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijzigen gevelaanzichten (30.03.21)

- Jan Josephsz v Goyenstr 2: plaatsen dakkapel 

   (30.03.21)

- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw 

   (31.03.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats,

verplaatsen opslag en vervangen loods (01.04.21)

>  Rectificatie

Op 31 maart 2021 publiceerden wij een verleende 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schuur op de Noordereinde 371 te ’s-Graveland. 
Het juiste adres is echter Noordereinde 317 te 
’s-Graveland.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- De Boomgaard 28: plaatsen mobiele puin-

   breker tussen 25 maart en 16 april 2021

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van 

Wijdemeren in zijn vergadering van 11 maart 2021 

het bestemmingsplan inzake het perceel Molen-

eind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef ongewijzigd 

heeft vastgesteld.

Plan
De bestaande woning en het bijgebouw worden 

gesloopt. Op een andere plaats op het perceel 

wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt.

Een deel van het perceel Moleneind 46, dat op 

grond van het bestemmingsplan het Wijde Blik 

2004 bestemd is voor woondoeleinden, wordt 

bestemd voor natuur.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 15 april 2021 gedurende een 

termijn van zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-va00 of via het 

adres Moleneind 46, 1241 NH Kortenhoef).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Beroep
Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbe-

stemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend. 

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan 

kan gedurende de termijn van terinzageligging 

tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indien-

en bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het 

besluit tot vaststelling en daarmee het bestem-

mingsplan treden na afloop van de beroepster-

mijn in werking. Tenzij binnen de beroepstermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmings-

plan niet in werking voordat op dit verzoek is 

beslist.

>  Kennisgeving anterieure overeen-
komst bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de 

realisering van een woningen op het perceel 

Moleneind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef een 

anterieure overeenkomst hebben gesloten met 

de initiatiefnemer van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 15 april 2021 ter inzage. Een exemplaar 

van de zakelijke beschrijving kan worden opge-

vraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding 

van zaaknummer Z.53127.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bekendmaking wet geluidhinder 
bestemmingsplan Moleneind 46 
(voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend.

Het bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 

45) Kortenhoef is op 11 maart 2020 door de 

gemeenteraad van Wijdemeren ongewijzigd 

vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de 

bouw van één woning mogelijk gemaakt. Het 

plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 

geluidzone van het Moleneind. Ten gevolge van 

het wegverkeer op het Moleneind zal de woning 

een hogere geluidsbelasting ondervinden dan 

de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 10 

september 2020 overeenkomstig artikel 83 en 

110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten

voor deze woning hogere waarden vast te stellen.

De relevante stukken hebben vanaf

24 september 2020 gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen inge-

diend ten aanzien van de ontwerp-beschikking. 

Burgemeester en wethouders hebben op

23 november 2020 besloten de betreffende 

hogere waarden definitief vast te stellen.

Ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 15 april 2021 gedurende zes weken 

ter inzage, samen met het bestemmingsplan.

De stukken over het vastgestelde bestemmings-

plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken over het vastgestelde besluit op 

grond van de Wet geluidhinder kan worden 

ingezien op www.wijdemeren.nl/terinzage. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting 

worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor 

een afspraak maken via het secretariaat van de 

afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 

14 035.

Beroep en voorlopige voorziening
Binnen de termijn van terinzageligging kan een 

belanghebbende die het niet eens is met de be-

schikking inzake de Wet geluidhinder hiertegen 

in beroep gaan, eventueel in combinatie met 

een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Beroep kan worden ingesteld door een belang-

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat geen zienswijze is ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift 

moet worden ingediend bij de Raad van State, 

afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van 

uw beroep moet u griffierechten betalen. De 

kosten van deze griffierechten kunt u opvragen 

via telefoonnummer (070) 42 64 426.

>  Collectevergunning

Geheel Wijdemeren
- KWF Kankerbestrijding, collectevergunning 

van 6 september tot en met 11 september 2021 

(06.04.21)

Officiële bekendmakingen

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.

