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In samenwerking met
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Steviger controle op de plassen
Overlast? Meld het op: www. meldpunttoezicht.nl

Uw makelaar sinds 1979 !

Door: Herman Stuijver schap, de gemeentelijke toezichthouders, de politie en de
LOOSDRECHT- In augustus wordt de controle op snelvaren en brandweer Gooi en Vechtstreek
wangedrag op de plassen veel steviger, meldt burgemeester Os- hebben na overleg een zomersel. Die ook als voorzitter van het Plassenschap de noodzaak op rooster opgesteld waarbij er
intensiever toezicht op de plassen noodzakelijk vindt. Een maand dus vaker en intensiever wordt
lang, zeven dagen per week, 24 uur per dag zullen overtreders van gecontroleerd. Het komt erop
de regels rekening moeten houden met een steviger aanwezig- neer dat die verschillende instanties ook samen op patrouilheid van politie, BOA’s en brandweer. Beter laat dan nooit.
le zullen gaan, op verschillende
“Ons bereiken vaker dan in het bronnen binnenkomen. Die tijdstippen. Ook ’s avonds en ’s
verleden signalen over boten spreiding is lastig, daarom heb nachts, zichtbaar en onzichtdie te snel varen. Ook hebben ik het initiatief genomen om de baar. “We moeten vooral de
merkbaarheid verhogen zoals
we de indruk dat het hufterig samenwerking te verbeteren.”
ik dat noem” vervolgt Freek
gedrag toeneemt” vertelt Freek
Ossel “mensen moeten weten
Ossel. “Het probleem is dat Samenwerking
die geluiden via verschillende De 7 BOA’s van het Plassen- dat we er zijn.”
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(VER)KOPEN

Bij ons bent u aan het juiste adres !

makelaars

T 035 582 53 33
veermanmakelaars.nl

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

Boetes
Die eraan toevoegt dat er niet
alleen waarschuwingen worden
gegeven, politie en BOA’s zullen
wel degelijk boetes uitdelen. En
die kunnen fors oplopen, van
60 tot 650 euro (zie staatje hieronder).
Het blijkt dat veel mensen de
regels niet kennen. Zo mag je
maximaal 12 km/uur varen,
maar binnen 100 meter van een
oever en ’s nachts nooit sneller dan 6 km/uur. Wie sneller
wil varen heeft een ontheffing
nodig, dan mag je alleen op
bepaalde plekken en op toegestane tijden harder varen.
De controleurs zullen ook met

name jongeren informeren
over het gedrag en de regels.
Waarbij nadrukkelijk aan ouders wordt gevraagd hun kinderen te wijzen op onveilige
situaties.
Meldpunt
Daarnaast worden recreanten
opgeroepen om meldingswaardige zaken te melden, ook met
foto’s en video’s. Dit kan eenvoudig via www.meldpunttoe-

zicht.nl. Via dit internetadres
kan iedereen melding maken
van verdachte of gevaarlijke
situaties en niet-spoedeisende
calamiteiten, waaronder mogelijke overtredingen van de
regels voor het snelvaren op de
Loosdrechtse Plassen. Alle partijen willen via dit meldpunt
een beter beeld krijgen van de
problemen rond het snelvaren,
Lees verder op pagina 2

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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Vervolg van voorpagina
om het beleid, de regelgeving
en handhaving daarvan zo nodig te verbeteren. Dus minder
hinder, overlast en gevaarlijke
situaties voor andere watersporters, omwonenden en recreanten.
Toekomst
De samenwerking rond het
zomerrooster geldt alleen voor
augustus. Maar Freek Ossel wil
meer. “Eerst moeten we deze
opzet met elkaar evalueren.
Maar ik vind ook dat we naar
een structureel beleid moeten
voor de toekomst. Er zijn tal
van onderwerpen, zoals een
effectieve samenwerking, een
lik-op-stuk- beleid, het aantal

ontheffingen, enzovoort.” Er is
nog een pijnpuntje wat de heer
Ossel betreft. Dat gaat over het
boetebeleid van het openbaar
ministerie. Dat heeft volgens
hem geen hoge prioriteit, het
duurt te lang en soms krijg je
zelfs helemaal geen straf. Dat
wil hij ook aan de orde stellen.
Bovendien wil hij na de zomer
een Waterconferentie organiseren, met onder andere Waternet, Natuurmonumenten,
het Plassenschap, de gemeente
Wijdemeren en de ondernemers. “Tenslotte zijn we een
waterrijke gemeente met een
groeiende waterrecreatie. Dan
is het zinvol om je gezamenlijk
te buigen over de recreatie op
en rond de plassen.”

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

KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 12 aug: 11.00 uur:
Pastor E. Kaak.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 12 aug: 10.00 uur:
Ds. P. Vroegindeweij.
18.30 uur:
Ds. M. Roelofse
Gereformeerde kerk
Zo. 12 aug: 10.00 uur:
Ds. W. Timmerman.
Beukenhof
Zo. 12 aug: 11.15 uur:
Ds. van Duinen.

