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Man neergeschoten
‘S- GRAVELAND
Vorige week woensdagmiddag is er een 39- jarige
man neergeschoten nabij
de begraafplaats aan de
Beresteinseweg in ‘s-Graveland.

Foto: Een leeg bushokje bij De Meentof, Kortenhoef

In de bus mondkapjes geen probleem
WIJDEMEREN
Vanaf maandag 1 juni is bij
het reizen met openbaar
vervoer het mondkapje verplicht. Voor inwoners binnen de zes dorpen van Wijdemeren blijft dat beperkt
tot de bus.
In Loosdrecht valt het niet mee
om op een vrijdag iemand aan
te treffen in een bushokje. Blijkbaar realiseren de Loosdrechters zich goed dat het geen uitje is, dus gaan ze er alleen op
uit als het niet anders kan. Uiteindelijk wil mevrouw Klazien
(nee, geen achternaam) bij het
bushokje op de Eikenlaan wel
iets kwijt. “Ik heb geen auto,

dus ik moet wel. Ik ga af en toe
naar Tergooi en ook weleens
winkelen in Hilversum. Of dat
echt nodig is? Een mens moet
soms even lucht happen, anders word ik gek op m’n kamertje.” Mevrouw heeft al een setje
mondkapjes aangeschaft. “Wat
moet, dat moet, hè. Maar ik
vind het onnodig, want de bus
is nooit vol en er is voldoende
afstand dus.”
In Nederhorst den Berg wachten Amira en Jacqueline op de
bus naar Weesp. Ze vinden
het geen probleem om een
mondkapje te dragen. “Het is
geen gezicht”, zegt Jacqueline
“maar wel noodzakelijk.” Vanuit

Weesp nemen ze vaak de trein
naar Hilversum. Nu de scholen
ook weer gedeeltelijk opengaan, is het openbaar vervoer
voor hen echt nodig. Ze zijn
het niet met elkaar eens of bij
het overstappen een nieuwe
mondbescherming
verplicht
is. Wel weten ze zeker dat je
op het perron geen kapje hoeft
te dragen. “Dan doe ik ‘m ook
meteen af”, zegt Amira “want je
loopt echt voor schut.”
Het bushokje op de Kerklaan
bij winkelcentrum De Meenthof
heeft zowaar meerdere reizigers. Allemaal naar Hilversum.
Niet iedereen wil in gesprek
met uw verslaggever, een en-

keling duikt weg. Jan-Willem
(?) heeft commentaar op de
vele coronamaatregelen: “Ik
vind het allemaal erg overdreven, vooral voor jongeren
als ik. Die hele lockdown vind
ik shit. Maar goed, ik zet zo’n
mondkapje wel op, ik heb geen
zin in een bon.” Mevrouw Van
der Vorst denkt er anders over:
“Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Wat die jongeman
hier zegt, is te eigengereid. Ik
moet wel gebruik maken van
de bus, maar dan wil ik geen
gevaar zijn voor anderen. En
wat is het nou voor last om zo’n
ding te dragen. Doen hoor!”

De politie bevestigde dat de
voortvluchtige kort daarna is
overleden. Waar de man precies van wordt verdacht, is
nog onduidelijk. Ook is niet
bekend waarom de agent heeft
geschoten. Een paar uur later
kwam inderdaad de bevestiging dat de man ter plaatse
aan zijn verwondingen is overleden. De Rijksrecherche doet
onder leiding van het OM Midden-Nederland onafhankelijk
onderzoek naar de toedracht
van het incident. In de Gooien Eemlander vertelt een toezichthouder dat er een heftige
situatie aan vooraf ging, waarbij de man met een auto dwars
door een houten hek ramde,
zelfs door deuren van de aula
botste en daarna over diverse
grafzerken reed. Drugs zouden
een rol kunnen spelen, gezien
het agressieve gedrag van het
slachtoffer. De situatie werd bedreigend tot er een schot viel,
de agenten gingen direct tot
reanimatie over. Burgemeester
Larson van Wijdemeren deelde
mee dat er acht graven ernstig
zijn beschadigd. De gemeente
heeft de dag erop een besloten samenzijn met de nabestaanden georganiseerd, waar
uiteraard de emoties hevig waren. Met de steun van Slachtofferhulp en een coördinator
van de gemeente kunnen de
familieleden een beroep doen
op begeleiding. Volgens twee
familieleden leed de man aan
een psychose.

NIE

2

Donderdag 4 juni 2020

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

Oogarts

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 206 15 919
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
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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.

Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

1e za. v.d. maand juni - Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met: groenten,
kaas, noten, olijven, bloemen, siroop,
brood, boeken, schoenmaker en
bonbons. Vlees en vis vooraf bestellen!

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Maatschappelijk

nog géén GAD scheidingsstation

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.)
dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende invulling
van de uitvaart. Heeft u vragen over
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl
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1/3 regeling accommodaties
WEEKBLADWIJDEMEREN
wordt ingetrokken
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinds 2011 kent de gemeente een accommodatieregeling die bekend
staat als de 1/3 regeling.
Als een vereniging een
investering wil doen, dan
subsidieert de gemeente
1/3 deel. De organisatie
neemt ook 1/3 deel voor
haar rekening. Het overige
1/3 deel wordt door de gemeente verstrekt als renteloze lening. Wethouder
Jan-Jaap de Kloet wil de
huidige regeling intrekken.
De commissie Maatschappelijke Zaken was verdeeld,
de gemeenteraad beslist
deze week op 4 juni.
Een van de voorwaarden is
dat de investering geen buitenproportionele aanslag op de
gemeentelijke begroting mag
doen. Een reden om hiermee
te stoppen is dat niet duidelijk

staat omschreven wat echt een
te zware aanslag is. De grens
ligt op 250.000 euro, alles
daarboven beschouwt Wijdemeren als buitenproportioneel.
Daarnaast spelen de gemeentefinanciën een belangrijke rol.
Het moge duidelijk zijn dat de
druk op de uitgaven de laatste tijd steeds groter wordt. Te
gemakkelijk een kwart miljoen
subsidiëren is financieel onhaalbaar.
Kritiek commissie
De voornaamste kritiek van
de commissieleden was dat
ze eerst willen weten wat de
nieuwe regeling gaat worden,
voordat deze wordt afgeschaft.
Margriet Rademaker van De
Lokale Partij hekelde het feit
dat er geen evaluatie had
plaatsgevonden en dat er geen
contact was geweest met de
verenigingen. Bovendien vond
ze het stopzetten in strijd met
de cruciale rol van het verenigingsleven. Ook Myriam Kooy

(D66), Bas Kers (CDA) en
Ram Lachman (PvdA/GrL.)
wilden eerst weten hoe de
nieuwe regeling eruit gaat zien.
Dorpsbelangen- woordvoerder
Patricia IJsbrandy vond een
paar maanden wachten op een
nieuw voorstel geen probleem.
VVD‘er Sorrel Hidding wil juist
dat deze 1/3 regeling zo snel
mogelijk wordt stopgezet.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet
zegde toe dat direct na de zomer de nieuwe Accommodatieregeling bekend wordt. In totaal
lopen er op dit moment drie
aanvragen. Een aanvraag van
sv ‘s-Graveland voor de aanleg
van een extra kunstgrasveld
(totaal ± 4 ton). Tegen twee
afgewezen aanvragen van de
Hilversumsche Mixed Hockey
Club voor 2 kunstgrasvelden (7
ton) en een nieuw clubhuis van
4 ton voor de IJsclub Nederhorst den Berg lopen bezwaarprocedures.
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Scheidingsstations GAD
Openingstijden aangepast
REGIO 			
De versoepeling van landelijVanaf maandag 8 juni vervallen de avondopeningen
ke maatregelen zorgt er voor
op de maandagen bij alle
dat er meer voertuigen tegescheidingsstations van de
lijk op de scheidingsstations
GAD met uitzondering van
toegelaten kunnen worden.
Hilversum en Huizen. InHopelijk zijn de files die er de
afgelopen tijd waren voor de
woners kunnen in Bussum
poorten van de scheidingsstaen Naarden weer zoals
voorheen terecht van dinstions dan ook verleden tijd. De
GAD is blij met het feit dat veel
dag tot en met zaterdag.
inwoners gehoor hebben gegeven aan de oproep om het
Openingstijden vanaf 8 juni
Bussum en Weesp; Maandag scheidingsstation alleen te begesloten, dinsdag t/m vrijdag zoeken wanneer noodzakelijk.
08.30-16.30, zaterdag 09.00- Ondanks dat inwoners soms
16.00 uur. Hilversum maan- lang moesten wachten kreeg
dag t/m vrijdag 08.30-16.30, de GAD ook veel berichten
van begrip. Er wordt dan ook
zaterdag 09.00-16.00 uur.
niet meer opgeroepen om de
U blijft van harte welkom, maar scheidingsstations te mijden.
www.gad.nl/corona-updates.
kom alleen.