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Bouwen en wonen
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In Memoriam Cor Koster
Bron: Rading-0.nl
 
Op 6 april overleed Cor Kos-
ter (1941) in z’n woonplaats 
Nederhorst den Berg, een 
betrokken inwoner van Wij-
demeren. Cor behoorde tot 
een club van politieke junkies, 
samen met Co de Kloet, Rob-
by Israel, Douwe van Essen, 
Martin Vuyk en Rik Jungmann. 
Allemaal geïnteresseerd in de 
lokale politiek, maar allemaal 
met volstrekt uiteenlopende 
politieke overtuigingen. Alle-
maal ooit raadslid en/of wet-
houder geweest in Nederhorst 
den Berg, ‘s- Graveland of 
Wijdemeren. Dat staat te le-
zen op Rading-0.nl waar Rik 

Jungmann z’n herinneringen 
aan zijn vriend Cor Koster 
mooi onder woorden bracht. 
Deze club verzorgt vanaf 2018 
kritische blogs over de Wijde-
meerse politiek. 

Cor was al vroeg bezig met de 
politiek. In het Bergse blad ‘De 
Brug’ had hij een column met 
de titel ‘Uit de Raad geklapt’. 
Van 1990 tot 1994 was hij 
raadslid en in de tweede peri-
ode, van 1994 tot 1998 fractie-
voorzitter van de CDA- fractie 
in Nederhorst en fractievoor-
zitter van de CDA-fractie in het 
Gewest Gooi en Vechtstreek. 
Daarna schreef hij stukken 
voorde Wijdemeerse Web-

krant (circa 100) en de laatste 
2,5 jaar op Rading Nul (24). 

Cor Koster was gedegen in 
zijn stukken en documenta-
tie. Dat blijkt ook uit zijn eigen 
In Memoriam dat hij naar z’n 
schrijfvrienden opstuurde. Een 
greep daaruit: cum laude afge-
studeerd en gepromoveerd bij 
Engels en Toegepaste Taal-
wetenschap aan de Vrije Uni-
versiteit en Universiteit van 
Utrecht; jarenlang hoofd van 
de MO-B opleiding Engels 
van de Vrije Leergangen; was 
scriba van de kerkenraad in 
Nederhorst den Berg en be-
trokken bij het ouderenwerk 
in Wijdemeren. Hij was 6 jaar 

voorzitter van het CDA Wijde-
meren. Later is hij uit het CDA 
gestapt, omdat hij zich niet 
kon verenigen met de gedoog-
constructie waarbij het CDA 
dankzij Wilders aan de macht 
kon blijven. Cor was ook een 
fervent motorrijder en liefheb-
ber van technische gadgets.

Rik Jungmann schrijft: ‘zijn 
inspirerende deelname aan 

onze bijeenkomsten en zijn 
bijdrage aan de stukken op 
Rading Nul zullen wij zeer 
missen’.

De redactie wenst z’n vrouw 
Emmie, zoon en schoondoch-
ter Martijn en Sarah, kleinkin-
deren Matthew en Katherine 
en de rest van de familie veel 
sterkte bij dit verlies.

Energiek, enthousiast, inspirerend
We hebben afscheid moeten nemen van

Cor Koster

Voorzitter Lokaal Samenwerkende
Bonden van Ouderen sinds 2014 en van de
Katholieke Bond van Ouderen sinds 2015

We zullen hem missen

Namens  Bestuur LSBO
Lia Moote Vice Voorzitter

Nederhorst den Berg, 6 april 2021

Verdrietig hebben we kennis genomen
van het overlijden van

Cor Koster

Cor was raadslid namens het CDA in de
voormalige gemeente Nederhorst den Berg.

Na de herindeling is Cor 6 jaar onze
enthousiaste voorzitter geweest.

Cor was een markante en waardevolle bestuurder!

