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Toename van woninginbraken
in Wijdemeren
Door: Saskia Luijer
Uit het gemeentelijk veiligheidsbeeld – de veiligheidscijfers op
het gebied van woninginbraken, geweld, jeugd en veelvoorkomende criminaliteit – blijkt dat het aantal woninginbraken in Wijdemeren in de eerste helft van 2018 is toegenomen met 114%.
Daarom roept de gemeente op om extra alert te zijn in de vakantieperiode en maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen.

Uw makelaar sinds 1979 !

Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente
Wijdemeren is in de eerste zes
maanden van dit jaar met 6%
gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Er zijn
er duidelijke afnames bij geweld, autokraak en bedrijfsin-

JA

braken, maar opvallend is de
toename in het aantal woninginbraken.
In alle kernen
In 2017 waren er 14 woninginbraken (5 pogingen, 9 geslaagd) en in 2018 maar liefst

ik wil...
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30 (10 pogingen, 20 geslaagd).
Opvallend is dat de regio Midden-Nederland juist een daling kent van 15%. Uit analyse
van de cijfers blijkt dat er geen
vaste werkwijze van inbraak is
en ook geen specifieke dadergroep. Wel vinden veel woninginbraken plaats bij vrijstaande- en hoekwoningen, waar
inbrekers zich gemakkelijk aan
het zicht kunnen onttrekken
om ongestoord ‘hun werk’ te
doen. De toename is verspreid
over alle kernen van Wijdemeren, maar spitst zich iets meer
toe tot Loosdrecht.
Omdat de vakantieperiode een
inbraakgevoelige tijd is, surveilleert de politie opvallend
en opvallend in de wijken om
de pakkans te verhogen. Maar
daarbij is de hulp van inwoners
onmisbaar! Sluit u bijvoorbeeld
aan bij WhatsApp buurtpreventie (www.wabp.nl) en bel
bij een verdachte situatie altijd
112. Daarnaast kunt u uiteraard de kans op een inbraak
verkleinen door goed hang- en
sluitwerk te monteren, kostenbaarheden uit het zicht op
te bergen, ramen en deuren
te sluiten etc. Op de website
www.politiekeurmerk.nl, www.
geefinbrekersgeenkans.nl en
www.maakhetzeniettemakke-

lijk.nl is veel informatie te vinden om een woninginbraak te
voorkomen.
Veel vermindering
Het gemeentelijk veiligheidsbeeld liet t.a.v. de inbraken/
diefstallen bij bedrijven en
instellingen juist een afname
van 50% zien; van 22 naar 11.
Ook het aantal geweldsmisdrijven daalde met 28% (van 29
naar 21), waarbij er specifiek

een vermindering was van het
aantal mishandelingen (van 17
naar 9). Er waren ook minder
meldingen van jongerenoverlast (37 versus 34). Verder was
het aantal autokraken lager
(van 39 naar 24) en nam het
aantal vernielingen met 7% af.
Alleen het aantal fietsdiefstallen nam toe: van 7 naar 10.

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

Soestdijkerstraatweg 27

●

1213 VR Hilversum

●

035-6424474

●

www.idmakelaars.nl
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Afscheid juf Agnes
Antoniusschool
Woensdag 18 juli heeft juf Agnes Gootjes op een bijzondere
manier afscheid kunnen nemen van de St. Antoniusschool:
met een muzikaal onthaal door
het team en de leerlingen (met
dank aan de instrumenten van
BMOL). Na meer dan 40 jaar
juf te zijn geweest, gaat zij genieten van haar pensioen. Zij

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht

heeft 12 jaar vol passie op de St.
Antoniusschool gewerkt. Zelf
zegt ze nog steeds: “Het is mijn
school en jullie zijn nog niet
van me af ”. Bij haar afscheid
heeft ze nog even mogen genieten van de Antonius-leerlingen
tijdens een Antonius Got Talent show.

RK Pauluskapel
Wo. 1 aug: 19.00 uur:
Rozenkransgebed.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 29 juli: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. M. Roelofse
Gereformeerde kerk
Zo. 29 juli: 10.00 uur:
Ds. J.W. Breunese.
Beukenhof
Zo. 29juli: 11.15 uur:
Geen dienst.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 29 juli: 09.30 uur:
Geen opgave.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 29WWWW juli:
09.30
uur:
Ds. M. Janssens.

GEZOCHT!
NieuwsSter bezorgers om op woensdag ons
bezorgteam in Loosdrecht te komen versterken
Ben je geïnteresseerd om bij ons te komen bezorgen
neem dan contact op per telefoon: 06- 22 800 777
of per e-mail naar; p.j.masmeijer@online.nl