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl

Sociaal bouwen wordt € 215.000
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van
Rijn wil dat het bedrag
voor ´sociale koopprijs´
wordt
verhoogd
naar
215.000 euro. Nu is dat nog
€ 180.000, dat is niet meer
realistisch. Die worden
niet gebouwd, dus kan de
doelstelling om 1/3 sociale
koop te bouwen wel in de
prullenbak. De commissieleden gingen niet direct
overstag.
Aanleiding om dit punt aan de
orde te stellen was een noodkreet van projectontwikkelaar
JeeGee Vastgoed dat bouwen
voor 180.000 euro in het Gooi
ondoenlijk is. Hierop liet de
wethouder de Stec Groep een
onderzoek doen. Die meldde
in een rapport dat er in deze regio in het betaalbare segment
(200-275.000) een krapte is.
De vraag is groot, waardoor de
prijzen stijgen. Het advies is
om de koopgrens voor sociale
woningbouw te verhogen naar
€ 215.000,- rekening houdend

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

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

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

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

prijscategorie nog wel zinvol
is, gezien de hoge grondprijzen in onze dorpen. Zou je je
niet meer moeten focussen op
het bouwen van sociale huurwoningen?
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Belangrijke informatie voor
WEE
inwoners van Wijdemeren
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Patiënten die bekend zijn bij de huisartsenpraktijken

Huisartsen Hoflaan, Siebeling & Suijker Huisartsen en
Huisartsenpraktijk Curtevenne
WIJDEMEREN
Aandachtspunten bij het
bezoeken van het spreekuur ten tijde van de Corona-pandemie.
U bent welkom op het
spreekuur van de huisarts.
Wij kunnen op dit moment
nog niet de gebruikelijke zorg
leveren. Wij behandelen nu
spoedzorg en klachten die niet
lang kunnen wachten (urgente
klachten) en werken geleidelijk naar een situatie waarbij
we ook de niet-urgente zorg
kunnen bieden. We verzoeken u uitdrukkelijk bij klachten
contact met ons op te nemen,
zodat wij samen daarin de urgentie kunnen bepalen. Heeft
u ergens last van en wilt u
advies, kijk dan eerst eens op
www.thuisarts.nl of www.moetiknaardedokter.nl. Bij de huisartsenpraktijk proberen we
zoveel mogelijk telefonisch af
te handelen. De assistente is
getraind om een goede triage
te doen en overlegt zo nodig
met de huisarts.

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

praktijk maar neem s.v.p. van
tevoren telefonisch contact op.
- Op de praktijk zijn maatregelen genomen tegen infectierisico door het Corona-virus.
- De planning van het spreekuur is zodanig dat er zo min
mogelijk mensen in de wachtkamer zitten.
- De wachtkamer is ingericht
met stoelen op 1.5 meter afstand. Neemt u even plaats als
u nog niet aan de beurt bent.
- Mocht er geen beschikbare zitplaats in de wachtkamer
zijn, wacht u dan buiten of in
de hal.
- Houdt u er rekening mee dat
voor een afspraak 10 minuten
ingepland is. Wilt u meerdere
problemen bespreken of denkt
u meer tijd nodig te hebben,
bespreek dit dan vooraf met
de assistente.

- U kunt uw vraag ook via de
mail stellen. Dit geldt niet voor
spoedeisende vragen.

- Als u een afspraak heeft kom
dan stipt op tijd. Niet te vroeg
of te laat. Wij proberen daarmee het infectierisico voor u
zo laag mogelijk te houden.

- Kom niet spontaan naar de

- Komt u zoveel mogelijk al-

leen. Bij kinderen of hulpbehoevende ouderen kan één
begeleider meekomen.
- Mocht u op de dag dat u
een afspraak heeft, klachten
hebben die zouden kunnen
passen bij een Corona-infectie, meldt dit dan bijtijds telefonisch aan de praktijk.
- Klachten die bij een Corona-infectie passen zijn met
name koorts en hoesten. Maar
klachten als niezen, loopneus,
verminderde reuk- en smaak
en maag/darm-klachten kunnen ook bij een Corona-infectie passen. Bij twijfel graag
even telefonisch overleg met
de praktijk.
- Bij betreden van de praktijk
vragen wij u uw handen te
desinfecteren en zo min mogelijk zaken aan te raken.
- U kunt tijdens bezoek aan
de huisartsenpraktijk geen gebruik maken van de kapstok of
het toilet.
Voor nadere informatie en adviezen over Corona verwijzen
wij naar onze website, thuisarts.nl of het RIVM.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

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

SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht )

IK WIL OERRR

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

HELP
ONS
REDDEN

Meer informatie of meedoen?

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

Meld je aan
op OERRR.nl

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48
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Appartementen ’t Laantje
WEEKBLADWIJDEMEREN
voorlopig van de baan
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

7 insprekers blij
Door: Herman Stuijver

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

moet worden aangepast. Op
dit moment zijn er slechts 2
vrijstaande woningen toegestaan, plus een lagere
nokhoogte dan het geplande
appartementencomplex.
’t Laantje ligt ten zuiden van
het Bosje van Sprengen en
wordt aan de andere kant
begrensd door het woonerf
Spanker en de Luitgardeweg.
Er waren maar liefst zeven
insprekers die in verschillende bewoordingen fel tegen
dit plan waren. De heer Van
Aerle had woedende reacties
gehad van buurtbewoners die
de indruk hadden dat alles al
in kannen en kruiken was. De
voornaamste bezwaren zijn de
massaliteit, 100 m. lengte en
vier verdiepingen hoog. Plus
een aantasting van de privacy,
omdat de flat op 4 meter van
de achtertuinen aan de Span-

ker komt. In het Engels zei
mevrouw Schouten dat zij het
Bosje van Sprengen als haar
achtertuin beschouwde, die
rust werd nu verstoord. Meneer Hertoge vond het gebouw
totaal niet passend bij het
fraaie woonerf met verspringend groen. Hetzelfde geluid
kwam van de anderen, waarbij
de heer Engel treffend zei dat
‘het bos was vervangen door
een muur’. Dramatisch was
het voor mevrouw Londeau
die haar huis aan de Spanker
nu onverkoopbaar zag. Ook
zeiden de insprekers dat de
communicatie met de projectontwikkelaar matig was.
Nee van de meerderheid
De woordvoerders van de zes
politieke partijen begrepen
over het algemeen de klachten
over de vorm van de bouw. Ze

waren wel allen voorstander
van woningbouw, maar dan
op een andere manier. Het
gaat om 18 sociale huurappartementen, 11 huurappartementen in de vrije sector en
22 koopappartementen in de
vrije sector. Op het laatste moment had JeeGee Vastgoed
nog een wijziging verstuurd,
waarbij het complex 10 meter
zou verschuiven richting het
bos. De privacy zou hierdoor
verbeteren. Namens het CDA

zei Eric Torsing dat het belang
voor woningzoekenden zeer
groot was, er waren al 180
inschrijvingen. Alette Zandbergen (DLP) en Sieta Vermeulen
(VVD) wezen op de gebrekkige participatie van de buurt en
René Voigt (DB) wist dat het
vóór of tegen ter visie leggen
was. Tussentijds iets wijzigen
kan helemaal niet. Zijn fractie was overigens verdeeld,
steunde hun eigen Dorpsbelangen- wethouder dus niet.