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo. 12 aug: 09.30 uur:
Geen opgave ontvangen.
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 12 aug: 09.30 uur:
Geen opgave ontvangen.

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

Alice & José

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

Online zoeken
En ook boeken!

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

Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid
kunnen honing halen uit onkruid

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

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Geen subsidie
Wonderfeel
De gemeente Wijdemeren is
trots dat dit buitenfestival in de
gemeente plaatsvindt. De combinatie van klassieke muziek, cultuur en natuur is uniek. We delen
de visie van Wonderfeel dat deze
combinatie zorgt voor een andere beleving van klassieke muziek
voor een heel brede doelgroep.
Om het concept vorm te kunnen
geven, hebben we de organisatie
de eerste drie jaren (2015, 2016,
2017) financieel ondersteund
met een subsidie van totaal
10.000 euro. Voor 2018 heeft
de organisatie een duurzaamheidsubsidie aangevraagd. Omdat deze aanvraag niet voldeed
aan de gestelde eisen voor een
duurzaamheidsubsidie is deze
afgewezen. We kijken graag met
de organisatie van Wonderfeel
hoe we kunnen bijdragen aan
de verdere ontwikkeling van het
evenement. Inmiddels is er contact met wethouder Rosalie van
Rijn over de mogelijkheden van
een meerjarensubsidie per 2019.

Zomereenzaamheid, vrijwilligers
gezocht
REGIO - Voor mensen die eenzaam zijn, kan de zomer net zo voelen als de feestdagen. Iedereen is met vakantie of doet iets anders
leuks. Wekelijkse activiteiten stoppen. Hierdoor neemt het gevoel
van eenzaamheid toe. Een praatje kan dan enorm helpen. Vrijwilligers van Sensoor, de landelijke luisterlijn, bieden een luisterend
oor aan mensen met zorgen, verdriet en problemen. Via chat, telefoon en e-mail. In september start er een training in Hilversum
om nieuwe vrijwilligers op te leiden.
De landelijke luisterlijn wordt
vaker gebeld dan ooit. Afgelopen mei beantwoordde Sensoor bijvoorbeeld 1.800 telefoontjes meer dan in diezelfde
maand vorig jaar. Het aantal
vrijwilligers is te laag om de
groei te kunnen opvangen. Ook
deze zomer verwachten we veel
telefoontjes, want hoewel je het
misschien niet zou verwachten,
ligt juist in de zomer eenzaamheid op de loer. Onderzoekers
aan de Universiteit van Utrecht
zochten dit uit. Wat bleek?
Wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt of je eenzaam voelt,
vergroot mooi zomerweer het
gevoelsmatige contrast met al
die vrolijke mensen die je ineens overal voorbij ziet komen.
Verder zijn familieleden in
deze periode vaak op vakantie
en het verenigingsleven ligt stil.
Zelfs op TV houden de series
op. Wil jij helpen mensen gehoor te geven, dan biedt Sensoor je graag een training aan
bij jou in de buurt om je op te
leiden als vrijwilliger.
Echt iets betekenen
“Ik heb juist voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik
in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, iemand met

een luisterend oor kan helpen.
Door echte aandacht te geven
en de juiste vragen te stellen,
kan ik mensen op hun gemak
stellen. Dan komen ze de dag
net even wat beter door. Daarnaast is het heerlijk iets voor
een ander te kunnen betekenen”, aldus Gerben, een van
de vrijwilligers. Sensoor is al
60 jaar de grootste organisatie
in Nederland die anonieme
hulp op afstand biedt. Vanuit 26 locaties, waaronder in
Hilversum, voeren zo’n 1.200
vrijwilligers dag en nacht ruim
285.000 anonieme gesprekken
per jaar, via telefoon, chat en
e-mail.
Informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 14 augustus van
16:00 uur tot 17:00 uur en op
donderdag 16 augustus van
10:00 tot 11:00 uur staan in
Hilversum informatiebijeenkomsten gepland voor mensen die interesse hebben in dit
vrijwilligerswerk. Aanmelden
om vrijblijvend informatie in
te winnen, kan per e-mail aan
José Borkes; j.borkes@sensoor.
nl. Als vrijwilligers zich voor
het werk aanmelden, volgt er
een kennismakingsgesprek.
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Beelden op Syp

Beelden op Syp is een bijzondere presentatie van beelden in de historische tuin van kasteel-museum
Sypesteyn van zaterdag 18 augustus t/m 30 september.
De zeven kunstenaars gebruiken verschillende materialen
en hun beelden staan op plaatsen in de tuin die zij zelf gekozen hebben.

Voor Peter van den Akker zijn
verhoudingen tussen mensen,
verschuivingen in wereldculturen en veranderingen in techniek, architectuur, natuur en

mensbeeld inspiratiebronnen.
Het zijn allemaal beelden en
sferen die naast en met elkaar
bestaan. Zijn werk omvat vele
technieken in verschillende

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

vr. 10 aug.

19.30 u.

Reeën kijken Corversbos

Alg. Begr.pl. Beresteinseweg

za. 11 aug.

11.00 u.

Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’

Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 11 aug.

12.00 u.