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

De bewegwijzering van het
Wandelnetwerk Gooi & Vechtstreek wordt volledig circulair.
De biocomposiet bewegwijzeringspaaltjes worden gemaakt
met riet uit de regio, kalk en
biohars.
De zeven regiogemeenten in
Gooi en Vechtstreek investeren
samen in de circulaire economie. Dit houdt in dat grondstoffen worden hergebruikt.
Met deze vorm van bewegwijzering wordt dit zichtbaar; het
is 100% circulair, omdat riet,
kalk en biohars worden gebruikt voor bewegwijzeringspaaltjes. Het wandelnetwerk
mét de circulaire bewegwijzering is naar verwachting eind
2018 gereed.
Wandelnetwerk Gooi & Vechtstreek
Het netwerk koppelt korte en
langere ‘ommetjes’ aan elkaar.
De 40 startpunten bieden parkeergelegenheid en horeca.
Meerdere startpunten zijn gekoppeld aan de Toeristische
Overstappunten (TOP’s) en de
NS stations. Je kunt bij ieder

startpunt kiezen uit minimaal
twee gekleurde rondwandelingen. Op het informatiepaneel
wordt de afstand van de diverse routes aangegeven en door
middel van pictogrammen
wordt belangrijke informatie
verstrekt, bijvoorbeeld of honden aangelijnd zijn toegestaan
of niet. Het wandelnetwerk
wordt samen met Amstelland-Diemerscheg ontwikkeld
en mede mogelijk gemaakt
door Provincie Noord-Holland en Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Vakantie

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

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

Circulaire bewegwijzering in Gooi
en Vechtstreek

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

Het belangrijkste van de muziek staat
niet in de noten

I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijdemeren
van 22 augustus a.s. komen te vervallen.

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:

Gemarineerde filetlapjes
Per stuk € 1,75

4 stuks

4,75

Wegens vakantie zijn wij gesloten van
maandag 6 augustus t/m maandag 27 augustus.
Dinsdag, voor de jaarmarkt zijn we weer open!
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur
zaterdag 06.30 - 20.30 uur
zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
Lindelaan 102 Loosdrecht tel. 035-5823223 www.slagerijgerarddenooij.nl
Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.
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Plannen voor
gastheerschap
met Hilversum

Referendumverordening haalt ‘t niet
Overleg in de DLP-fractie
(foto: Douwe van Essen)

Door: Saskia Luijer
In het verleden heeft onze gemeente verkend welke andere
gemeenten in de regio Gooi
en Vechtstreek ambtelijk willen samenwerken met Wijdemeren. Dat bleek alleen de
gemeente Hilversum te zijn.
Daarmee is verder gegaan om
overeenkomsten te sluiten op
basis van gastheerschap. De
essentie van gastheerschap is
dat je ook weer kunt terugschakelen als de samenwerking niet goed bevalt.
Recent heeft het college van
Wijdemeren een positief besluit genomen over twee projectplannen van gastheerschap
met Hilversum. De eerste
betreft een verdere samenwerking op het gebied van
registraties, te weten de BAG
(Basisregistraties Adressen en
Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). En als tweede gaat
het om samenwerken bij de
belastinginning en Wet WOZ
(Waardering Onroerende Zaken). Deze ontwikkeling is een
goede zaak, meent burgemeester Freek Ossel omdat het Wijdemeren minder kwetsbaar
maakt.

Door: Saskia Luijer
“Vandaag winnen waarschijnlijk de politieke belangen het van de
idealen” opende Olivier Goetheer zijn betoog. Daarin kreeg hij gelijk. Tijdens de raadvergadering van 19 juli werd het initiatiefvoorstel voor een referendumverordening in Wijdemeren afgewezen.
Goetheer pleitte namens De
Lokale Partij om een referendumverordening vast te stellen en hiervoor € 25.000 vrij te
maken uit de post ‘onvoorzien’.
DLP vindt dat inwoners meer
mogelijkheden moeten krijgen
om invloed uit te oefenen op
de lokale politiek. Niet alleen
als kiezer, één keer per vier jaar
bij de gemeenteverkiezingen,
maar ook via andere middelen,
zoals een referendum waarmee
mensen een voorgenomen besluit van de raad kunnen cor-

Uit de raad van 19 juli
Door: Saskia Luijer
Te hard varen
Bij de gemeente komen veel signalen binnen van te hard varen
op ‘t water. In overleg met het
Plassenschap Loosdrecht en de
politie wordt daarom extra ingezet op controle en handhaving.
U kunt hier zelf ook een melding van doen bij de gemeente
(14 035) of politie (0900 – 8844).
Presentaties bij de raad
De gemeenteraad heeft ermee
ingestemd dat voortaan bij commissievergaderingen ook digitale presentatiemiddelen mogen
worden gebruikt. Beelden zeggen soms meer dan woorden
en kunnen in vergaderingen het
debat versterken. Deze presentaties moeten kort en bondig zin
en mogen maximaal 3 minuten
duren.
Minimumloon voor iedereen
N.a.v. een motie van PvdA/
GrL neemt wethouder Rosalie
van Rijn het initiatief om samen met andere gemeenten en

de TominGroep een krachtige
stem te laten horen tegen een
wetsvoorstel van staatssecretaris
Tamara van Ark. Daarin vervalt
namelijk de loonkostensubsidie
voor mensen met een arbeidsbeperking, met als risico dat ze
(flink) onder het minimumloon
betaald kunnen worden.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

rigeren. Met vaart en humor
bracht Olivier Goetheer een
vlammend betoog, dat door het
snelle tempo en de vele kwinkslagen soms inhoudelijk wat
lastig te volgen was. Zijn grootste punt van kritiek was dat
een aantal partijen wel het referendum in hun verkiezingsprogramma had opgenomen,
maar nu geen voorstander
meer waren. Daarbij doelde hij
op D66 en DorpsBelangen die
concessies hadden gedaan bij
de coalitievorming.