Extra corona teststraat in Loosdrecht
Vanaf 1 juni gratis testen bij de GGD
Door: Saskia Luijer

REGIO
Sinds maandag kan iedereen met milde klachten
die mogelijk wijzen op het
coronavirus een afspraak
maken voor een gratis test
bij de GGD. Momenteel
test GGD Gooi en Vechtstreek op het terrein van
de brandweerkazerne in
Bussum. Als de aanvragen toenemen, wordt een
extra teststraat geopend
bij brandweerpost Loosdrecht.
De nieuwe landelijke leus is
niet langer ‘blijf thuis bij klachten’ maar ‘blijf thuis bij klachten
en laat je testen’. Een afspraak
voor een coronatest gaat via
het landelijke telefoonnummer
0800-1202. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00
uur. Een test is alleen zinvol
bij klachten. Dus bij neusverkoudheid, keelpijn, hoest, verhoging, koorts, benauwdheid,
kortademigheid, reuk-/smaakverlies of buikklachten. Zonder

klachten heeft een coronatest
geen zin. Met de test kun je alleen zien of je nu besmet bent
en niet of je al eerder met het
virus besmet bent geweest.

‘BLIJF THUIS BIJ
KLACHTEN EN LAAT
JE TESTEN’
Slijmvliesmonster
Het streven is om de test zo
snel mogelijk in te plannen, in
principe de volgende dag. Tijdens de test haalt de verpleegkundige met een wattenstaafje
wat slijm uit de keel- en neusholte. Dit slijmvliesmonster
wordt vervolgens onderzocht
in het laboratorium van Tergooi. De testuitslag wordt binnen 48 uur telefonisch doorgegeven. Bij een negatieve
uitslag (geen corona) geeft het
landelijke afsprakenbureau de
uitslag door. Bij een positieve testuitslag neemt de GGD
contact op en start direct het
bron- en contactonderzoek.
Overleggen met arts
Behoort u tot een risicogroep
of bent u ernstig ziek? Dan is

het advies om de huisarts, behandelend specialist of huisartsenpost te bellen. Ook is
het advies om terughoudend
om te gaan met het testen van
jonge kinderen. De test is pijnlijk en kan beangstigend zijn.
Bovendien zijn kinderen regelmatig verkouden wat heel
gewoon is. Pas als kinderen
andere klachten krijgen dan

normaal, of als hun ouders
besmet of ziek zijn, is een test
te overwegen. Ook dit kunt u
het beste overleggen met een
arts.
Extra teststraat
GGD Gooi en Vechtstreek test
7 dagen per week en kan dagelijks 250 testen afnemen in
Bussum. Als blijkt dat er meer

testen nodig zijn, wordt bij
de brandweerkazerne op de
Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht een extra teststraat ingericht. Ook hier kunnen per
dag 250 mensen worden getest. Meer informatie over het
testen vindt u op de website
van de GGD: www.ggdgv.nl/
coronatest of bel naar het callcenter via 035-6926400.

NIE
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Vertrouwd lekker!

Amandelcake
€ 4,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie??
035 - 656 0235

Tandprothetische praktijk Weesp

10

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
Weekblad Wijdemeren

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
aannemersbedrijf
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
enonderhoud
dakbedekking.
- verbouw

HOETMER & VAN RIJN

Reigerlaan
8 1394 CK
Nederhorst den Berg
nieuwbouw
- renovatie
mobiel: 06 5348 38 50

0294-251254 035-6563680

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu
PEDICURE JANET
Maandag Dinsdag donderdag
Geopend van 8 tot 20.00
Ik kom ook bij u thuis
15 jaar ervaring
Tel. 06-29060003

Prijzen Spektakelloterij afhalen

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

WEE

T.h.a. per 1-8 vrijstaand
NIEUWS
VOOR AN
woonhuis op Middenweg
113
-115 in Ned.den Berg. Evt
met stukje land te huur.
€ 1250,- 06-54271409 na
19.00 uur.
Bedrijfsruimte te huur
Nederhorst den Berg 350
tot 700m2 overhead deur
keuken kantoor toilet
krachtstroom vanaf 1350
0294-252090
VAKANTIE IN EIGEN TUIN?
Maak de tuin mooi, met
SCHERP tuingereedschap!
Wij
slijpen ALLES
wat
Woensdag
 juli
SCHERP moet zijn.
HAGENgereedschapslijperij
Trapgans 2A - Ankeveen
035-6560270
Voor echt heerlijk natuur
Angusrundvlees uit Loosdr
www.boerderijvanherk.nl
Opgave van een Wijdemeertje
kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren
tot maandag
10.00
Aanmelding
burendag
uur voor verschijning. Het tarief
2018 geopend
is € 2,65 per gedrukte regel

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
AANLEVERING
KOPIJ EN ADVERTENTIES:
van Nederland kunnen hun
Lotnummer Prijs
Omschrijving
Beschikbaar gesteld door
Burendagactiviteit aanmel003352
den en een financiële bijHOOFD Verzorgd bezoek voor
drage aanvragen via www.
2 personen Dutch Valley
000595
burendag.nl. De dag wordt
1
Dinerbon t.w.v. € 100,-Restaurant Lekr
001238
ieder jaar georganiseerd
2
Cadeaubon t.w.v. € 50,Brinkers Mode & Lingerie
door Douwe Egberts en het
001222
3
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij de Meenthof
Oranje Fonds om buren
000796
4
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij de Meenthof
dichter bij elkaar te brengen.
000660
5
Etentje voor 2 personen
Gasterij de Vechtoever
Deze editie gaan de organi001255
6
1 Persoons zomerdekbed
Brinkers Mode & Lingerie
satoren zich extra inspannen
000105
7
Levensmiddelenpakket
Albert Heijn
om buren bij elkaar te krijgen
000203
8
Verzorgingspakket
Albert Heijn
in buurten waar dat niet van002254
9
Cadeaubon t.w.v. € 25,-Brinkers Mode & Lingerie
zelfsprekend is. Burendag
000026
10
Cadeaubon t.w.v. € 25,-Brinkers Mode & Lingerie
valt dit jaar op 22 september.
001693
11
Cadeaubon t.w.v. € 25,-Boekhandel CW76 Kortenhoef
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
000777
12
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
mensen mee aan duizenden
000371
13
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
activiteiten in heel het land.
000874
14
Dinerbon t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

vrijdag voor 12.00 uur

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Body & Beauty ‘t Gooi

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Wijdemeren
informeren

4 juni 2020

Woonsubsidie
65-plussers

GAD verlengt
coronamaatregelen

#mooiWijdemeren
@naturewalks_20

Officiële
bekendmakingen

De GAD verlengt de coronamaatregelen tot
en met 30 augustus. Dit houdt onder andere
in dat de bak voor groente-, fruit-, tuinafval
en etensresten voorlopig nog tweewekelijks
geleegd zal worden. Kijk ook op www.gad.nl.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Opening Burgerzaken

Vanaf maandag 8 juni kunt u op de
maandagavond tussen 16.30 en 19.00 uur
weer een afspraak maken bij onze afdeling
Burgerzaken. Ook is de receptie op maandagavond weer geopend voor het afhalen
van documenten. Een maand voordat
uw huidige document verloopt, kunt u
een nieuw document aanvragen. U kunt
hiervoor telefonisch een afspraak maken via
14 035.
>

Op ontdekkingstocht in Wijdemeren
We hebben een zonnig
Pinksterweekend achter de rug
met veel boten op de plassen
en veel recreanten op de strandjes. Heerlijk! Maar we zien ook
regelmatig dat het te druk is op
bepaalde plekken. Jammer, want
daardoor moeten we soms mensen
wegsturen of zelfs plekken afsluiten. Helpt u mee om dit in de zomerperiode te voorkomen?