Wij wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter,
kleinkinderen en iedereen die hem lief was,

veel troost, sterkte en liefde toe.

Bestuur, fractie en leden CDA Wijdemeren

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Cor Koster

Oud-raadslid van de gemeente Nederhorst den Berg

Naast zijn raadswerk in de periode 1990-1994 en
van 1994-1998 was de heer Koster actief betrokken bij

tal van maatschappelijke activiteiten in Wijdemeren,
zoals het ouderenwerk en internationale projecten

rondom interculturele communicatie. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.
De raad en het college van de gemeente Wijdemeren

wensen hen sterkte bij het dragen van dit verlies.
Wij zullen zijn bijdragen aan de gemeente Wijdemeren

niet vergeten.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Mevr. W. Heeg, secretaris 

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR

FAMILIEBERICHTEN

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 € 1,55 per gedrukte regel

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
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De natuur naar binnen
Door: Cor Lam

Er wordt weer een Paarden-
kastanje gesnoeid. Hard nodig 
dat is duidelijk! Een wirwar van 
takken, waarvan de onderste 
steeds verder naar de grond 
buigen. Vanaf een afstandje 
een vormeloze boom. Daar is 
de hoogwerker. Veel gemak-
kelijker dan ladders. Nu kun 
je op elke plek de noodzake-
lijke snoei uitvoeren. Dat doen 
deze vaklui dan ook. ’t Is net 
als bij de kapper: Dat knapt op. 
Na een poosje ontstaat weer 
de zo bekende vorm én het 

licht kan ook weer in de boom 
doordringen. Die kan er weer 
een paar jaar tegen. Nu begint 
het opruimen. Niet met stoffer 
en blik, maar armen vol takken 
worden naar de versnipperaar 
gesleept en verdwijnen in de 
gulzige opening om daarna 
als natuurlijk padenmateriaal 
te worden uitgespuugd. In de 
kar met gazen zijhekken ver-
zamelen de hoveniers in korte 
tijd een paar kubieke meters 
van deze verse houtsnippers. 
Bij een volgende klus strooi-
en ze dat onder de struiken 
en op de tuinpaden. Die zien 

er dan weer fris uit en het on-
kruid heeft meer moeite om 
de kop uit het zand te steken. 
Toch ondergaan meestal niet 
alle takken deze behande-
ling. Mooie rechte takken met 
vettige dikke bruine knoppen 
worden apart gelegd of door 
belangstellenden al uitgezocht 
en mee genomen. Voor op de 
vaas. Als ik opkijk van de pc 
zie ik, na een dag al, dat de 
knoppen open gaan. De bin-
nentemperatuur versnelt het 
proces. Over een week zullen 
de kaarsen wat armoedig in 
de takken gevormd zijn. Ja, 

een gesnoeide tak krijgt geen 
voedsel van de boom en de 
groei zal hier binnen maar ar-
metierig kunnen zijn. Nee, dan 
aan de boom! Elk jaar weer 
grote witte kaarsen met witte 
bloemen, op bedjes van voor-

jaars helder groen van het ver-
se blad aan de kastanje. Het 
mooiste moment van het jaar 
aan een kastanje. Als de harde 
wind nu maar even uit blijft…..

   

In de kraamkamer op de Buitenplaatsen
‘S- GRAVELAND
Wil je ondanks de corona-
beperkingen toch met de 
boswachter op pad? Laat 
je dan in een bijzondere 
online lezing, van onge-
veer anderhalf uur, mee-
nemen de natuur in. Het 
wordt een unieke driede-
lige online lezing over de 
Buitenplaatsen

De eerste in de driedelige se-
rie is op donderdag 15 april 
a.s. om 19:30. Dan neemt 
Luc Hoogenstein, bioloog en 
boswachter ecologie bij Na-
tuurmonumenten, je mee naar 
het ontluikende jonge leven in 
de natuur op De Buitenplaat-
sen in ‘s-Graveland. Op De 