Ja of nee
Ook Stan Poels haalde namens
PvdA/GrL aan dat in de vorige raadsperiode juist D66 het
initiatief had genomen om te
komen tot een referendumverordening. Een voorstel dat
raadslid Joost Boermans indertijd als een leeuw had verdedigd, maar zonder resultaat.
Poels benadrukte dat zijn partij destijds tegen was en dat
nog steeds is. Ze zien ‘t raadslidschap als een vak en menen
dat er maar weinig onderwerpen zijn die zich lenen voor
een eenvoudig ja of nee. CDA’er
Jan Verbruggen mist ook de
nuances bij een referendum en
vindt dat scherpe keuzes juist
de tegenstelling in de samenleving kunnen vergroten. De
christendemocraten zijn nooit
voorstander geweest van een
referendum en gaan liever ‘de
straat op’ om geluiden op te
vangen. Namens de VVD sprak
Sorrel Hidding uit dat zij het
voorstel ook niet zouden steunen. Zij willen graag de stem
van de inwoners beter horen,
maar doen dat liever door moderne technieken van inspraak
in te zetten.
Lokaal accent
Nanne Roosenschoon lichtte
toe dat er bij de coalitievorming
inderdaad geen draagvlak

3

was ontstaan voor het invoeren van een referendum. Voor
D66 was dit geen breekpunt
geweest, omdat in het akkoord
wel is opgenomen dat er andere vormen worden ontwikkeld
voor lokale raadpleging van
de bevolking. Daar wil de partij nu vooral op inzetten. Net
als DorpsBelangen, waarvoor
René Voigt het woord voerde.
Ook hij bracht ter motivatie de
coalitievorming naar voren en
voegde daaraan toe dat het juist
belangrijk is om lokaal naar de
inwoners te luisteren, iets wat
je niet bereikt met een referendum. Voigt nodigde het college
uit om snel aan de slag te gaan
met de ontwikkeling van nieuwe methoden.
Nieuwe vormen
Joost Boermans, sinds 2 maanden weer in zijn rol als wethouder, verduidelijkte dat het
college met een voorstel komt
voor de gewenste nieuwe vormen van democratie. Geen
raadpleging middels een referendum met enkel ja of nee,
maar echt informatie ophalen
bij de burgers, en moderne methoden inzetten om inspraak te
stimuleren en betrokkenheid
bij het lokale bestuur. Met de
toezegging dat men daar invulling aan gaat geven, was de
uitkomst van de stemming niet
verrassend: alleen de leden van
DLP (4) stemden voor de referendumverordening en de rest
(11) was tegen.

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

do. 26 juli
vr. 27 juli
vr. 27 juli
za. 28 juli
za. 28 juli
zo. 29 juli
30-07/02-08
di 31 juli
do. 02 aug
wo. 01 aug
za. 04 aug
za. 04 aug
zo. 05 aug
vr. 10 aug
zo. 12 aug
wo. 15 aug
za. 18 aug
zo. 192 aug
do. 23 aug
do. 30 aug.
za. 1 sept
za. 1 sept
za. 8 sept

14.00 u.
20.00 u.
21.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
11.00 u.
09.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
19.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
14.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
20.00 u.
17.00 u.

Watersafari
Reeën kijken Corversbos
Langste maansverduistering v.d. eeuw
Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’
Kerken Nederhorst den Berg open
Struinen met de boswachter
Mad Science Zomerkamp
Watersafari
Bossafari
Waterestafette & spelletjes
Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’
Reeën kijken Corversbos
Struinen met de boswachter
Reeën kijken Corversbos
Struinen met de boswachter
Watersafari
Reeën kijken Corversbos
Bossafari
Watersafari
Bossafari
NK Palingroken
Gondelvaart
Wijdegat Waterconcert

NM, Noordereinde 54b
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
Sterrenwacht, N’einde 54e
Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
Willibrord- en OLV- kerk
NM, Noordereinde 54b
Bieb, Tjalk 41
NM, Noordereinde 54b
NM, Noordereinde 54b
De Eekhoorn, E. Mooijlaan
Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
NM, Noordereinde 54b
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
NM, Noordereinde 54b
NM, Noordereinde 54b
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
NM, Noordereinde 54b
NM, Noordereinde 54b
NM, Noordereinde 54b
Kortenhoefsedijk, K’hoef
Dode eind, K’hoef
Wijdegat, K’hoef
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OERRR Op pad met boswachter in ’s-Graveland
Ga deze zomer mee met de boswachter en ontdek in anderhalf
uur de geheimen van de buitenplaatsen. Ga jij mee struinen, op
watersafari of liever bossafari? Deze activiteiten zijn voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar.
Watersafari
Duik met de boswachter in de
wereld van de waterbeestjes.
Eerst maak je een wandeling
met de boswachter en daarna ga
je met een schepnetje aan de slag
bij het water. Gevangen?! Nadat
je de beestjes goed hebt bekeken,
zet je ze natuurlijk weer voorzichtig terug in het water.
Je komt tijdens de wandeling
misschien ook watermunt tegen.
Gevonden?! Dan zetten we er
overheerlijke thee van die jij mag
proeven!
Struinen met de boswachter
Ga samen met de boswachter
op ontdekkingsreis door de
’s-Gravelandse Buitenplaatsen