Ga niet allemaal naar de stranden, maar
laat de koelbox thuis en stap op de fiets
of ga wandelend onze prachtige dorpen
door. Wandelt u bijvoorbeeld wel eens
langs de Kromme Rade en Lambertskade?
En wist u dat er een uitkijkpunt is op de
Bloklaan tegenover Fort Spion? U wordt er
getrakteerd op een prachtig uitzicht over
de Nieuwe Polderplas. Ook op de fiets zijn
er genoeg mooie routes in onze gemeente
te ontdekken.

We wonen natuurlijk in een prachtig
gebied, waarin veel mogelijkheden zijn
om te recreëren en nieuwe plekken te
ontdekken en bezoeken. Benut deze ook.

Veilig gebruik recreatiegebieden
Burgemeester Crys Larson: “We hebben
elkaar nodig om ervoor te zorgen dat we
de beschikbare recreatiegebieden goed

en veilig kunnen gebruiken. Dus zoek de
stranden niet op tijdens piekmomenten,
maar ’s ochtends vroeg of aan het begin
van de avond. En ziet u dat het ergens druk
is, ga dan alstublieft op zoek naar een andere plek om te recreëren. Ik blijf hiervoor
een beroep op u doen.”

Spreiding recreanten
Als gemeente kijken we in de komende
periode uiteraard ook hoe deze zomer
de stromen recreanten zo goed mogelijk
kunnen verdelen over het gebied. Want
alleen dan kunnen we met zijn allen ook
blijven genieten van de prachtige omgeving
waarin we wonen.

>

Iedereen met milde klachten die
mogelijk duiden op het coronavirus
kan sinds deze week een afspraak
maken om zich te laten testen bij de
GGD.
Heeft u klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts? Dan kunt u de landelijke
afsprakenlijn 0800 1202 bellen om een
afspraak te maken voor een test. Het

telefoonnummer is zeven dagen per week
vanaf 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar om een
afspraak te maken bij een testlocatie in de
buurt. Voor de regio Gooi en Vechtstreek
zit de testlocatie achter de brandweerkazerne op Brinklaan 140 in Bussum. Als deze
teststraat de maximale capaciteit van 250
testen per dag bereikt, opent er een tweede
teststraat in de regio. Deze teststraat zal bij
de brandweerpost in Loosdrecht komen.

Callcenter
Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Het corona callcenter van de GGD
Gooi en Vechtstreek is van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer
(035) 69 26 400.

Wie verdient een kaart?

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, maakt u zich misschien nog
steeds zorgen over familie, vrienden en
anderen in uw directe omgeving. Wie kan
er een hart onder de riem gebruiken?
De burgemeester en wethouders sturen
graag een persoonlijke kaart! Wat uw
verhaal ook is: laat ons weten waarom hij,
zij of u een kaartje verdient en mail naam,
adres, postcode en woonplaats naar
communicatie@wijdemeren.nl. We gaan
zorgvuldig om met de adresgegevens en
gebruiken deze niet voor andere doeleinden.
>

Testen op corona

Chat met Veilig Thuis

Het is nu ook mogelijk om te chatten met
medewerkers van Veilig Thuis via
www.veiligthuisgv.nl. Veilig Thuis is er voor
mensen die te maken hebben met huiselijk
geweld, ouderen- of kindermishandeling.
In deze periode waarin mensen veel samen
thuis zijn, kan bellen lastig zijn. Chatten biedt
dan uitkomst, dit kan op werkdagen van
9.00 tot 17.00 uur. Een medewerker helpt
met alle vragen en advies. De telefoonlijn
0800 2000 is 24 uur per dag, zeven dagen
per week bereikbaar.

Fietsboot vaart weer

Vanaf vrijdag 5 juni brengt de Fietsboot
fietsers en wandelaars drie keer per dag
op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf de
Porseleinhaven in Loosdrecht naar de Fuut/
Muyeveld en de Strook in Breukeleveen. Met
een tussenstop op recreatie-eiland Markus
Pos. In verband met de vereiste afstand van
1,5 meter, kan het voorkomen dat niet alle
passagiers tegelijk aan boord kunnen. Zorg
daarom dat u op tijd bij de halte bent. Zie
voor actuele informatie www.defietsboot.nl.

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

Platforms voor coronahulp
Er zijn veel online platforms in Wijdemeren
voor hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld
voor boodschappen doen, klusjes in huis,
de hond uitlaten of het vuilnis buiten zetten. Een overzicht vindt u hier
www.deappelboom.nl/coronahulp.

Praatje via de telefoon
Ouderenbond ANBO heeft een speciale telefoonlijn. Bijvoorbeeld om zorgen te delen,
vragen te stellen of een praatje te maken.
De lijn is elke dag van 9.00 tot 21.00 uur

bereikbaar op telefoonnummer is (0348) 46
66 66. Ook is er de Luisterlijn, te bereiken via
0900 0767.

Videobellen of chatten

Hulp nodig?
We kunnen ons voorstellen dat u misschien
op een ander gebied hulp nodig heeft. Er
zijn veel helpende handen in Wijdemeren
die graag voor u klaar staan. Bel met dorps-

coördinator Bas Immerzeel via
06 52 58 09 22 of mail naar
b.immerzeel@wijdemeren.nl.
Hij helpt u graag op weg.
Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp.

Heeft u al eens gechat of gevideobeld met
uw familie? Bijvoorbeeld via WhatsApp,
Facetime, Skype, of Zoom? Zo bent u op
afstand toch een beetje bij elkaar. Op Seniorweb vindt u een handige uitleg voor deze
diensten: www.seniorweb.nl/thuis-online.

In beweging blijven
Een blokje om of langere wandeling maken
is goed voor uw gezondheid, zo blijft u
actief. Kunt u het huis niet uit? Omroep
MAX zendt op NPO 1 ieder ochtend het
tv-programma Nederland in beweging uit.
U kunt thuis gemakkelijk meedoen.

Woonsubsidie voor 65-plussers
Bent u 65 jaar of ouder? En woont
u in een groot huurhuis? Dan kunt
u misschien gebruikmaken van de
woonsubsidie. De subsidie krijgt
u als u verhuist naar een kleinere
huurwoning. Per woning is een bedrag van 1000 euro beschikbaar.
De woonsubsidie is erop gericht om kleine
huishoudens, met huurders vanaf 65
jaar, die wonen in een grote (eengezins)
huurwoning van een woningcorporatie te

stimuleren om te verhuizen naar een kleinere woning die meer bij hun leefsituatie
past. Zo maken zij eengezinswoningen vrij
voor starters en gezinnen.

www.wijdemeren.nl/woonsubsidie of via
mevrouw R. Zoetmulder via telefoonnummer 14 035.

Aanvragen
De woonsubsidie is een pilot van de
gemeente Wijdemeren en is er alleen
voor huurders van corporatiewoningen
(sociale huur of vrije sectorhuur) die binnen
Wijdemeren verhuizen. Meer informatie en
aanvragen kan via

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

tuin) (26.05.20)
- Wilgenlaan 2: plaatsen schuur (21.05.20)

- Rading 138: tijdelijk afwijken van bestemmingsplan t.b.v. parkeerterrein (20.05.20)

> Bestemmingsplan Vaartweg
20-21, Nederhorst den Berg

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

Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat het bestemmingsplan
Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg
onherroepelijk is geworden. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het plan voorziet in de sloop van de bestaande
bedrijfsbebouwing en in de bouw van acht
wooneenheden (zes woningen en twee appartementen) met bijbehorende infrastructuur.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

- Herenweg 20a: vervangen brug (25.05.20)

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland

’s-Graveland

- Naast J.H. Burgerlaan 20: bouwen woning
(15.05.20)
- Kininelaantje 1: kappen elf bomen (20.05.20)
- achter Noordereinde 203 en achter Noordereinde 231: kappen twee bomen (27.05.20)