Kerken open Nederhorst den Berg

Willibrord; OLV Hemelvaart

zo. 12 aug.

11.00 u.

Struinen met de boswachter

NM, Noordereinde 54b

wo. 15 aug.

14.00 u.

Watersafari

NM, Noordereinde 54b

18/08- 30/09

10.30 u.

Beelden op Syp (kasteeltuin)

Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150

za. 18 aug.

11.00 u.

Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’

Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 18 aug.

12.00 u.

Kerken open Nederhorst den Berg

Willibrord; OLV Hemelvaart

za. 18 aug.

19.30 u.

Reeën kijken Corversbos

Alg. Begr.pl. Beresteinseweg

zo. 19 aug.

11.00 u.

Bossafari

NM, Noordereinde 54b

do. 23 aug.

14.00 u.

Watersafari

NM, Noordereinde 54b

za. 25 aug.

11.00 u.

Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’

Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk

za. 25 aug.

12.00 u.

Kerken open Nederhorst den Berg

Willibrord; OLV Hemelvaart

za. 25 aug.

13.00 u.

Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.)

Kerklaan 89, Kortenhoef

do. 30 aug.

14.00 u.

Bossafari

NM, Noordereinde 54b

za. 1 sep.

11.00 u.

NK Palingroken

Kortenhoefsedijk, K’hoef

za. 1 sep.

20.00 u.

Gondelvaart

Dode eind, K’hoef

za. 8 sep.

17.00 u.

Wijdegat Waterconcert

Wijdegat, K’hoef

ma. 10 sep.

14.00 u.

Opening Weggeefhoek WM

DrieLuik, Lindeplein. Ldr.

materialen.
Met een drieluik geeft Dorothé Arts in de kasteeltuin op
eigen wijze commentaar op
de relatie mens-natuur. Haar
drie beelden zijn gemaakt van
hout en huishoudfolie met als
(letterlijk) hoogtepunt een in
plastic verpakte dode boom.
Natuurlijke processen als groei,
woekering en verval zijn de inspiratiebron voor haar werk.
Michiel Deylius toont abstract
werk rondom het thema Huid.
Daarnaast laat hij in een aantal
schalen zijn vakmanschap als
letterhakker zien. In een deel
van zijn autonome werk speelt
vormgeving met letters evenzeer een rol; daarin zoekt hij
voortdurend naar nieuwe toepassingen van de hand gehakte
letter.
Voor Jolanda Drukker Murray
is de mens een belangrijke inspiratiebron. Tijdens Beelden
op Syp laat zij een serie beelden
van bekende historische vrouwen zien: Bonnie (van Clyde),
Anna Pavord (tulpenmania),
Justitia (gebonden aan de wet),
Diana (godin van de jacht) en
Qiu Jin (dichter en zwaardvrouw).
Marin Hondebrink over haar
werk: “Materialen die snel van
staat kunnen veranderen zijn
het begin van mijn proces. Als
een soort chemicus ga ik te
werk. Mijn uitvindingen komen terecht in abstracte schilderijen en sculpturen waar
huid letterlijk-en figuurlijk het
thema is.”
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De getoonde beelden van René
Vlasblom zijn sierlijke composities geïnspireerd op relaties tussen individuen. Rijke
vormverschijningen van dialogen tussen karakters die elkaar
ontmoeten in de liefde. Door
de vertaling in lijnen van weerbarstig RVS lijken ze te dansen
in de omgeving.
Uit de huidige abstracte themareeks ‘Stromingen en rimpelingen’ van Anneke Wessels toont
zij drie waterlandschappen in
natuursteen met als inspiratiebron De Lek en uiterwaarden.
Ook te zien is een beeld uit haar
vorige abstracte reeks ‘Binnenstebuiten’ en een gestileerde
tors uit de figuratieve reeks
‘Torsen en vrouwfragmenten’.
Beelden op Syp is van dinsdag
t/m zondag van 10.30-17.30
uur te bezichtigen in de kasteeltuin; Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 1231 LC Loosdrecht;
www.sypesteyn.nl

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

Raadsel houten palen nog
niet opgelost
LOOSDRECHT – De herkomst
van de houten palen, die in de
afgelopen weken in de Loosdrechtse Plassen zijn aangetroffen, is nog niet bekend. Wel
wordt een aantal tips van oplettende recreanten en omwonende nagegaan en vergeleken met eigen waarnemingen
van de toezichthouders van
Recreatie Midden-Nederland,
uitvoeringsorganisatie
voor
Plassenschap Loosdrecht e.o.
Een aantal palen is hoogstwaarschijnlijk toch afkomstig
van eerder uitgevoerde werkzaamheden op de plas (baggeren, onder beschoeiing, herstel
oevers). Ook zijn er sterke vermoedens dat sommige palen in
het verleden hebben gediend
om ballenlijnen vast te leggen
om vroegere zwemlocaties aan
te duiden. Deze mogelijkheden
zouden een verklaring kunnen
zijn voor een aantal van de
palen en dit wordt verder onderzocht. Voor andere palen