Boekesteyn en Schaep en Burgh.
Ontdek wie de bewoners van het
bos zijn en hoe zij leven. De boswachter weet antwoord op al je
vragen. Zorg dat je een tasje bij je
hebt voor bijzondere vondsten.
In het bezoekerscentrum krijgen
de vondsten een plek in de interactieve natuurwand.
Bossafari
Ga op safari over de buitenplaatsen. Je gaat met de boswachter
niet opzoek naar de Big Five,
maar naar de vele kleine kriebelbeestje. Gewapend met een
loeppotje en een zoekkaart ga
je op jacht in de wonderlijke
wereld van de kleine kruipers.
Ontdek wat een regenworm eet

Graag een kwartier van
tevoren
aanwezig
zijn.
Kleed je op het weer.
Honden mogen niet mee.
Controleer jezelf op teken
na een activiteit in de natuur.
Deze activiteiten is niet geschikt
als kinderfeestje. Voor jarigen
organiseren we speciale feestjes.
Voor alle activiteiten geldt deelname uitsluitend na aanmelding
en betaling vooraf via de website.
Informatie
Locatie: Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek, Noordereinde 54b,
1243 JJ ’s-Graveland, 035 - 656 30 80
Prijzen: Kind t/m 12 jaar lid/OERRR
€ 4,00, kind niet-lid € 7,00
Volwassene lid € 5,00, niet lid € 8,00
Website: www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

en hoeveel pootjes een pissebed
heeft.
Handig om te weten:
Deze activiteiten zijn geschikt

voor gezinnen met kinderen
vanaf 4 jaar.Dit zijn gezinsexcursies; zowel volwassenen als kinderen melden zich aan.

Palen in Loosdrechtse Plassen
De afgelopen maand hebben
boa’s van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en medewerkers van
beheer Recreatie Midden-Nederland zes nieuw geslagen houten palen van ongeveer vier meter uit de Loosdrechtse Plassen
gehaald. De palen waren net onder de waterlijn, rechtop in het
water geplaatst. Hierdoor zijn zij

voor boten en waterskiërs slecht
zichtbaar; een zeer gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstige
ongelukken. De palen zijn ontdekt op de derde en vijfde Plas,
ongeveer 25 meter uit de kant
van de eilanden ‘De Meent’ en
‘Het Weer’. Wees dus voorzichtig
als u hier het water op gaat.

Weet u meer?
Heeft u meer informatie over
deze palen of kunt u ons vertellen wie deze palen plaatst? Meld
dit dan tijdens kantooruren bij
de gemeente via 14 035. Buiten
kantooruren kunt u contact zoeken met recreatie Midden-Nederland via (030) 29 74 000.

AANLEVEREN KOPIJ

Aanleveren van tekst

Remco van Kooi

Hallincklaan 12
1231 VV Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Wijdemeren Bouw & Onderhoud
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Web. www.wijdemerenbouw.nl | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Vruchten vlaaitjes

3 + 1 gratis

Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG
bestand opsturen voor
vrijdag16.00 uur en voor
de weekendactiviteiten
is de sluitingstijd: zondag
20.00 uur.

Wij gaan
verhuizen
Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl
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Steun de Bobby & Robine
Foundation
NEDERHORST DEN BERG- ‘Er zijn momenten die je leven markeren,
momenten waarop je je realiseert dat niets meer hetzelfde zal zijn.
Je leven is verdeeld in twee delen: voor en na dit moment’ schrijven
Jan Willem Schermerhorn en Pamela Puijk uit Nederhorst den Berg
als inleidende zin op hun website Bobby & Robine Foundation. Dan
volgt het hartverscheurende verhaal over de ziektes van hun kinderen.
Zaterdag 10 mei 2014 was het
mooiste moment van ons leven;
de geboorte van onze dochter
Robine. Een vrolijk meisje dat
zich ontwikkelde als ieder ander kind, al sprak ze wat minder
woordjes dan haar leeftijdgenoten. “Maak je geen zorgen, ze
is een laatbloeiertje, dat komt
wel goed”, werd ons op het hart
gedrukt. Vlak na haar derde
verjaardag kreeg zij haar eerste
epileptische aanval, waarna de
aanvallen elkaar in rap tempo
opvolgden.

in. In een fractie van een seconde veranderde ons leven in
een nachtmerrie. Ons leven zou
nooit meer hetzelfde zijn…
Ook Bobby
Op 8 februari 2017 werd Robine
haar broertje geboren, Bobby.
Ook zo’n heerlijk vrolijk kind
met een sterk eigen willetje. Ge-

zien het genetisch karakter van
de ziekte van zijn zus hebben
we hem ook direct laten testen.
De kans was 1 op 4 dat hij ook
CLN2 zou hebben. Onze grootste angst werd waarheid. Ook
onze lieve Bobby heeft deze afschuwelijke, ongeneeslijke ziekte.
Opsplitsen
Ons belangrijkste doel is nu om
Bobby en Robine een zo optimaal mogelijk levensniveau te
bieden. Op dit moment is er
één behandeling die de ziekte en
uitvalsverschijnselen vertraagt.
Bobby, dankzij zijn zus de jongste erkende CLN2- patiënt ter
wereld, maakt als proefpersoon
deel uit van een 3 jaar durende
trial met dit medicijn in Ham-