- Leeuwenlaan 26 en 28: verbouwen hovenierswoning tot twee woningen (15.05.20)
- Leeuwenlaan 36: verbouwen koetsierswoning
tot twee woningen (27.05.20)
- achter Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw
(27.05.20)
- Leeuwenlaan 40: verbouwen hoofdgebouw
tot zes woningen (20.05.20)

Breukeleveen

- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (15.05.20)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping
(26.05.20)
- Sniplaan 7: wijzigen gevelaanzicht (15.05.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kortenhoef
- C. Vreedenburghgaarde 24: plaatsen kozijn
(26.05.20)

>

Verlenging beslistermijn

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

Informatie
’s-Graveland
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en t.h.v. Spanderswoud 6: kappen vijftien bomen (26.05.20)

Kortenhoef
Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 3: verbreden uitweg
(18.05.20)
- Lindelaan 38: plaatsen erker en dakkapellen
en vervangen vloer (19.05.20)
- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (20.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen
woonark (19.05.20)
- Oude Molenmeent 10: legaliseren meterkast
(cvz-kast) (14.05.20)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 20-21: bouwen zes woningen en
één appartementengebouw (project Vlinder-

- Bernard van Beeklaan 182: plaatsen dakkapel
(15.05.20)
- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (15.05.20)
- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (15.05.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en
bedrijfspand (20.05.20)

Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
via telefoonnummer (088) 63 33 000.
> Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013

Loosdrecht
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel
(15.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: bouwen technische ruimte voor supermarkt (15.05.20)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 232: kappen
boom (20.05.20)
- Prinses Margrietstraat 45a: wijzigen gebruik
van kantoor naar maatschappelijk (20.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen entreedeur en plaatsen gevelreclame (26.05.20)
>

Ontwerpbeschikking

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en
verbouwen woning (20.05.20)
Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend
voornemens te zijn op grond van artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te
wijzigen voor zover dat betrekking heeft op
het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 in
Loosdrecht

Wijdemeren

4 juni 2020

informeren

Officiële bekendmakingen
Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 is
bestemd voor Centrum. De regels voorzien in
de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt meer water
gerealiseerd.

Ter inzage
De ontwerpbesluit en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 8 juni 2020 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis,
Rading 1 te Loosdrecht. De stukken zijn digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8300Old2002020-on00).

zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (25.05.20)
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in
de openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (27.05.20)
- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij
Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, op maandag en woensdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Loosdrecht
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar
voren brengen van een zienswijze kan contact
op worden genomen met de administratie
van het Fysiek Domein via telefoonnummer:
14 035.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnummer 11:
opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden
belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met
aanvrager)
- Van Nes van Meerkerklaan t.h.v. huisnummer
27: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (20.05.20) (bij GPP met
aanvrager)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)
- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17,
uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (29.05.20)
- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van
objecten in de berm t.b.v. terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)
- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (29.05.20)
- Hein Heun B.V., op de parkeerplaats t.h.v.
Oud-Loosdrechtsedijk 182, plaatsen van
containers , een bouwkeet en toiletvoorziening voor verbouwing, van 10 juli t/m 21 juli
2020 (15.05.20)
- De Uitlaat Service voor Honden, Vuntusplein,
standplaatsvergunning De Zoete Zondaar,
elke vrijdag en zaterdag (27.05.20)

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(29.05.20)

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

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (29.05.20)

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide
aan het Kininelaantje, ontheffing geluidshinder tijdens buitensport, gedurende de
week tot uiterlijk 20.00 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (27.05.20)

Kortenhoef
- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro
Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein
“Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten
parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van dranghekken t.b.v. sporten in de buitenlucht,

COLOFON

’s-Graveland
- Yoga Debra Body & Mind Studio, speelweide
aan het Kininelaantje, ontheffing geluidshinder tijdens buitensport, van maandag t/m
zondag in de ochtend en woensdag tot
20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden(14.05.20)

Kortenhoef
- Dance with Claudia; parkeerterrein nabij
Kwakel 41, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, op maandag en woensdagavond
van 19.00 uur tot 20.30 uur zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (14.05.20)
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, dinsdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (19.05.20)
- Odis Gym, Odis Volleybal , Stichting Buro
Sport en RYU ’t Gooi Sport, parkeerterrein
“Sporthal de Fuik” Zuidsingel 54, afzetten
parkeerterrein d.m.v. het plaatsen van dranghekken t.b.v. sporten in de buitenlucht,
zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (11.05.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Dodaarslaan
t.h.v. 57, plaatsen toilet tijdens schilderwerkzaamheden, 8 t/m 26 juni 2020 (19.05.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure
van toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Restaurant de Molen, uitbreiding terras
zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden (28.05.20)

> Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Wijdemeren heeft per 1
maart 2020 de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning vastgesteld. De voor 1 maart
2020 ingediende aanvragen worden op de
tot dan toe gevolgde uitvoeringspraktijk afgehandeld. Ten aanzien van bezwaar- en (hoger)
beroepschriften blijft de uitvoeringspraktijk van
vóór 1 januari 2018 van kracht. Tenzij het om
bezwaar- en (hoger) beroepschriften gaan die
op een aanvraag vanaf 1 januari 2020 betrekking hebben. De beleidsregels zijn te vinden
op www.wijdemeren.nl/beleidsregels.
> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 29 mei een nieuwe
Noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Loosdrecht
- Argentinos Schippertje B.V., Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(19.05.20)
- Café Restaurant Piet Hein B.V., Veendijk 17,
uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (14.05.20)
- Eetcafé de Eend, Horndijk 23, plaatsen van
objecten in de berm t.b.v. terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(14.05.20)
- Heineke 2, Oud-Loosdrechtsedijk 166, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (26.05.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182, ontheffing
winkeltijden Albert Heijn, op zondag van
10:00-18:00 uur (18.05.20)

Nederhorst den Berg
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(19.05.20)
- Wits Amsterdam B.V., Ankeveensepad 1,
8 juni t/m 10 juli 2020 (26.05.20)

Loosdrecht
- Protestantse Kerk in Nederland, gemeente
Wijdemeren, huis-aan-huis collecte “Kerk
in Actie”, 29 november t/m 5 december
(25.05.20)

handhaving wordt door de gemeenten
uitgevoerd. De beleidsregels zijn te vinden op
www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

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

Beleidsregels kinderopvang

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben, gelet op de wijzigingen in de
Wet kinderopvang in 2019, nieuwe beleidsregels voor de handhaving van de Wet kinderopvang opgesteld. Het toezicht op de wet is
belegd bij de GGD Gooi en Vechtstreek, de

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
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer
14 035.

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

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

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

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

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

FAMILIEBERICHTEN

WEE

NIEUWS VOOR AN

5 Dordrecht, 14 januari 1922
c 's-Graveland, 23 mei 2020

Met vreselijk veel verdriet en een groot gevoel van
onmacht geven wij u kennis van het plotseling
overlijden van mijn allerliefste man,
onze lieve vader, stiefvader en geweldige opa

Mijn lieve, dappere, zorgzame man,
onze lieve vader, opa en schoonvader

Jan Huisman

Toon Kramer
is gestorven.
Wij zullen hem ontzettend missen.

oud plv. Inspecteur Generaal van het Onderwijs
Amsterdam,
2 november 1941

Nederhorst den Berg,
26 mei 2020

Mary Huisman-Bakker

Simone Kramer-Kramer
Mathilde Kramer
Toto Kramer
Djuna en Jaike
Dominique Kramer en Frans Sluijter
Isabelle en Floris
Matthijs Kramer
Barbara Kramer
Sacha en Noa

Pieter en Anne
Marthe en Delano
Belén
Faber
Bert en Lisette
Otto en Pauline
Sophie
Luc
Annemarie en Erik
Gijs
Rens
Brechtje
Laurence en Inez
In verband met de huidige omstandigheden mag de
uitvaart alleen nog
in besloten familiekring plaatsvinden.