Buitenplaatsen vinden de ver-
schillende bijzondere dieren 
hun thuis. In het broedseizoen 
zijn dieren extra kwetsbaar. De 
dieren op De Buitenplaatsen 
hebben hier nog de ruimte om 
te wonen. Luc neemt je mee 
naar het ontluikende jonge le-
ven in de Gooi en Vechtstreek. 
We nemen een kijkje bij de 
dassen, gaan op zoek naar 
reeën, bezoeken bijenhotels 
en we gluren in de nesten van 
aalscholvers. Ook krijg je het 
verhaal te horen achter de vele 
nestkasten die op Boekesteyn 
en Schaep & Burgh hangen.

Winnaar Groene Camera
Luc kennende kun je mooie 
foto’s bij het verhaal verwach-

ten: Luc was in 2019 de win-
naar van de Groene Camera, 
de prijs voor de beste natuur-
fotograaf van Nederland en 
België. Ben je enthousiast en 
wil je nog meer lezingen bij 
wonen? Dat kan op: woensdag 
12 mei a.s. 19.30 uur – Laat je 
meenemen in de bijzondere 
wereld van vogels; donderdag 
10 juni a.s. 19.30 uur. Ga mee 
naar de wondere wereld van 
de insecten.

Hoe reserveer je een plekje?
Boek een ticket voor deze in-
teressante online lezingen via 
onze website. De kosten voor 
deze lezing zijn € 5,- voor le-
den van Natuurmonumenten 
en € 7,50 voor niet-leden. 

Aanmelden kan via:
www.natuurmonumenten.nl/
kraamkamer-buitenplaatsen
Ongeveer een uur voor aan-
vang ontvang je op het op-
gegeven mailadres een link 
waarmee je via Microsoft 

Teams kunt deelnemen aan 
de online lezing. Een account 
of speciale software zijn niet 
nodig. Zodra je op de link klikt, 
opent hij automatisch in je in-
ternetbrowser en kun je als 
gast de presentatie bijwonen.
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Koken met kinderen: brood 
bakken

Door: Kim Tomei

Veel mensen durven niet echt 
aan brood bakken te beginnen; 
ze denken een broodbakma-
chine nodig te hebben, vinden 
het maar een gedoe: kneden, 
rijzen, kneden, rijzen. Niets is 
minder waar. Onderstaand re-
cept is favoriet in ons gezin en 
echt perfect voor kinderen om 
te helpen.

Tijd
Dit deeg heeft weinig aandacht, 
maar veel tijd nodig: zo’n 12 
uur. Een uurtje langer of korter 
maakt niet uit. Je kan bijvoor-
beeld voor het slapen gaan sa-
men met je kind(eren) het deeg 
klaarmaken, de volgende och-
tend begin je dan met bakken 
en zo heb je, in je eventuele 
quarantaine, een heerlijk brood 
als lunch!

Pan
Het bijzondere aan dit brood is 
enerzijds dat je niet kneedt, an-
derzijds dat het wordt gebakken 
in een pán in de oven. Let op 
dat je een pan neemt die echt 
in de oven kan, met deksel en 
al. Een afdekbare ovenschaal 
is ook goed. Het bakgedeelte 
moet je wel even zelf doen, de 

pan wordt ontzettend warm.

Niet kneden!
Wat echt een ideaal en heel 
lekker brood is, is No knead 
bread. Je leest het goed: 
kneedloos brood. En de ingre-
diënten kun je natuurlijk bij de 
molen halen, maar meel uit de 
supermarkt is voor dit brood 
ook prima. Kind kan de was 
doen. Eh, brood bakken.