burg. Onze hoop was dat Robine met haar broertje in Hamburg terecht kon, maar vanwege
economische en politieke belangen moet zij helaas in Rotterdam behandeld worden. Dit betekent voor ons niet alleen zeer
intensieve behandelschema’s in
verschillende steden, maar ook
het opsplitsen van de kindjes en
ouders in de meest kwetsbare
tijd van ons leven…
Waarom de Bobby & Robine
Foundation?
De doelstelling van de Bobby
& Robine foundation is tweeledig. Ten eerste ‘family support’
met als doel om Bobby en Robine zo optimaal mogelijk kunnen ondersteunen en hen het
mooist denkbare leven te kun-
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nen geven. Wij gebruiken uw
giften om (zorg-)kosten die niet
door de verzekering of overheidsinstanties worden gedekt
te financieren, zoals educatie
en beweging, zorgkosten, juridische ondersteuning, reis- en
verblijfkosten, aanpassingen in
huis, etc.
Ten tweede draagt de Bobby &
Robine foundation bij aan het
financieren van onderzoek en
de ontwikkeling van medicijnen die het levensniveau van
kinderen met CLN2 en andere
stofwisselingsziektes verbetert
en in de toekomst deze ziekte(s)
hopelijk geneest. U kunt doneren op: bobbyenrobinefoundation.nl

Nachtmerrie
De combinatie van haar spraakprobleem en de epileptische
aanvallen leidden uiteindelijk tot
een DNA- en stofwisselingsonderzoek in het WKZ-ziekenhuis
in Utrecht. Na drie zenuwslopende maanden kregen wij op
22 maart 2018 het slechtst denkbare nieuws: Robine heeft de
extreem zeldzame en dodelijke
stofwisselingsziekte CLN2. Een
progressieve ziekte die gepaard
gaat met blindheid, epilepsie en
uitval van motoriek, denkvermogen en slikken, resulterend
in vroegtijdig overlijden, in de
meeste gevallen tussen 8 en 12
jaar oud. Onze wereld stortte

Langste maansverduistering van de eeuw
op 27 juli

N.a.v. vragen van de CDA-fractie in Stichtse Vecht heeft het
college aldaar toegezegd om in
samenwerking met de gemeente Wijdemeren een pilot te
starten voor uitbreiding van de
vaartijden van de veerpont tussen Nigtevecht en Nederhorst
den Berg. Aan de hand van de
evaluatie van de pilot wordt besloten of de ruimere openingstijden gehandhaafd blijven.

Op 27 juli vindt de langste
maansverduistering van de
eeuw plaats. Ter gelegenheid
hiervan is Sterrenwacht Gooi
en Vechtstreek in ’s-Graveland
(Noordereinde 54e) die avond
open vanaf 21.00 uur, ook bij
licht bewolkt weer.
Vanwege de rode kleur wordt
de maansverduistering soms
ook een ‘bloedmaan’ genoemd.
Vanuit Nederland is door de
lage stand van de maan alleen een gedeelte van de eclips
zichtbaar. De maan komt op
rond 21.30 uur, aan het begin
van totaliteit. Vanuit de sterrenwacht én bij helder weer
zal in ieder geval het begin van
totaliteit en het einde van de
eclips zichtbaar zijn. Aan het
begin van de avond zullen wij
ook Saturnus en wellicht Jupiter kunnen zien. Naast het
kijken naar de maan door de

Uitbreiding vaartijden
veerpont

De uitbreiding start zodra de
fietsbrug bij Nigtevecht over

diverse telescopen zullen er
presentaties en een leuke quiz
over de maan zijn. Bij bewolkt
weer met geen zicht op verbetering, gaat de sterrenwacht
dicht om 23.00 uur. Bij helder
weer en voldoende belangstelling zullen wij tot het einde

van de eclips rond 1.30 uur
zaterdagochtend open zijn. Bij
zware storm of regen gaat de
avond echter niet door. Dit zal
worden gemeld op de website:
www.sterrenwacht-gv.nl.

het Amsterdam-Rijnkanaal in
gebruik wordt genomen (zomer 2018) en duurt tot 1 oktober 2018. Het is de bedoeling
dat de veerpont gedurende de
pilot doordeweeks gaat varen
tussen 07.00 en 17.30 uur en
in het weekend tussen 10.00 en
17.30 uur. De vaartijden zijn
nog onder voorbehoud omdat
gekeken moet worden of de
vaartijden ook praktisch met
de veermedewerkers uitkomen.

AANLEVEREN ADVERTENTIES
Als (HR)PDF of EPS bestand voor
maandag 10.00 uur
naar advertentie@dunnebier.nl
meer info www.denieuwsster.nl
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GEZOCHT:
TANDARTSASSISTENTE
(allround)

Bijbelverhalen door de ogen van een kind

Per direct zijn wij op zoek naar een

enthousiaste tandartsassistente voor

3-4 dagen die ons team komt versterken.
Ervaring gewenst, niet noodzakelijk.
Interne opleiding mogelijk.