Sabina Wörner en Kees Kraan
Joke Reitsema en Eric Stiemer
Noordereinde 153, 1243 JM 's-Graveland
De uitvaart heeft in kleine kring plaatsgevonden.

correspondentie aan:
Familie Huisman
Postbus 189
2130 AD Hoofddorp
Wilt u een herinnering, condoleance of een mooie
ervaring met ons delen?
Ga naar de persoonlijke pagina:
https://dunweg.nl/uitvaart/jan-huisman/

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

In haar eigen woning is in de aanwezigheid van haar kinderen overleden
onze allerliefste moeder, schoonmoeder en oma

Hennie van Huisstede
* Nederhorst den Berg
12 mei 1942

† Loenen aan de Vecht
27 mei 2020

Marck de Haan in herinnering
Jebbe

LOOSDRECHT
Vrijdag 29 mei hebben de
vrijwilligers van Stichting
SLOEP op hun eigen wijze afscheid genomen van
hun dierbare Jan Huisman.
In deze bijzondere tijden
moet dat op een bijzondere manier. Voor de laatste
keer reed Jan langs het
Feestweiland tussen een
erehaag van mede SLOEPers, omgeven door een witte waas van fakkelrook.
Jan was een vrijwilliger die aan
ieder evenement van SLOEP
zijn steentje bijdroeg maar
voor Loosdrechters vooral
bekend is als de lieve, gezellige, altijd geduldige man, die
samen met zijn vrouw Lia, van
ieder toiletbezoek tijdens de
Feestweek een feestje maakte
in hun eigen gastvrije en knusse tentje.
Jan Huisman zal enorm gemist worden.

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Erwin de Haan
Saskia de Haan
Frank Kemper
Tim
Fien

Correspondentieadres:

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage

Saskia de Haan
Magda Janssenspad 36
2331 JP Leiden

7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

De begrafenis, waar we jullie van harte voor uitnodigen, zal plaatsvinden
op zaterdag 30 mei om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de
Nichtevechtseweg in Vreeland. U kunt zaterdag om 13.45 uur achter de
rouwwagen aansluiten op Fetha in Vreeland.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517 www.opslagVL.nl

Word iger!
vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

NIEUWSSTER

LOKAAL

Donderdag 4 juni 2020

70% voor herstel rietoevers
WEEKBLADWIJDEMEREN
100
deelnemers enquête

Ontspannen varen op
de plassen

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Hebt u behoefte aan een
ontspannen
vaartochtje
op de Loosdrechtse Plassen? Schipper Ron van
Aalst en zijn team willen u
graag meenemen.

WIJDEMEREN
Tussen 25 maart en 14 april
deden 100 mensen mee
aan een enquête over moerasvogels in de Oostelijke
Vechtplassen. Het ging
over de vraag hoe je het
leefgebied voor deze vogels in het plassengebied
kunnen verbeteren. Dat
voornemen maakt deel uit
van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen.
De meeste geënquêteerden
zijn zich bewust van de omstandigheden die belangrijk
zijn voor de Roerdomp, Woudaap, Grote Karekiet, Zwarte
Stern, Purperreiger en Porseleinhoen. Ongeveer 15%
van de geënquêteerden ziet
géén nut in mogelijke maatregelen. Doch ± 70% blijkt
voorstander van het herstellen
van rietoevers. Daarvoor voeren ze grofweg twee redenen
aan: rietoevers zijn belangrijke
broedplekken voor grote karekiet, rietzanger en roerdomp
én ze zijn karakteristiek voor
de Oostelijke Vechtplassen.
Ze wijzen daarbij vooral op

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

mogelijkheden in de Spiegelplas, de Wijde Blik, de Vuntus, de Loosdrechtse Plassen
en de Loenderveense Plas,
mits ook rasters worden geplaatst om ganzenvraat tegen
te gaan. Ongeveer 40% is
positief over het herstel van
het open landschap en van
waterriet. Slechts een vijfde
pleit voor het afplaggen van
graslanden en graven van petgaten. Deze maatregelen kunnen de vegetatieontwikkeling
een flinke boost geven, waardoor er ook sneller en meer
kruiden, bloemen en insecten

11

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

Vanaf rederij Wetterwille aan
de Oud- Loosdrechtsedijk
is er een speciale boot beschikbaar, met ruimte voor
rolstoelen. Het schippersteam
werkt samen met Thuiszorg
Inovum, Buurtzorg, de Loosdrechtse Apotheek, de dokterspraktijken Eikenlaan (Ldr.)
en Hoflaan (Kortenhoef). Die

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

Muziek!
In een notendop

Virtuele open dag				
naturisme
ANKEVEVEEN
Op zondag 7 juni doet de
Amsterdamse Lichtbond
(ALB) mee aan de Nationale Open Dag voor Naaktrecreatie. Door de beperkende coronamaatregelen is
het dit jaar helaas niet mogelijk om het terrein van de
ALB, een idyllisch eilandje
in de Ankeveense plassen,
fysiek te bezoeken. Maar
niet getreurd: er komt een
virtuele Open Dag.
Dit jaar openen rond de veertig
Nederlandse naturistenterreinen, aangesloten bij Naturisten Federatie Nederland, virtueel hun deuren voor iedereen
die geïnteresseerd is in bloot
ontspannen. De ALB in Ankeveen is een van de deelnemende blootlocaties. Je kunt
vanuit huis lekker filmpjes ‘bin-

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

De
gewatchen’ van al die prachtige plekken. Zo kun je op een
laagdrempelige manier kennis
maken met naturisme. Heb je
altijd al eens een kijkje willen
nemen op een naturistenterrein? Surf dan op 7 juni naar

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

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

BOEKTIQUE

Nieuw assortiment boeken
van Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het
Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.
www.deboektique.nl
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Villawijk “De Vlindertuyn” verrijking				
WEE
Nederhorst den Berg

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
Met realisatie van 6 fraaie
villa’s en 2 seniorenwoningen in “De Vlindertuyn”
komt er een mooi stukje
Nederhorst den Berg bij.
Het nieuwe bouwplan is
gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp aan
de Vaartweg, de Ankeveense vaart en de Spiegelplas
en Blijkpolderplas. In het
karakteristieke laagveenlandschap bij en met uitzicht op het water. Goed
voor dorps wonen in een
schitterende ambiance.
“Zo’n wonderschone plek
vraagt om een minstens zo
mooie invulling.” Dit was de
eerste gedachte die door
hoofd schoot van Aad Bouhuisen, directeur van de Abougroep, toen hij de locatie voor
het eerst zag. Dit heeft tot een
aansprekend bouwplan geleid.
Kleinschalig en naadloos passend bij het karakter van de
locatie. Met 6 schitterende vil-

la’s, gecombineerd met 2 seniorenwoningen. Omringd door
het oer-Hollandse waterlandschap. Rustiek gesitueerd in
het schilderachtige Vechtdorp
Nederhorst den Berg.
Online verkoop loopt door
Het mooie van wonen in Nederhorst den Berg dat je centraal in Nederland woont, te
midden van prachtig natuurschoon. En toch goed bereikbaar bent, dankzij de gunstige
ligging ten opzichte van provinciale wegen en de snelwegen richting Amsterdam of
Utrecht. Alle ingrediënten zijn
hier aanwezig om een schitterende woonidylle te realiseren.
Inmiddels is de verkoop gestart en de interesse, ondanks
alle corona-perikelen, is verrassend groot. Dat blijkt ook
uit de online-belangstelling op
de website
(www.devlindertuyn.nl).
Bovendien bestaat er voor
geïnteresseerden de mogelijkheid om met de makelaar

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

grens tussen uitgestrekte verstilde natuur en een gezellig
dorpshart: “De Vlindertuyn”

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

O N L IN E V E R
KO
LO O P T D O O O P
R!
B EL M A

K EL A A R V O O
R P R IV É-A FS P
RAAK:
03 5- 65 62 624

VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

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

D

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

www.devlindertuyn.nl

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

V ER KOOP :