Benodigdheden: Dit kun je je 
kind laten klaarzetten, of zelf; 
340 gram bloem; 90 gram vol-
koren tarwemeel;1 gram gist; 
8 gram zout; 345 gram lauw 
water; een ovenvaste schaal 
of braadpan, die afgedekt kan 
worden

Werkwijze:
Dit kan je kind perfect zelf: 
Roer bloem, tarwemeel, water 
en gist samen in een grote(!!) 
afsluitbare kom. Roeren, niet 
kneden! Voeg nu het zout toe 
en roer nogmaals. Het is be-
langrijk dat het zout niet direct 
in aanraking komt met het gist. 
Daarom roer je het zout later 
door het mengsel. Let erop dat 
alle water en bloem met elkaar 
vermengd zijn. Dek de kom 
goed af met een deksel of folie.

Let op: het mengsel neemt on-
geveer 4 keer toe in volume! 
Zorg dus echt voor een grote 
kom. Deze kom zet je nu zo’n 
12 uur op kamertemperatuur 
weg. Het leukste is als je een 
kom gebruikt waar je doorheen 
kan kijken, want het is ronduit 
fascinerend om te zien hoe dit 
snotterige geheel in 12 uur tijd 
fermenteert tot een indrukwek-
kend deeg. Na 12 uur roer je 
het deeg weer even goed door 
en je laat het rusten. Ondertus-
sen verwarm je de oven voor 
op 230 graden met de oven-
schaal of pan, zodat de pan 
ook door en door heet wordt. 
Na ongeveer 45 minuten schep 
je het mengsel in de pan en 
deze dek je af. Laat nu 35 mi-
nuten bakken. Na 15 minuten 
haal je de deksel weg, zodat 
er een donkere korst vormt. 
Laat het brood afkoelen op een 
rooster, en geniet van de pure 
authentieke smaak. En geniet 
van je kind: mega trots op dit 
heerlijke brood!

Dit recept kun je
terugvinden op
www.kokenmetkinderen.nl

Veerkracht
Door: Cor Lam

Een grillige periode, dit voor-
jaar. Geen langzaam wisselen 
van winter, lente en voorjaar. 
Nee, onverwachte sprongen 
heen en weer. Voorzichtig 
ontluikende planten en dan 
ineens een week winter. De 
sterkere zon won het daarna 
al snel en overal zag je het 
voorjaar. Tot zomerse dagen 
toe. En dan wordt deze bij-
zondere periode, op allerlei 
gebied, weer gevolgd door 
hagel, sneeuw en hier en daar 
zelfs nachtvorst. Er is, terwijl 
ik dit schrijf, hockey op tv: de 
spelers verdwijnen tussen de 
sneeuwvlokken. Hier om het 
huis is het hetzelfde. Maar, 
binnen enkele minuten wordt 
de koude wind zomaar weer 
begeleid door een helder zon-
netje. Moeilijk te bevatten. Wij 
waren wat voorbereid via de 
weersverwachting maar de 
natuur? Die krijgt het zo over 
zich heen gestort. Al die bloe-
men die, in de war gebracht 
door die zomerse dagen, al 
dik in de knop of al volop in 
bloei staan. Ze hebben het 
zwaar nu. En die mooie Dag-
pauwogen die deze week ook 
door de tuin fladderden? Een 
onaangename wending voor 

ze. Net als voor de vele Lie-
veheersbeestjes die ik hier 
overal al zag. Ook de fruitbo-
men bloeien en alleen met een 
laagje water op de knoppen 
hebben de bloemen een kans 
om niet stuk te vriezen. Vraag 
niet hoe dat klusje elke nacht 
is, voor de fruittelers. En dan 
steeds die hoop op tijd te zijn. 
De oogst van een jaar hangt 
er vanaf. U merkt wel, ik maak 
me zorgen om die grote wisse-
lingen in klimaat. Toch zal na 
volgende week weer blijken, 
zo is de jarenlange ervaring, 
dat de natuur meer veerkracht 
heeft dan wij! Niet veel zal ons 
dan nog herinneren aan deze 
onverwachte koude weken. 
Gelukkig maar, dan kunnen 
we weer met volle teugen ge-
nieten van al het moois om ons 
heen, alsof er niets storends is 
geweest. 