Ben jij collegiaal, flexibel en heb je
zin in een nieuwe uitdaging?
Reageer dan z.s.m.
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Dodaarslaan 18, 1241 XJ Kortenhoef
Tel: 035-6562188
info@tandartskortenhoef.nl
www.tandartskortenhoef.nl

Hilvis 9,4 voor Hollandse
Nieuwe Haring
Vishandel Hilvis staat sinds jaar en dag op dinsdag en vrijdag
in Kortenhoef aan de Curtevenneweg en iedere vrijdag in Loosdrecht op het Lindeplein. Een aantal jaar geleden werd Hilvis al
eens de derde beste visspecialist van het jaar en dit jaar behaalde
Hilvis een 9,4 in de Nationale Haringtest. Daarmee is Hilvis een
topper in de regio.
“Hier zijn wij natuurlijk supertrots op en het geeft een bevestiging dat mijn inkoopselectie
een goed resultaat geeft” aldus
Martijn de Graaf, eigenaar van
Hilvis. De Graaf kiest zijn eigen
haring uit en proeft en keurt ter
plaatse.
“Wij hebben een aantal jaar
geleden de keuze gemaakt om
op deze manier de haring uit
te kiezen en blijkbaar hee dat
effect. Maar alleen met uitzoeken ben je er niet. Er zijn zoveel
factoren die van invloed zijn op

het uiteindelijke eindproduct
haring. Het ontdooien, schoonmaken en niet onderbreken
van de koelketen zijn minstens
zo belangrijk.” Hoewel De
Graaf enorm trots is wil hij nu
ook voor de hoofdprijs gaan.
Hilvis is met dit resultaat de 3e
beste van de regio Hilversum
geworden. “De regio Hilversum is een grote, daarom zijn
we super blij met dit resultaat.”

Straatracer in hoger beroep
Casper van W. die dit jaar een werkstraf van 100 uur kreeg opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de straatrace in Loosdrecht, gaat
in hoger beroep zijn veroordeling aanvechten.
Van zijn vader Walter van W.,
die de dood van de 19-jarige
Fleur op zijn geweten heeft en
daarvoor vier jaar cel kreeg,
was al bekend dat hij in hoger
beroep ging.
Vader en zoon reden in maart
2016 met hoge snelheid over
de Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Walter van W. had te veel gedronken. Hij reed met zo’n
167 kilometer per uur in zijn

Porsche de auto van het slachtoffer vol in de flank. Fleur Balkestein raakte zwaargewond en
overleed twee weken later. Na
de veroordeling van de twee
mannen vorig jaar maakte het
Openbaar Ministerie bekend
dat zij in hoger beroep ging tegen de straffen. Het hoger beroep start donderdag in Leeuwarden.

Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – Tot en met 8 september opent de Sijpekerk (Nieuw Loosdrechtsedijk 171) elke zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur haar deuren voor de tentoonstelling ‘Door de ogen van een kind’. Een
kleurrijke expositie van ruim honderd kindertekeningen over Bijbelverhalen.
“We hebben kinderen gevraagd
of ze een tekening wilden maken over hun favoriete Bijbelverhaal” licht Tineke van den
Berg namens de Hervormde
gemeente toe. “Het leek ons namelijk mooi om de verhalen te
zien door de ogen van een kind.
Hoe beleven zij wat er wordt
verteld of voorgelezen? Welk
beeld hebben zij hierbij?” Na
deze oproep van de Sijpekerk
ging de kindernevendienst
er mee aan de slag en leverde
veel materiaal in. Ook de Terpstraschool deed mee, waar de
kinderen uit groep 2 en groep
5/6 van juf Mariëtte fraaie tekeningen maakten. Van de Rehobothschool droegen de leerlingen van juf Klaske uit groep 4
hun werk bij. En tenslotte enthousiasmeerden opa’s en oma’s
hun kleinkinderen om Bijbelse
verhalen op papier te schetsen.
Kleurrijke platen
Meer dan honderd tekeningen
vormen samen een prachtige
tentoonstelling in de Loosdrechtse kerk. Een bonte verzameling van beelden vanuit
een pure en onbevangen blik,

gemaakt door kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 10 jaar. De
Ark van Noach is favoriet en
vult een hele wand. Kleurrijke platen met veel details
waardoor je precies ziet hoe
kinderen het zich voorstellen.
Een grote boot met een buitenboordmotor, veel dieren
twee aan twee – giraffen, olifanten, vogels, vlinders – en
natuurlijk de kenmerkende regenboog. Ook Jona in de walvis is een populair thema, dat
niet alleen is getekend, maar
ook met knip- en plakwerk is
uitgebeeld. Bijv. als plaatje van
een zomers strand waarop Jona
door de walvis wordt gespuwd.
Maar er zijn meer herkenbare
verhalen uitgewerkt. Telkens
treffend, to the point en origineel. Zoals een huilend baby’tje
Mozes drijvend in een biezen
mandje, de tollenaar Zachëus
hangend uit de boom, de kleine
David die een steen naar Goliath slingert of de verlamde man
die door het opengebroken
dak bij Jezus wordt gebracht.
En uiteraard komen ook de
meest bekende Bijbelverhalen
voorbij: Kerst, de geboorte van

Jezus, vrolijk getekend met een
lachende Maria en Jozef, maar
ook het paasverhaal, dat in
donkere, wat sombere kleuren
de kruisiging van Jezus toont.
Zo is een rijk palet aan indrukken te zien, van de dood tot het
paradijs.
Oog voor detail
De expositie is mooi visueel
opgebouwd, met een open
houten constructie waaraan
alle tekeningen met draden zijn
bevestigd. Dat geeft een helder,
transparant geheel, wat goed
aansluit bij de beelden. Alle
werken zijn ook gefotografeerd
en worden stuk voor stuk via
een presentie vertoond. De uitvergrote dia’s bieden nog meer
oog voor detail, het isoleert
de plaatjes zodat je er rustiger
naar kunt kijken. Van sommige tekeningen zijn ook kaartjes
gemaakt die in de kerk te koop
zijn. Als aandenken of om te
versturen, bijvoorbeeld met
Kerst. Maar ook als u nu nog
geen kerstinkopen wilt doen, is
deze leuke tentoonstelling zeker een bezoekje waard!