en objecten in het water is nog
geen logische verklaring of herkomst aan te wijzen.
Recreatie Midden-Nederland
geeft aan, dat kwade opzet met
de bedoeling om vaartuigen
te beschadigen of personen te
verwonden, niet aangetoond
kan worden. Er zijn in de afgelopen week geen nieuwe palen
of andere gevaarlijke objecten
aangetroffen, maar de toezichthouders blijven alert en waarschuwen het publiek om dit
ook te doen.
Zie ook: https://recreatiemiddennederland.nl/palen-loosdrechtse-plassen-levensgevaarlijk/
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Unieke digitale vaargids voor schippers
HAARLEM- Recreatieschippers in de provincie Noord-Holland
kunnen gebruik maken van een unieke dienstverlening via een
app: een digitale vaargids met persoonlijke vaarinformatie én automatische openingsverzoeken voor bruggen
De schipper voert gegevens
in van het schip en de vaarroute. Op basis van de locatie, opgegeven vaarroute en
snelheid wordt de verwachte
aankomsttijd bij een brug of
sluis berekend. Deze verwachte aankomsttijd wordt via een
speciaal brugmanagementsysteem (BMS) doorgegeven aan
de brugwachter. De app RiverGuide Recreant toont vervolgens de route met alle bruggen
en sluizen die de schipper op
de route tegenkomt. Daarnaast geeft de app tijdens de
reis relevante informatie zoals
detailinformatie van bruggen
of sluizen, doorvaarthoogten,
marifoonkanaal en telefoon-

Blauwe Golf
Samen met tien andere (vaar)
wegbeheerders werkt de pro-

nummers voor contact met de
bedienaar. In het vaarseizoen
2018 worden steeds meer bruggen aangesloten op de unieke
dienstverlening. De ervaringen
worden benut voor verdere
doorontwikkeling.
Brug- en sluiswachters maken
ook gebruik van het BMS, dan
zien ze wanneer schepen bij de
brug of sluis aankomen. Op
basis hiervan kan hij het beste
bedientijdstip bepalen. Dit bedientijdstip krijgen schippers te
zien in de app. Ook de routenavigatie van automobilisten kan
in de toekomst rekening houden met de (geplande) brugopeningen.

vincie Noord-Holland om de
Blauwe Golf in de provincie te
realiseren. Deze partijen zorgen er samen voor, dat de bruggen in de provincie efficiënter

worden bediend en schippers
hun reis beter kunnen plannen.
Blauwe Golf is een onderdeel
van het Rijksinvesteringsprogramma Beter Benutten, dat
als doel heeft om de reistijd in
de drukste regio’s van ons land
tijdens de spits met 10% te verbeteren. Doel is uiteindelijk een
landelijke dekking van data en
dienstverlening.
Vragen
Bij vragen of klachten over de
dienstverlening kunnen vaarweggebruikers bellen naar
het Servicepunt provincie
Noord-Holland, 0800 0200 600
(gratis) of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl. Meer
informatie over Blauwe Golf
is te vinden op de website van
de provincie. Of bekijk Blauwe
Golf verbindend. De app RiverGuide Recreant is gratis te
downloaden via de Appstore en
Playstore.

Yes, kans op regen en koelte
Uit de 14-daagse weersvoorspelling van het doorgaans
betrouwbare weerstation De
Arend uit Ankeveen blijkt dat
vanaf donderdag 9 augustus de
temperatuur zal dalen tot 23/24
graden. Ook is de kans op neerslag gestegen tussen 8 en 12 augustus.
www.dearend.nl

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)

Koffiebroodje
€ 1,00 per stuk

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.

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

Wij gaan
verhuizen
Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

NIEUWSSTER

Woensdag 8 augustus 2018

Afmeren Porseleinhaven
veroorzaakt overlast
Diverse recreatieondernemers signaleren dat er grote overlast is
bij de Porseleinhaven, voornamelijk gecreëerd door het aanmeren van rondvaart- en partyboten. Dat schrijven ze in een brief aan
B&W.
Bert Schipper (Manten) en Jacob van der Meulen (De Uitkijk)
zijn blij met de Porseleinhaven,
omdat het een mooie plek is
voor passanten om Loosdrecht
te bezoeken. Ook de toegang tot
het Horregat, de éénrichtingsdoorgang van de eerste plas naar
de Vuntus, is een verbetering.
De onlangs gereed gekomen
pier noemen ze ‘een schot in de
roos’.
De problemen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door rondvaart- en partyboten. Wijdemeren heeft nagelaten een vaste
ligplaats te benoemen voor der-

gelijke boten. Het enige bord dat
er staat is te vaag. Nu wordt de
gehele haven gebruikt voor het
afmeren, terwijl er ook al tientallen bootjes afgemeerd liggen en
diversen scheepjes slechts met
veel moeite het Horregat kunnen bereiken. ‘Met veel misbaar
en lawaai komen de boten aanvaren’ menen de briefschrijvers.
Ze spreken ook over ‘intimideren’. De gezamenlijke haven veroorzaakt grote problemen voor
de normale passanten, want
zeilbootjes, sloepen, supboards
en andere gebruikers van de haven komen door de grote sche-