Te Huur 

 

Zuidereinde 146D te ‘s-Graveland.  

3-kamer appartement. 
70 m2 vloeroppervlakte  

2 slaapkamers. 
 

Huurprijs € 920,00 per maand.  
Inclusief € 115,- servicekosten. Exclusief GWL 

 
M.i.v. 1 juni 2021 

 

 

 

Cannenburgerweg 63-A1 
1244 RH Ankeveen 

035-6550958 
stomphorstvastgoed@live.nl 

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl 

STOMPHORST
VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1,  1244 RH Ankeveen
info e-mail:  stomphorstvastgoed@live.nl

Tel. nr.  035-6550958 

Loodijk 12 , te ’s-Graveland

TE HUUR
Vrijstaand woonhuis

3 kamers (2 slaapkamers) 1 badkamer 
met Douche en toilet, 2 woonlagen en een 

zolder, carpoort, fietsenschuur

woonruimte 153m2
perceel 1200 m2

Huurprijs € 2195,00 p/mnd excl. GWL, 
Media en service kosten. 

uitgebreide info kunt u vinden op 
www.stomphorstvastgoed.nl

U kunt ons ook bellen of mailen
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‘Zingen is plezier’ al 10 jaar 
bij ’t KOOR!
Door: Herma Hoveling

WIJDEMEREN
Ik kan het mij nog herin-
neren als de dag van gis-
teren; begin 2011 besloten 
56 leden hun toenmalige 
muziekvereniging te verla-
ten en zich aan te sluiten 
bij een nieuw op te richten 
zangkoor. Een in allerijl 
uit de grond gestampt in-
terim-bestuur rekende af 
met alle administratieve 
rompslomp en per 1 april 
was de nieuwe vereniging 
’t KOOR! een feit.

Voor de repetities konden wij 
terecht in de fantastische stu-
dio 4 van het Muziekcentrum 
van de Omroep en onder lei-
ding van dirigent Hans C. 
Janssen en Ludmila de Klerk 
aan de vleugel werd een flit-
sende doorstart gemaakt. Dit 
resulteerde in ons 1ste con-
cert op 2 mei 2011 in de Feest-
tent in Loosdrecht. Michiel van 
Laarhoven nam al vrij snel het 
dirigentenstokje over en stond 
vervolgens in 2017 zijn plek af 
aan Vladimir Pairel. Inmiddels 
zijn we 10 jaar verder en delen 
wij met elkaar ontelbare on-

vergetelijke herinneringen aan 
repetities, concerten, festivals, 
optredens, weekendjes weg, 
’s-Gravelandse Jaarmarkten 
etc. Via een link op onze web-
site www.tkoor.nl is hiervan 
een foto-impressie te zien.

In al die jaren is de onderlinge 
verbondenheid altijd groot ge-
bleken en hebben wij niet al-
leen lief, maar ook leed met el-
kaar kunnen delen. Wij willen 
dan ook de leden, dirigenten, 
pianiste, oud-leden, donateurs 
(Vrienden van ’t KOOR!), ad-
verteerders en sponsors heel 
hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan 10 jaar een ge-
weldige vereniging. Wat had-
den we een mooie plannen om 
dit tweede lustrum te vieren. 
Een spetterend jubileumcon-
cert en een mooie jubileum-
reis, maar corona heeft daar 
een stokje voor gestoken. Met 
z’n allen repeteren, concer-
ten geven, weekendjes weg-
gaan e.d. is er helaas al ruim 
een jaar niet bij en het is nog 
steeds een groot vraagteken 
wanneer dit wel weer kan. Wij 
houden echter de moed erin, 
want ’t KOOR! ‘zingen is ple-
zier’ gaat nooit verloren.

   

Regionale schoolschaak-   
finales
WIJDEMEREN
Op 17 april a.s. zijn de re-
gionale finales online voor 
het schoolschaaktoernooi.