035-6562624

O N TWIK K EL IN G : ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

www.bouhuisen.nl

NIEUWSSTER

LOKAAL

Donderdag 4 juni 2020

S.V. ’s-Graveland Nieuws
WEEKBLADWIJDEMEREN

houden. Die bewegingsvrijheid
‘S-GRAVELAND
|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DE NIEUWSSTER
willen ze
natuurlijkDEN
benutten
op
Deze week begint het groot
het trainingsveld.
onderhoud van de twee
speelvelden. De trainingsDaarom blijven de komenvelden worden, na overde weken de jeugdtrainingen
leg met de gemeente, nog
‘open’ en kun je je broertje,
niet onder handen genozusje, vriendje, klasgenote,
men, omdat deze mogelijk
buurjongen, nichtje meeneplaatsmaken voor een aan
men naar de training van S.V.
te leggen kunstgrasveld.
‘s-Graveland. Lekker buiten
Hierdoor kunnen we alle
bewegen én een mooie manier
teams die willen blijven
om kennis te maken met voettrainen (en dat zijn er veel)
bal bij onze club. Meld je aan
genoeg ruimte bieden.
via trainmee@svsgraveland.nl.
De wens om langer te blijven
trainen is afgelopen week gro- Welke mogelijkheden een anter geworden met een verdere dere ingetrokken maatregel
versoepeling van de maatrege- ons biedt, zijn we aan het belen om het coronavirus tegen kijken. Afgelopen woensdag
te gaan. Ook de jeugd van werd namelijk bekendgemaakt
O13 tot en met O19 hoeft zich dat de sportkantines weer
vanaf 1 juni namelijk niet meer open mogen vanaf 1 juli. Wat
aan de 1,5 meter afstand te dat betreft zouden we het seiIn samenwerking met

zoen 2020-2021 direct kunnen
aftrappen. En dat gebeurt dan
ook in aangepaste vorm met
onder andere een penaltystrijd
en een latje trap competitie.
Volgende week meer over datum en de aanvangstijd.
Het jubileumboek ‘100 jaar S.V.
’s-Graveland’ krijgt al aardig
vorm en de helft van het aantal
hoofdstukken is al geschreven!
Voor de periode 1980-1990
zijn we nog op zoek naar extra
informatie. Wie heeft bijvoorbeeld nog exemplaren van het
vroegere clubblad ‘MATCH’? of
andere informatie? Neem svp
contact op met: Herman Stuijver, h.stuijver@hetnet.nl. Bellen kan ook: 06- 10 86 74 52.
Uiteraard krijgt u uw materiaal
heelhuids terug.

Scouting is buiten spelen
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VV Nederhorst
Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Bij voetbalvereniging Nederhorst is per 1 juni iedereen welkom om te komen trainen, zowel leden
als niet- leden. Heb je de
afgelopen periode weinig
kunnen sporten vanwege
corona of heb je altijd al
kennis willen maken met
de voetbalsport?
Dan is dit je kans! In ieder geval tot eind juni worden er voor
alle jeugdelftallen wekelijks
trainingen gegeven. Meedoen
is simpel: meld je aan op www.
vvnederhorst.org/club_aanmelden/als trainend lid. Niet
-leden kunnen zich hier aanmelden en gratis meetrainen.
Na aanmelden wordt er contact opgenomen en laten we
je weten wanneer en bij welk
team jij of je kind is ingedeeld
om te trainen. Vanwege corona geldt er een speciaal beleid
dat te lezen valt op de site van
de vereniging. Let hier goed
op en houd je aan de voorschriften. Vanaf 1 juni geldt
voor spelers jonger dan 18
jaar dat ze onderling niet meer
de 1,5 meter hoeven aan te

houden. Wij nodigen iedereen
van harte uit hier gebruik van
te maken. Neem vriendjes en
vriendinnetjes mee enen geef
dit bericht door.
Op dinsdagavond 16 en
woensdag 17 juni wordt er
door de kledingcommissie de
mogelijkheid geboden de verstrekte kledingpakketten in te
leveren. Alle leiders/trainers
zijn of worden hier nog apart
over geïnformeerd.
De selectie van Nederhorst
voor het komende seizoen en
nu uitkomend op de zaterdag
begint al aardig op sterkte te
komen. Enkele spelers voornamelijk uitkomend in het
tweede stoppen met voetballen. Gelukkig kunnen we ook
weer veel bekende namen
verwelkomen. Zo komt Levi
Matsari na een onderbreking
van een seizoen weer terug en
zullen Joris van Tol, Thomas
Grolleman en Lars van Wijk
ook weer aansluiten. Tot 15
juni blijft de mogelijkheid om
nog aan te sluiten bij Nederhorst en kan hopelijk de voorbereiding in augustus gewoon
starten.

Bouwers van de
Porseleinhaven
getrakteerd

In plaats van het spelen op de
loods in grote groepen zaten
onze leden achter een laptop
scherm en hadden ze hun
bijeenkomsten via het web.
Kamperen in de huiskamer
en speurtochten door het huis
werden het nieuwe normaal.

het starten van het normale
scoutingspel. Natuurlijk gelden hier de nieuwe spelregels
van Covid-19 voor. We hebben
deze ook vooraf door de gemeente laten bevestigen. We
spelen buiten, dat komt voor
scouts heel goed uit want dat
deden we toch al het liefst. Er
komen geen ouders op het terrein en we varen met maximaal
2 personen in een vlet. We verdelen de opkomsten over de
zaterdag en de zondag zodat
er nooit meerder leeftijdsgroepen tegelijk op het terrein zijn.

KORTENHOEF
Scouting Klaas Toxopeus
heeft de afgelopen maanden kunnen vaststellen dat
de flexibiliteit en het improvisatie vermogen van onze
scouts enorm is.

Na een periode van online bijeenkomsten is Scouting Klaas
Toxopeus weer voorzichtig aan

Vanaf 1 juni wordt er gelukkig
weer wat meer mogelijk. We
mogen dan weer met maxi-

maal 30 leden in het pand en er
mogen weer meer verkenners
in een vlet.
We verheugen ons op deze
extra speelruimte en zullen
daarbij de geldende afspraken
goed in de gaten houden.
Zou je ook wel eens buiten willen spelen met leeftijdsgenoten
uit Wijdemeren? Vanaf 5 jaar
kun je al meedoen met scouting. Kijk eens op de website
van Scouting Klaas Toxopeus
– www.klaastoxopeus.nl – voor
meer informatie en bij interesse kun je altijd een paar opkomsten gratis proefdraaien.

LOOSDRECHT
Onder het motto ‘De Heeren trakteren!’ zijn de
bouwvakkers in de Porseleinhaven jl. vrijdagmorgen verrast op broodjes
croquette tijdens hun koffiepauze om 11.15 uur.
Het nieuwe kantoor van de
Heeren van Loosdrecht krijgt
een plaats in de Porseleinhaven en het leek eigenaar Jan
Lagrouw een sympathiek gebaar om de ijverige vakmannen te trakteren op een lekker
hartig broodje croquette, die er
als ‘zoete koek’ in gingen.
De bouw van de Porseleinhaven gaat zeer voorspoedig

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

NIE

14

Donderdag 4 juni 2020

Lichtflitsen op de Kwakel
INGEZONDEN BRIEF
Wij hebben de ingezonden
brief van Patrick Kreuning uit
Ankeveen gelezen over verkeersoverlast. Over de snelheden op de Herenweg in
Ankeveen kunnen wij geen
reactie geven. Maar zeker wel
over het verkeer op de Kwakel
waar wij elke dag tegenaan
kijken.
De Kwakel is geen autoweg,
maar een fietsstraat waar de
auto te gast is. Een verkeersbord alsmede ingebrande mededelingen op de weg laten
ons weten dat er niet harder
dan 30 km per uur gereden
mag worden. Het verbaast

ons niet dat 8 van de 10 motorvoertuigen daar geen gehoor aan geven. Meestal is de
gemiddelde snelheid 60-70-80
km per uur. Wij zelf maken dikwijls gebruik van de Kwakel en
rijden bewust 30 km per uur.
Het verbaast ons allang niet
meer dat die achteropkomende snelheidsduivels binnen de
kortste keren onze achterbumper willen kussen. Misschien
zou bij een te hoge snelheid
een automatische verkeersdrempel omhoog moeten
gaan en daarbij een licht flitsen om te waarschuwen dat
de snelheid omlaag moet.
Wim Heerschop, Kortenhoef

’t KOOR! IN CORONATIJD

WEE

NIEUWS VOOR AN

KORTENHOEF
Koren zijn mogelijk de superverspreiders van het
coronavirus! Zingen heeft
hetzelfde effect als hoesten! Bij zingen komen veel
aerosolen vrij!