pen behoorlijk in de verdrukking. Verder ontstaan door de
moeilijke manoeuvreerbaarheid
van de grote schepen vaak bijna
ongelukken en zeker grote overlast, alleen al door de stank van
de dieseldampen. Doordat iedereen nu weet dat je gratis kunt
laden en ontladen is er sprake
van een aanzuigende werking.
Het verzoek is om een duidelijke regeling voor deze schepen
te ontwikkelen en de regels zodanig aan te passen dat de genoemde schepen niet zelfstandig meer in deze haven mogen
afmeren, maar alleen op aangewezen plekken.
Volgens de inzenders zou het
afmeren van dergelijk grote schepen helemaal niet in
de genoemde haven moeten
plaatsvinden. De haven zou niet
toegankelijk moeten zijn voor
dergelijke beroepsvaart of alleen
aan de uiterste westzijde van de

Fotowedstrijd ‘watererfgoed’

LEZERS SCHRIJVEN
Alcohol, een geaccepteerde sloopkogel
In de NieuwsSter van 1 augustus stond een artikel over ‘Te vaak verkoop van alcohol aan
18-minners’. Uit dit artikel blijkt dat het in Wijdemeren relatief makkelijk is om als minderjarige alcohol te verkrijgen bij slijterij, supermarkt of
sportkantine.
In 52,5% van de gevallen werd de verkoop aan
een proefpersoon geweigerd, terwijl dit in de regio gemiddeld in 66% van de gevallen zo is. Dat
is grofweg een kans van 1 op 2, wat betekent dat
elke tweede poging om alcohol te kopen statistisch gezien zo goed als raak is. Dit beeld schokt
helaas niet, maar het maakt mij wel bedroefd.
Het nuttigen van alcohol zit diep ingesleten in
de Nederlandse cultuur: het glas bier na een lange dag, het wijntje bij het eten, een toast op het
nieuwe jaar en wat is uitgaan zonder drank?
Dat alcoholgebruik niet bevorderlijk is voor de
staat van het brein, zeker bij kinderen en jongeren, is al langer bekend. In NRC Handelsblad
een interview met kinderarts Nico van der Lely,
die een alcoholpoli voor kinderen en jongeren

runt in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft.
Een alcoholpoli voor kinderen van 13 die zich in
coma drinken, het kan in Nederland.
Hij vatte het effect van alcohol op het puberbrein
kort en bondig samen: ‘Twee keer flink dronken
worden en je IQ daalt tien tot vijftien punten.
Dat scheelt zo een schoolniveau.’
Dat met de extra aandacht, aangescherpte controles, hotspotlijstjes en boze brieven van B&W
de kans op verkoop van alcohol aan jongeren in
onze gemeente daalt is waarschijnlijk, en dat is
positief.
Maar zolang het sociaal minder geaccepteerd is
om géén alcohol te drinken, zullen kinderen en
jongeren mee willen doen. De volgende generatie lijdt minder aan alcohol gerelateerde problemen als de huidige generatie beter met alcohol
leert omgaan.
Niels Bruinius, ChristenUnie Wijdemeren
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kom of aan de oostzijde van de
nieuwe pier en op deze plaatsen
een ruimte te reserveren voor
het gewenste op- of afstappen
van passagiers en nergens anders. Schipper en Van der Meulen vinden het sowieso raar dat
het afmeren gratis is. Denk aan
de parkeerproblemen en het
achtergebleven vuil.

Tenslotte doen ze een oproep
om wat vaker iets te doen aan
het aanwezige onkruid en meer
onderhoud aan de infrastructuur te plegen. De Porseleinhaven is een prachtige voorziening, maar verloedert nu al door
de aanwezigheid van grote bossen onkruid, woekerend tussen
de accommodaties en stenen.

Een leuke bezigheid in de vakantie en iedereen kan meedoen: jong, oud, amateur of
professional. Maak een foto
met je telefoon, een drone of
dure camera, maakt niet uit.
Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen.
Wat is ‘watererfgoed’? Alles
wat te maken heeft met onze
waterhuishouding: dijken, sluizen, gemalen, molens, rivieren,
weteringen, ringvaarten, noem
maar op. Daarbij heeft water
ons eeuwenlang geholpen het
land te verdedigen door het
gebruik van waterlinies. Denk
aan de Oude en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Dus ook
de linie kan het onderwerp
van je foto zijn: vestingsteden,
inundatiegebied, forten, etc.
Om een voorbeeld te geven:

de Vecht speelde een rol in de
waterlinies om het omringend
landschap onder water te zetten en er zijn tal van pittoreske plaatsjes gelegen aan deze
rivier, zoals fort Uitermeer.
Kortom, keus genoeg en wees
creatief… er mogen best mensen of dieren op staan, of maak
een selfie!
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Oude
Hollandse Waterlinie en de
foto dient wel te zijn gemaakt
binnen dat gebied. Kijk op
www.oudehollandsewaterlinie.nl en klik op de tegel fotowedstrijd. Daar vind je alle
benodigde info. Foto’s insturen
kan tot 30 september naar contact@ohwl.nl. Naar dit mailadres kan je ook eventuele vragen sturen