Normaal had daar een ge-
meentelijk toernooi aan vooraf 
gegaan, maar er was te weinig 
interesse. Nu zullen de Cur-
tevenneschool uit Kortenhoef 

en de Warinschool uit Neder-
horst den Berg gemeente Wij-
demeren vertegenwoordigen. 
Schaakgoeroe wenst kinderen 
heel veel succes. Hij hoopt 
dat ze weer snel gewoon in 
de klas les kunnen krijgen en 
dat schaken achter het echte 
bord in plaats komt van een 
computer.

Jip&Juul podcast

LOOSDRECHT
Twee jonge ondernemen-
de meiden uit Loosdrecht, 
kennen elkaar al 15 jaar en 
zitten niet stil.

Tijdens de tweede corona-
golf zetten zij geheel op eigen 
kracht de podcast Jip&Juul op. 
In deze podcast bespreken de 
twee meiden echt over van al-
les, zolang het maar onder het 
genot van een kopje thee is.

Jip Schaap is 21 jaar en om-
schrijft zichzelf als pittige jon-
ge ondernemer. Ze geniet van 
de kleinste dingen in het leven 
en heeft naast de podcast een 
eigen onderneming Made by 
Jips waarmee ze ondernemers 
helpt het maximale uit social 
media te halen, zodat ze meer 
klanten, engagement en om-
zet realiseren. Vrijheid is haar 
nummer 1 prioriteit. Als ze niet 
thuis is kun je haar vinden bij 
een vriendin op de thee, ligt ze 
in het zwembad of staat ze te 
zweten bij Mezieres gym waar 
zij kickbokst.

Julie van de Pas is 24 jaar, em-
pathisch, direct en een echte 
bezige bij met tijd te kort. Zo 
geeft ze judoles binnen het fa-

miliebedrijf Ryu ‘t Gooi Sport 
met haar eigen locaties in 
Kortenhoef en Nederhorst den 
Berg. Ook werkt ze op een jon-
gerengroep binnen jeugdzorg 
en is ze bezig met astrologie. 
Als er ergens nog een gaatje 
is wil ze zelf ook nog eens een 
partijtje judoën of krachttrai-
nen. Kortom sportief en sociaal 
maar kan ook intens genieten 
van een momentje voor zich-
zelf onder een dekentje kijkend 
naar een serie. Verder is ze dol 
op heel veel bloemen.

Burn-out
Een aantal jaar geleden kregen 
beide vriendinnen een burn-
out. Destijds sprak niemand 
over burn-outs, er stond zelfs 
weinig over op internet. Erg 
jammer vinden ze, waarom is 
er niemand die open en eerlijk 
over dit onderwerp praat? Door 
de stress van thuis studeren en 
thuis werken heeft maar liefst 1 
op de 6 werknemers burn-out 
klachten, dat betekent dat 1,3 
miljoen mensen in Nederland 
burn-out gerelateerde klachten 
hebben. Als zoveel mensen 
last hebben van deze klach-
ten moet het toch bespreek-
baar gemaakt worden? Zo 
ontstond al snel het idee voor 

een podcast, maar niet alleen 
maar over burn-out. Dit zien 
Jip Schaap en Julie van de Pas 
slechts als een start-up. “Ons 
doel is om een online platform 
te creëren waarmee we taboes 
kunnen doorbreken”.

De taakverdeling
Die was eigenlijk al gemaakt 
voordat de meiden begon-
nen. Julie kan kletsen als 
geen ander, is verbaal sterk, 
empathisch en regelt de com-
municatie. Jip daarentegen 
is technisch, creatief, edit de 
podcast en regelt alles op en 
rondom social media en com-
mercieel gebied.

“Wij willen op een gezellige, 
vlotte en eigen manier onze er-
varingen delen. Open en eer-
lijk praten over dit en nog veel 
meer andere onderwerpen. 
Taboes doorbreken en herken-
ning bieden”, aldus Jip Schaap 
en Julie van de Pas.