Programma GooiTV
Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma:
- Hilversum op hoog digitaal niveau. Een herhaling van een documentaire
uit 2002 over de zogenaamde ‘KPN-toren’.
- RegioHub gaat over de energietransitie: we gaan van het aardgas af.
- Herman Stuijver gaat In Gesprek Met de burgemeester van Wijdemeren, - Freek Ossel, over: alarmerende inbraakcijfers, het referendum, inwoners betrekken bij besluiten en de communicatie in
het algemeen.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Warm en warmbloedig Wonderfeel
‘s -GRAVELAND- Op Wonderfeel drie dagen genieten van klassieke muziek in de buitenlucht verveelt blijkbaar nooit. Ook al schijnt de
zon onbarmhartig en is het af en toe stof happen op de droge gronden van landgoed Schaep en Burgh, de variatie aan muzikale klanken in combinatie met literatuur, dans en lekkere hapjes/ drankjes biedt ontspanning en kortstondig genot.

Het Holy Trinity Choir
Welke route je ook volgde, het
bleef drie dagen een zoektocht
naar veel hoogtepunten op
acht podia. Waarbij soms na
enig wikken en wegen dat ene
vioolduet of die bepaalde pianovirtuoos links bleef liggen,
want een koele ijsthee in de
schaduw is ook wat waard. Na
de gloedvolle opening van de
jonge musici van het Wonderfeel Festival Orchestra o.l.v. Johannes Leertouwer op Het Veld
waaierde het publiek uit naar
andere locaties. Het was goed
om te zien dat maar liefst drie
van de vier Wijdemeerse wethouders gebruik maakten van
hun vrijkaartje om cultuur op
te snuiven. Het Nederlands Blazers Ensemble was ingekrompen tot drie blazers op het verre

Weeshuis van de Hits. De aanvulling met de cymbaalspeler
Vasile Nedea en harpiste Astrid
Haring was een lichte compensatie voor het verwachte blaasgeweld. De solopartij op hoorn
door Jasper de Waal bij Richard
Strauss’ eerste hoornconcert (18
jr.) was daarentegen fenomenaal, omrand door de enthousiaste spelers van het Wonderfeel
Festival Orchestra. Michelle
Verheggen (harp) en altvioliste
Rinde Yildiz waren representanten van de vele jonge musici op Wonderfeel. Michelle
en Rinde worden ondersteund
door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Zij speelden
een mix van Debussy en folk in
de tent van Solo. Een plek waar
het heerlijk toeven was. Een

dag later speelde Julien Libeer
subliem piano op het ronde podium. Zijn Bach-improvisaties
ontroerden velen, ook Ankevener Jan Franken was aangedaan
door deze tijdloze klanken. “Dat
je hier in je gewone kleding mag
optreden is toch wel uniek in
de wereld” zei de jonge Belg.
Dat onderscheidt Wonderfeel
inderdaad van andere festivals, die ongedwongen sfeer.
Al blijft ook hier het schuiven
met een strandstoel hinderlijk
bij de laatste subtiele eindnoten.
Het publiek bestaat grotendeels
uit kenners die precies weten
wanneer je wel en niet moet
applaudisseren. Voor de kinderen was er ook allerlei vermaak.
Het zelf muziekinstrumenten
knutselen was populair. Maar

ook waren er veel ouders die
hun kroost meenamen naar
de mini-concerten. Dat verliep
meestal prima. Soms was er
irritatie. Zoals die moeder die
haar 3-jarige zoon verweet dat
‘papa en mama vaak met jullie naar de speeltuin gaan. Dan
mag je ook weleens je best doen
om iets leuk te vinden wat papa
nu eenmaal mooi vindt’. Schitterend mooi was het vioolspel
van Tosca Opdam die 60% van
haar tijd in New York werkt en
woont. Ze speelde met Helena
Basilova op piano stukken vol
raadsels van Bach en Korngold
die ‘inspireren tot het horen van
muziek tussen de noten’.
Topschrijver Arthur Japin trok
in het Capitool zoveel publiek
dat zelfs de koptelefoons om
buiten mee te luisteren op waren. Japin kan ook boeiend
voorlezen, nu uit Kolja, zijn
laatste historische roman. Een
ander hoogtepunt was aan het
begin van de zondagmiddag.
The Choir of Holy Trinity uit
Shakespeare’s kerk in Stratford-upon- Avon deed op rondreis door Nederland als eerste
het droge gras van Schaep en
Burgh aan. Je kreeg bijna medelijden met de meiden, jongens
en volwassenen in de warme
rode pijen met witte kraag.
Dat vonden ze zelf ook iets too
hot, want na twee prachtige a
capella kerkliederen wierpen ze
hun pijen af en zongen verder
in korte broek/ rok met shirt.
Wonderfeel was weer zeer de
moeite waard met Natuurmonumenten in ‘s- Graveland als
uithangbord voor natuur en
cultuur.

7

Winnaar
SLOEPenTocht?