Schilderen in Gooi en
Vechtstreek
U kunt nog twee dagen meedoen aan de buitenschilderworkshops van Emilie Lindenbergh. Op 9 en 10 augustus zijn
nog plekken vrij, tussen 10.00
en 15.00 uur. De workshops
staan open voor elk niveau.
De locaties zijn onder andere

de Larense heide, Vreeland,
de Vecht, buitenplaatsen en de
Loosdrechtse plassen.
Aanmelding voor een dag kost
€ 30,-; info@emilielindenbergh.
com.;
06- 30276087.
www.emilielindenbergh.com

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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Nieuw in Loosdrecht: HappyGym
Het enthousiasme van Gwendolyn Khoe voor bewegen kent geen grenzen. Ze studeerde in 2002
af bij de CIOS-opleiding. Sindsdien heeft ze met verschillende doelgroepen gewerkt. Ook met
het Kursus Projekt Loosdrecht. Nu start ze in september met HappyGym voor peuters.

“Juist zo jong al leren bewegen is geweldig voor de
kleintjes. Niet alleen helpt het
tegen overgewicht, een goede
coördinatie en sociaal contact
met leeftijdsgenootjes, ook
is het ontzettend goed voor
hun zelfvertrouwen” vertelt

Gwendolyn. “Met mijn ruime
ervaring in sport en beweging
kan ik zeggen dat ik dit werk
ontzettend leuk vind. Het is
geweldig om jonge kinderen
plezier te laten beleven in bewegen. En hoe leuk is het om
op deze manier in contact te

zijn met je eigen kind, waar de
ruimte en vrijheid is.”
Quality time
Klimmen, zwaaien in touwen,
trampoline springen, balanceren, balspellen, dansen en
nog veel meer. Pure quality

time vol plezier voor ouder
en kind. HappyGym stimuleert de ontwikkeling van
peuters al spelend en op hun
eigen ritme. De gymlessen
stimuleren de zintuigen van je
kind om nieuwe motorische,
emotionele
vaardigheden
en het waarnemingsvermogen te ontwikkelen. Je kind
leert angsten te overwinnen
en grenzen te verleggen, ze
worden fysiek sterker en tevens vergroten ze hierdoor
hun uithoudingsvermogen en
weerstand. Interactie tussen
de kinderen wordt aangemoedigd en concentratievermogen en zelfstandigheid worden gestimuleerd.
Behoefte
“Ik heb gemerkt dat er veel
behoefte is in deze regio om
op deze unieke manier samen met je peuter te kunnen
sporten. Ik ben dan ook verheugd te kunnen melden dat
wij per september starten met
de gymlessen in Loosdrecht.”
De lessen zullen gegeven worden op zaterdag van: 09.15 tot
09.55 uur; 09.55 tot 10.35 uur
in sporthal Eikenrode. Er is
keuze uit verschillende abonnementen en bijhorende prij-

zen. Mee gymmen kan al vanaf € 27,50 p.m. Meld uw kind
nu aan via de website: www.
happygym.nl of mail naar
gwendolyn@happygym.nl

Kort
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen op
doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail:
tgooi@humanitas.nl of 0356286093.

‘Verrassend goed’ bomenbestand ondanks hitte
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Ondanks de
aanhoudende droogte en de
hitte die ons land al wekenlang
teistert was de Wijdemeerse
bomenexpert Martin Tijdgat
aangenaam verrast door het
bomenbestand in onze vijf
dorpen. ‘Verrassend goed’
constateerde de medewerker
groenbeheer van de gemeente
Wijdemeren.
“Voor zover ik het kan overzien valt tot op heden de schade mee. Veel bomen verkeren
in de herfst, met de bladeren
en de bast. Maar dat is tijdelijk.
Natuurlijk zijn er ook bomen
onherstelbaar beschadigd. Ik
heb nog geen aantallen” vertelt
Tijdgat. Die erop wijst dat de
blijvende schade vaak ook samenvalt met allerlei ziektes zoals de essentaksterfte, de eikenspintkever en de tujabastkever.
Op de Tjalk in Loosdrecht
houden de Amerikaanse linden zich sterk. Dat geldt ook
voor de Amberbomen nabij
sporthal De Fuik in Kortenhoef.
Jeugdzorg en hulp
Het beleid van groenbeheer is
in de eerste plaats gericht op
de jonge bomen die niet langer
dan twee jaar staan. “Dat noemen we de jeugdzorg” vervolgt