Jip&Juul zijn te beluisteren op 
Spotify, iTunes en SoundCl-
oud. Voor beeld hebben zij ook 
nog een instagrampagina 
@jipenjuul.nl



 4.49 

2.99
250 GRAM

 3.49 

1.99
500 GRAM

 7.99 

4.99
PER KILO

 5.99 

3.99
PER PAK

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers
VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers
VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

SlagerijvanGuilik.nl
Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woe 14 t/m di 20 april.

OPENINGS
AANBIEDINGEN

Kipfilet
Kogelbiefstuk
pak ca. 250 gram

Verse worst
heerlijk gekruid
pak ca. 500 gram

Gepaneerde 
filetschnitzels
pak 4 stuks

Rosbief of 
Fricandeau
pak 100 gram

vleeswaren
schouderham, boterhamworst, 
salami, gebraden gehakt 
snijworst, pak 100 gram

 1.25  1.49 

0.75
PER PAK

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

 3.98 

1.99
PER PAK

Kipschnitzel, 
kip-sateschnitzel, 
kipcordon bleu of 
kip-krokantschnitzel
pak 4 stuks

VAN SLAGERIJ 

VAN GUILIK
Vers

 1.79  2.29 

1.50
PER PAK

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers



 2.98 

1.99
2 STUKS

 2.99 

0.99
2 STUKS

 1.29 

1.00
PER STUK

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers
VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

VOOR DE BASIS NAAR RADING 146
LOOSDRECHT

Gebraden 
kippenpoten

Van Guiliks 
voorgegaarde 
gehaktballen

Gekruide 
Kipdrummets
ca. 300 gram

Filet Americain
uit eigen keuken
per 100 gram

Alle ambachtelijke salades 
per 100 gram

Alle maaltijden 
uit eigen keuken

 1.49 

1.00
100 GRAM

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

Runder-
gehakt

 4.99  5.99 

3.99
PER STUK

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

 7.50 

4.99
PER KILO

HATTEM • HATTEMERBROEK • ZWOLLE • LOOSDRECHT

SlagerijvanGuilik.nl

ca. 300 gram

 1.49 

0.99
300 GRAM

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers



ALLÉÉN DEZE WEEK: NÓG SCHERPER GEPRIJSD!

BEKIJK DE  VERLAAGDE PRIJZEN  VAN ALLE OVERIGE 
2.495 PRODUCTEN IN ONZE NIEUWE WINKEL!

2.500PRODUCTEN BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

RADING 146
LOOSDRECHT

Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woe 14 t/m di 20 april.

Dubbelfrisss 
of Taksi
alle varianten 
pak 1500 ml

Pampers 
alle varianten
pak 18-44 stuks

Tafel-
aardappels
5 kiloBananen

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

Melkan jong
belegen 48+ 
plakken
190 gram

per
stuk1.79

AH 2.39
Jumbo 2.29
Boni 2.23

Heineken
0,0%, 6x 33 cl BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk4.08

AH 4.69
Jumbo 4.22
Boni 4.29

Vifit 
drink aarbei
500 ml

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk0.80

AH 0.99
Jumbo 0.89
Boni 0.93

Unox stevige 
kippensoep
800 ml

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk1.99

AH 2.35
Jumbo 2.16
Boni 2.14

Ristorante
pizza speciale
330 gram

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk1.99

AH 2.85
Jumbo 2.70
Boni 2.69

De prijzen zijn gemeten op 22 maart 2021 bij Jumbo, Boni Loosdrecht en AH.

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

76%
stemde op deze 

aanbieding op Facebook!

 1.69 

0.99
KILO

 2.89 

2.49
PER ZAK

 8.22  10.45 

5.00
PER PAK

 8.75  12.56 

5.00
8 PAKKEN