Wat hebben wij genoten van
alle gezelligheid, het schitterende weer, de fantastische sfeer
en natuurlijk de mooi versierde
sloepen. Ook nu na de SLOEPenTocht ontvangen wij nog
steeds vele leuke reacties en foto’s. Vele sloepen hadden enorm
hun best gedaan om hun sloep
of boot flink uit te dossen in het
thema ‘the Jungle’. Leeuwen,
tijgers, apen, Janes en Lianen,
we hebben het allemaal voorbij
zien komen. Al dat creatieve
werk moet beloond worden,
vinden wij! Maar welke sloep
was nu het mooist, origineelst,
best bedacht of creatiefst. Wij
hebben er als SLOEP een avond
over vergaderd en zelfs na een
stemronde kwamen we er niet
uit. Daarom hebben we dit jaar
niet 1 maar 2 winnaars.
De winnaars zijn in willekeurig
volgorde: de familie de Blok en
Ome Joop.
Deze winnaars winnen buiten
‘de eeuwige roem’ een overheerlijke taart. Wij willen vragen of de winnaars via info@
stichtingsloep.nl kunnen laten
weten wanneer zijn de taart het
liefst ontvangen.
Graag bedanken wij iedereen
voor een onvergetelijke mooie
‘Jungle’ dag en wensen iedereen
een prachtige zomer en een onvergetelijke vakantie.
Namens alle vrijwilligers van
Stichting SLOEP

'Waterski’

Loosdrechtse pakt titel bij Nederlandse Kampioenschappen Waterski
Op 14 en 15 juli werden de
Nederlandse Kampioenschappen Waterski gehouden in
Handel. Leden van de Waterskiclub Loosdrecht waren bij
het slalommen goed vertegenwoordigd en wisten goede resultaten neer te zetten.
In de ochtend deden Holger
Drechlers en Carmen Groot
mee met de Rookiewedstrijd
(wedstrijd voor beginnende
wedstrijdskiërs). Volgend jaar
hopen zij ook aan de NK deel te
nemen. Bij de categorie slalom
heren 35+ eindigde Dirk-Jan
Cornelisse op de 6e plaats en

Frank Slabbers, na een ongelukkige start, op de 9e plaats.
Frank: “Door onvoldoende
voorbereiding, ondermeer door
de aanhoudende noordooster
wind, ging het niet lekker bij de
35+, gelukkig heb ik dit bij de
open klasse goed kunnen maken.” Maisa Verwey eindigde
in de categorie slalom dames
35+ op de 1e plaats en werd zo
Nederlands Kampioen in deze
categorie. Op zaterdag wisten
Frank Slabbers en Maisa Verwey zich in de categorie slalom
heren open c.q. slalom dames
open te kwalificeren voor de
finale voor de open categorie

(alle leeftijden). Zondag eindigde Frank uiteindelijk op de 4e
plaats bij de heren en Maisa op
de 7e bij de dames in de open
categorie. Maisa: “De kampioenstitel bij de dames 35+ was
mijn doel en dat heb ik weten
te behalen. Op de kwalificatie
in de open categorie had ik niet
gerekend dus voor mij was dit
een succesvol NK.”
De leden van de waterskiclub
Loosdrecht trainen veelal op
de slalombaan op de 5e plas.
Door wind en/of langsvarende
boten is het niet altijd mogelijk
om optimaal te trainen. Holger:

“Het zou fijn zijn als boten die
gebruik maken van de 5e plas
voldoende afstand houden van
de slalombaan en op lage snelheid varen in het verlengde van
de baan zodat er achter de boot
geen golven ontstaan.” Door de
hoge snelheid waarmee de boot
de skiërs voorttrekt (bijvoorbeeld bij Frank 58 km/uur en
bij Maisa 55 km/uur) kunnen
golven van andere boten een
grote invloed hebben op de trainingsomstandigheden.
Voor volgend jaar hoopt de
Waterskiclub Loosdrecht nog
meer leden naar het NK af te
vaardigen, te beginnen bij de

jeugd. Om de jeugd kennis te
laten maken met het waterskiën wordt jaarlijks een aantal
lesochtenden georganiseerd en
in de zomer een tweetal hele
dagen, de summercourse, met
alle disciplines (slalom, wakeboard, trickski, kneeboard
en eventueel springen). Voor
volwassenen worden er op een
aantal woensdagavonden lessen
georganiseerd. Meer informatie over de Waterskiclub Loosdrecht is te vinden op de website www.wsl.nu.
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STERRETJES

MEDISCHE DIENSTEN

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
YOGA MAR
hele zomer open
Doe mee! www.yogamar.eu
? 0615579525 Marie-José
Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378

Pedicure Praktijk
Nagelstudio

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

St. Annepad 12 • 1231 AT Loosdrecht
06-15119493 • info@christelclaires.nl • www.christelclaires.nl

Te koop: Beneteau 1978
kajuitzb MKII Forban
Nanni 2 cyl diesel 1997
Vraagprijs € 3500,info Jachthaven Het Anker

Vakantie
I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijdemeren van 22 augustus a.s. komen te vervallen.

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A
035-5889060
De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken
8-17 uur
588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
588 90 60
Receptenlijn
24 uur
588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
588 90 60
Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te
Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.		
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN Loosdrecht		
035 - 623 11 00
Apotheek
Frans Halslaan 27, 		
582 65 50.
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon tel. 		
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
Eén telefoonnr. 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
035-621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht 		
06-23670078
thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o. loosdrechteo@buurtzorgnederland.com
Tandartsen Buiten praktijkuren, 		
0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week.
Dierenarts Acacialaan 2a, 		
035 - 582 44 93

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

Als u een eemlige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