Tijdgat “die worden wekelijks
gesproeid. Bovendien doen we
altijd aan grondverbetering bij
aanplant van jonge bomen.”
Een enkele keer worden ook
iets oudere bomen extra verzorgd als het wortelstelsel nog
onvolledig is. Want dat is volgens Tijdgat essentieel, sterke
wortels die vocht en voeding
opzoeken. Die bomen snakken
naar regelmatig een emmer
water van bomenliefhebbers in
de straat.
Hij wijst ook op een proef met
de ‘watergeefsensor’ een pen
die je in de kluit steekt, waarna je op het beeldscherm van
de computer kunt aflezen hoe
het staat met de droogte. “Het
is een tijdelijke test die wel bijzonder handig is, want de uitslag geeft ons informatie over
welke grondsoort het beste past
bij welke boom.” Ter plekke
kunnen de uitslagen zeer wisselend zijn. Martin Tijdgat laat
twee voorbeelden zien op De
Vijnen (Nederhorst den Berg)
waaruit blijkt dat de droogte op
20 meter afstand wel 50% kan
verschillen.
Met de structurele oplossing
voor wat betreft de droogte is
Wijdemeren al bezig. “We kiezen met name voor sterke bomen die de harde omstandigheden aan kunnen. Denk aan
de iepen of amberbomen, dat
zijn keiharde bomen. En dus

nooit meer Hollandse linden of
schietwilgen in de straat, maar
meer op het nieuwe klimaat
aangepaste soorten.”
Sinds Wijdemeren werkt met
het Bomenbeleidsplan is diversificatie het toverwoord. “We
zijn van 300 naar 600 soorten
gegaan. De juiste boom op de
juiste plaats. Dan spreidt je het
risico en houd je ook rekening
met de schommeling in het klimaat.”
Allemaal leuk en aardig, maar
Martin Tijdgat is bereid een
urenlange regendans te doen
om na twee maanden droogte
miljoenen liters met hemelwater af te smeken teneinde de
flora, fauna en inwoners van
dienst te zijn. Want dat is hard
nodig.

Programma GooiTV
Vanaf 8 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s uit. Vanwege de zomer is er een
enigszins aangepast televisieprogramma:
- Onze man in Indië, ter gelegenheid van de herdenking van de slachtoffers
in voormalig Ned-Indië op 15 augustus.
- RegioHub herhaalt het onderwerp over het mobiel afscheidingsstation
van de GAD.
- KijkTV: GooiTV is op bezoek in het Frietkot in Bussum, deel 2
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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IJsvogels op de Spiegelplas
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Door: Jelle Harder
NEDERHORST DEN BERG - Natuurliefhebbers weten het al lang. Aan de randen van de Spiegelplas
kun je af en toe een ijsvogel zien. Dat kan in feite het hele jaar door. Er broeden ook ijsvogels. Hoe
gaat het daarmee?
De IJsvogelwerkgroep Gooi en
Vechtstreek, ruim zestig leden,
doet al sinds begin jaren negentig
van de vorige eeuw onderzoek
naar ijsvogels. Speciaal wordt gelet op het aantal paartjes dat jaarlijks tot broeden komt.
IJsvogels broeden in steile, kale
stukjes oever die minimaal 50
cm hoog zijn. De vogels graven
hierin zelf een nestgang uit met
behulp van hun snavel en poten.
Aan het einde van een diepe gang
wordt een nestkamer gegraven.
Daarin worden de eieren gelegd
en de jongen groot gebracht. De
jongen van het eerste broedsel
vliegen doorgaans in mei het
nest uit, van het tweede in juli.
Is er nog een derde broedsel dan
wordt het wel begin september.
IJsvogels zijn vooral viseters, ook
de jonge vogels krijgen die van
hun ouders. Een vis wordt in een
keer ingeslikt. Niet verteerbare
delen zoals graten en schubben

worden uitgespuugd, dat worden
braakballen genoemd.
Broedgelegenheid
Om meer broedgelegenheid
voor ijsvogels te maken hebben
de leden van de IJsvogelwerkgroep op diverse plaatsen in Gooi
en Vechtstreek ijsvogelwanden
gemaakt door een stukje oever
recht af te steken (steil te maken).
Dat gebeurt gewoon met een
spade. Op enkele plaatsen aan
de Spiegelplas is dat ook gedaan,
al in 2006. Jaarlijks wordt er nu
voor gezorgd dat die ijsvogelwanden in orde zijn en is er driemaal
per jaar een monitoring om te
zien of er gebroed is. Behalve dat
ijsvogels in de ijsvogelwanden
broeden, gebeurt dat ook op een
enkele plek waar de werkgroep
geen wand heeft gemaakt. Dan
wordt er bijvoorbeeld gebroed
in een omgewaaide wortelkluit
van een grote boom. Soms zijn er

ook aanwijzingen dat ergens een
paartje broedt, maar is de nestplek niet bekend.
Aantal broedparen
Sinds 2005 is onderzocht hoeveel
paar ijsvogels gebroed hebben.
Over die afgelopen 14 jaar tot
en met 2018 zijn er gemiddeld
2 broedpaartjes per jaar. Het
hoogste aantal in één jaar was
2007 met 7 paar ijsvogels! In
2008 waren er 5 paar en in 2017
4 paar.
In strenge winters gaan veel ijsvogels dood, omdat het water
bevroren is en ze dus niet bij hun
voedsel kunnen komen. Daardoor ontbreken ijsvogels soms
op de Spiegelplas als broedvogel.
Dat was in 2012 en 2013 het geval. Maar ook dit jaar zijn er geen
broedparen na de strenge kou en
harde wind in februari en maart
2018. In de gehele regio waren
er in 2017 niet minder dan 104