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

Veel besmettingen bij koren
en muziekgroepen! Zingen
is ongecontroleerd stemgebruik! Koren mogen toch nog
niet gaan repeteren! Dit is
slechts een bloemlezing van
de berichten die in de media
verschenen over het coronavirus en het zingen in een koor.
Nooit geweten dat lid zijn van
een koor zo’n gevaarlijke hobby is; je zou bijna denken dat
we aan bungeejumping of parachute springen doen. En dan
te weten dat Nederland ruim
1,5 miljoen koorzangers telt.
Ook ’t KOOR! zwijgt inmiddels

eroen
Aardbeienslof
normaal € 11,25

Viviënne van Wijk
geslaagd voor 5 havo!
Ondanks het missen van je
examen ben ik even trots op jou.
Love Granny

nu voor

€ 9,95

met 10
spaarpunten

al meer dan tien weken. Sinds
de laatste repetitie op 12 maart
jl. zijn wij niet meer ‘live’ bijeengeweest en niet alleen het
zingen, maar ook het sociale
aspect wordt heel erg gemist.
Gezondheid gaat echter voor
alles en wij houden ons aan de
richtlijnen van Overheid, RIVM
en de overkoepelende organisatie Koornetwerk en wachten
de lopende onderzoeken in
spanning af. Onze mooie repetitielocatie, het Muziekcentrum
van de Omroep in Hilversum,
heeft overigens ook nog geen
duidelijkheid met betrekking
tot de toegankelijkheid.
Dit alles heeft ons helaas doen
besluiten om in ieder geval
voor de zomervakantie niet
meer bij elkaar te komen. Hopelijk kunnen we daarna – de
eerste repetitie staat gepland
op donderdag 20 augustus –

weer starten. Ook is het voor
1 november geplande najaarsconcert verschoven naar het
voorjaar van 2021. Wij kunnen
dit dan mooi combineren met
ons 10-jarig bestaan.
Dat deze ongewone situatie ook weer nieuwe deuren
opent, blijkt uit het feit dat een
groot gedeelte van ’t KOOR!
elke donderdagavond onder
leiding van dirigent Vladimir
Pairel online repeteert via het
platform Zoom. Ook zijn alle
nummers inmiddels door de
dirigent en enkele enthousiaste leden ingezongen, wat
de thuisstudie nog makkelijker
maakt.
Kortom: ’t KOOR! houdt de
moed er in en vertrouwt op
betere tijden. Ons motto is niet
voor niets: zingen is plezier!

Aardbeien

Boerenwit

Aardbeien
briochebroodje

van € 1,60

nu voor

€ 1,25

nu voor

€ 2,25

Geldig van donderdag 28 mei t/m zondag 14 juni.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl
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Hoog niveau bij Gallery
WEEKBLADWIJDEMEREN
McSorley/Gooilust
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De Heul weer bevaarbaar
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In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

’S-GRAVELAND
Al 20 jaar heeft Donald
McSorley
een
kunstgalerie aan het Zuidereind
te ‘s- Graveland. Een galerie tegenover landgoed
Gooilust waar je kunst van
hoog niveau van levende
kunstenaars kunt bewonderen.
McSorley is een gepassioneerde kunsthandelaar die
heel veel weet over moderne
kunst, een rondleiding door
zijn galerie levert veel nieuwe
inzichten op over de kunstenaars en hun werken. Donald
McSorley werkt met de groten
der aarde, zoals Paul Kubic
die na een succesvolle kunstcarrière neerstreek in ‘s -Graveland. Kubic won tijdens zijn
docentschap aan de Kunstacademie van North Carolina
twee keer de prestigieuze Prix
de Rome. Recent werd Kubic
80 jaar, hij maakt geestige
sculpturen die de kijker amuseren en positieve emoties
oproepen.
Maar ook internationale kunstenaars als Mari Mészaros,
Jan van Lokhorst, Jaap Hartman en Shinkichi Tajiri dragen bij aan de kwaliteit die
McSorley vertegenwoordigt.
Een speciale plek is er voor
Aat Veldhoen die tientallen
prenten maakte, de laatste
jaren alleen linkshandig na
een herseninfarct. De galerie
staat vol met prachtige beeldhouwwerken en inspirerende schilderijen, allemaal met

Door: Herman Stuijver

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

een passende plek voor het
kunstwerk, maakt certificaten
om de kwaliteit vast te leggen
en organiseert zelfs dinertjes
rond een kunstwerk. Voor
Private Viewing staat Donald
altijd open.
Zuidereinde 124; ’s-Graveland; za. – zo. 12-18 uur en
op afspraak: tel. +31 0613786779;
fineart@gallerymcsorley.com;
www.gallerymcsorley.com
Foto: Paul Kubic, As A Young
Man (hout; 139 x 64 x 69 cm.)

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

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

Afgelopen vrijdag hebben omwonenden de handen ineengeslagen. Met man en macht
werden struiken en bomen gesnoeid. Volgens ingewijden had
er zeker 35 à 40 jaar geen onderhoud plaats gevonden. Namens de gemeente heeft Louk
Welter de zes particuliere eigenaren verenigd. Het is een niet
te onderschatten klus, bleek al
snel. Gelukkig was Ronald Ruisendaal van Green Life, Gooi-

GooiTV

Open kerk
LOOSDRECHT
Het stormt in de wereld.
Een storm die niemand
voorbij gaat en iedereen
kan treffen. Opeens is
voor iedereen op deze wereld duidelijk geworden
dat niet alles vanzelfsprekend is. Niet alles is maakbaar.

LOOSDRECHT
Er zijn twee smalle vaarten
die onder de Oud-Loosdrechtsedijk door de Vuntusplas verbinden met de
Eerste van de Loosdrechtse plassen. Je hebt in de
nabijheid van de Porseleinhaven Het Horregat en
De Heul, die achter Jachthaven Manten langsloopt.
Het werd steeds lastiger
om het eerste deel van de
Heul te bevaren. Door overhangend groen was staan
onmogelijk.

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

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

REGIO
Vanaf woensdag 3 juni
zendt GooiTV het volgende
programma uit:
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met wethouder JanJaap de Kloet van Wijdemeren
en Dik van Enk van Ondernemend Wijdemeren over de verschillende zienswijzes over de
inrichting van het Wijdemeerse
grondgebied. Daarnaast zendt
GooiTV op zondag weer een
kerkdienst uit vanuit de Spieghelkerk in Bussum met speci-

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

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

Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

WEE

NIEUWS VOOR AN

“Van harte gefeliciteerd met je
47e verjaardag!”
Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een oppervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.
De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).
Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
HEEREN 1830 CROQUETTE

JAVAANTJES

PUUR SCHARRELRUNDVLEES

SCHARRELKIP EN PINDA

HEEREN VAN LOOSDRECHT
CROQUETTEURS

WATERLANDERS

MET RIVIERKREEFTJES

GROENTEMANNEKES

GROENTECROQUETTEN

MADAMMEKES

HEERTJES

BOERENKAAS EN BEENHAM

RUNDVLEES
MINI-CROQUETJES

GENIET IN WIJDEMEREN VAN DE HEEREN VAN LOOSDRECHT CROQUETTEN EN BORRELHAPJES BIJ
Brambergen
café - restaurant

RESTAURANT

OP SYPESTEYN

BRASSERIE

WETTERWILLE
ANNO 2020