Hond, hitte en opvoeding
Door: Nikwi Hoogland
LOOSDRECHT – Bij hondenschool Renga draait het om samenwerken. Het gaat niet om continue commando’s geven. Het gaat
om een band opbouwen tussen hond en eigenaar, zodat de
hond zo min mogelijk overlast verzorgt voor anderen. Maar wat
houdt dat nou precies in?
Een hond die een fietser achterna rent, een herkenbaar
tafereel. Je probeert de hond
terug te roepen, maar de hond
wil maar niet luisteren. De
hond heeft namelijk allang
zijn beloning gehad, de fietser
fietst weg. Om van deze ietwat
irritante manier af te komen
is discipline, geduld en liefde
vereist. Dit is verderop in dit
artikel te lezen. Nu eerst een
introductie van hondenschool
Renga. Zo’n 12,5 jaar is Renga opgericht door Petra. Zij
kwam op dit idee, omdat zij
zelf eigenaar was van een onstuimige hond. Een Rhodesian
Ridgeback genaamd: Renga.
Petra bezocht hondencursussen en kwam erachter dat het
lesgeven haar ook leuk leek. Ze
meldde zich aan voor een instructeurscursus en ontmoette daar bij toeval Sacha Gaus
(dochter van Martin Gaus).
Sacha gaf aan dat Petra zeker
haar eigen hondenschool kon
beginnen. En zo is hondenschool Renga geboren met
de trainingswijze van Martin
Gaus.

Hitte
Aan Renga zijn tips gevraagd
met dit warme weer. Puppy’s
en seniorhonden kunnen minder goed hun temperatuur regelen. Help hen hierbij, door ze
een koele plek aan te bieden en
nooit overdag te gaan lopen op
bijvoorbeeld heet asfalt. Wat
betreft de wateren is blauwalg
slecht voor de hond en hieraan
kunnen zij overlijden. Laat je
hond ook niet zwemmen in
stilstaand water, hier kunnen
nare bacteriën inzitten. Op het
strand is het slim om van tevoren een waterfles voor je hond
mee te nemen, teveel zeewater
voor je hond is niet goed. Als
laatste een open deur, maar
laat je hond niet in de auto.
Ook niet voor een minuutje.
Er bestaan met goede redenen
geen sauna’s voor honden, laat
jouw auto niet de eerste zijn.
Opvoeding
De cursussen van hondenschool Renga bestaan uit positieve lessen. De hond een beloning geven bij goed gedrag
en negeren bij vervelend ge-

drag. Slecht gedrag wordt niet
afgestraft, zoals Cesar Milan
dat wel doet. Met de positieve benadering probeert Renga
een band op te bouwen, die
uniek is. De hond leert dat hij
of zij gecoacht wordt en niet
afgestraft. Bij het voorbeeld
met de fietser is negeren echter geen oplossing. De hond
heeft namelijk de beloning al
gehad, de fietser fietst in de
hond haar ogen angstig weg.
Hier beschrijft Renga hoe je
zo’n situatie positief aanpakt.
“Eerst ga je oefenen op een afstand van het fietspad, dit kan
desnoods nog aan de lijn. Als
de hond de fietser ziet, roep je
hem naar je toe. Als hij komt
of je zelfs al aankijkt geef je
een beloning. Zo ga je steeds
een stapje dichterbij de fietser,
tot je op het fietspad staat. De
hond zal uiteindelijk voor jou
kiezen in plaats van achter de
fietser aanrennen. Zodra dat
gebeurt, hoef je hem na een
tijdje niet eens meer te roepen.
De hond kiest voor zijn eigen
rust, in plaats van het harde en
nutteloze rennen.”

Foto: Jeroen Stel
paar ijsvogels, een record aantal.
In 2018 zullen dat er niet meer
zijn dan circa 25 paar.
Dank
Het monitoren van de ijsvogelbroedwanden gebeurt met
een boot. Ruud van Oorschot is
daarbij met zijn boot al jarenlang
mijn trouwe bondgenoot. Hij is
altijd beschikbaar om het ijsvogelonderzoek daarbij te helpen.
Zo af en toe kan ook een boot

geleend worden bij Tineke Hoetmer. Zonder al die hulp zouden
we veel minder weten over de
ijsvogels op de Spiegelplas.
Wie informatie heeft over ijsvogels kan die invullen op de
website van de Vogelwerkgroep
het Gooi en Omstreken: http://
waarneming.vwggooi.nl/index.
php?soortnr=1 Bij voorbaat
onze dank.
Jelle Harder, coördinator IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek
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STERRETJES

Op pad met de boswachter

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
Hulp nodig bij uw klus?
AanpakStudent!
www.aanpakstudent.nl
info@aanpakstudent.nl
06-53790847
Te koop: Beneteau 1978
kajuitzb MKII Forban
Nanni 2 cyl diesel 1997
Vraagprijs € 3500,info Jachthaven Het Anker

’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.
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
en hoeveel pootjes een pissebed
heeft.
Handig om te weten
Voor alle activiteiten geldt deelname
uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via de website.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
foto:© Natuurmonumenten
Rene Koster

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

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
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