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Hij was samen met zijn Hilversumse collega Wolthers aanwezig bij overleg over de plannen
voor de N201. “Bij de vier denkrichtingen heeft men berekend
wat de effecten zijn op het verkeer. Er zijn geen uitspraken

S

Meer dan 10.000 mensen, onder wie heel veel Loosdrechters, hebben op internet een
petitie ondertekend tegen een
weg ten zuiden van Hilversum
over de Hoorneboegse heide die de N201 moet verbinden met de A27. Op 8 januari
nam het provinciebestuur van
Utrecht een besluit over een

denkrichting. Verkeerswethouder Joost Boermans benadrukt
dat Wijdemeren niet instemt
met welke variant dan ook.

S-

Door: Herman Stuijver

over wat het met de leefomgeving doet. Alleen al om die reden kunnen wij nergens mee instemmen. Ook Noord-Holland
heeft zich niet uitgesproken over
een weg over de hei of iets dergelijks” stelt Boermans.
In het Meerjarenprogramma
Infrastructuur Ruimte en Transport oostkant Amsterdam wordt
gekeken naar een betere doorstroming van verkeer tussen A4
(Schiphol) en A27 (Hilversum).
De N201, in de volksmond
Vreelandseweg, loopt van Hilversum tot Zandvoort (56 km.)
Het Utrechtse deel van 16,3 km.
loopt van het aquaduct Amstelhoek tot net voorbij Vreeland,
de overige 40 km. hoort bij de
provincie Noord-Holland. Nu
is deze weg al zeer druk en gevaarlijk. Verwacht wordt dat de
doorstroming de komende decennia nog lastiger wordt met
de groei van o.a. Schiphol en de
veiling van Aalsmeer.
Na uitgebreid verkeersonderzoek door bureau Royal Haskoning DHV komt men tot vier
denkrichtingen: de weg laten
zoals hij nu is; afwaarderen naar

60 km. en vooral voor lokaal
verkeer; verbreden naar 2x2
rijbanen met 80 km. per uur en
een afslag ten zuiden van Hilversum naar de A27 en dezelfde
variant maar nu met 100 km/
uur. De onderzoekers stellen
vast dat deze laatste ‘denkrichting’ zorgt voor een forse verbetering van de verkeersafwik-

Hier, bij Intratuin zou de afslag gepland zijn
keling op de N201 zowel nabij
Mijdrecht/Uithoorn als op de
Diependaalselaan in Hilversum.
Wel heeft deze maatregel ook
een aantrekkende werking.
Lees verder op pagina 4

De favoriete makelaar van
‘t Gooi en de Vechtstreek
Tel.: 035 5827611
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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www.idmakelaars.nl
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KERKDIENSTEN
Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo. 13 jan: 11.00 uur:
P. de Klerk.
Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 13 jan: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. A. van Duinen

Online zoeken
En ook boeken!

Zonnebloem
spelletjesmiddag

FAMILIEBERICHTEN

Gereformeerde Kerk
Zo. 13 jan: 10.00 uur:
Ds. H.M. Ploeger.
Beukenhof
Zo. 13 jan: 11.15 uur:
Ds. H.M. Ploeger.

Lieve mensen,

Oud-Loosdrecht

Overweldigend, het medeleven bij het ziek zijn en
overlijden van onze Piet.

Hervormde Gemeente
Zo. 13 jan: 09.30 uur:
Ds. W. van den Hul.
Gezamelijke dienst Sijpekerk
Nederlands Gereformeerde
kerk
Zo. 13 jan: 09.30 uur:
Ds. F. Gerkema.

Dank, dank.

In de vorm van brieven, kaarten, bloemen en
heel veel lieve woorden.
Het zal ons zeker sterken bij het verder gaan.
Uit aller naam,
Thea van de Bunt-Lamme

Rijbewijskeuringen in
Loosdrecht

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 18 januari terecht in
het gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht.

Warme gebakken
Hilvisjes (zonder graat!)
4 voor €10,00 (normaal €12,50)
Eigen gemaakte Paella
300 gram €5,85 (1 persoon)
Iedere vrijdag op het Lindeplein in
Loosdrecht van 9:00 - 18:00 uur
U kunt bij ons ook pinnen!!
Het leven gaat niet altijd over rozen,
maar paardenbloemen zijn ook mooi

Zaterdagmiddag 12 januari van
14.00 tot 16.00 uur is er weer
een gezellige spelletjesmiddag
in Grand Café Emtinckhof. De
eerste in dit jaar en voor iedereen toegankelijk. Komt u ook?
Kosten € 5,-- inclusief hapjes en
drankjes.

Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via:
06- 13031321. De kosten bedragen € 40. De keuring voor
rijbewijs CDE en de taxipaskeuring kost € 60. De volgende
keuring zal zijn op vrijdag 15
februari.

ADVERTEREN? DENIEUWSSTER.NL

ambachtelijke
slagerij

Aanbieding van deze week:
2 stuks

5,50

Samen

5,95

Bourgondische kipfilet
gemarineerde kipfilet met
rauwe ham

Vleeswarentrio:

100 gram runderrookvlees
100 gram leverkaas
Bakje beenhamsalade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 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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Eerste stap: commissie ‘duurzaamheid’

Olivier Goetheer ‘alle koopwoningen energieneutraal’
zag een kantelpunt om de opwarming van de aarde binnen
de twee graden te houden. We
kunnen niet alleen vertrouwen
op de technologie of wijzen op
de verantwoordelijkheid van
grootmachten als China, India
en de VS.
De afgelopen 3 miljoen jaar is
er nog niet zoveel CO2 in de
atmosfeer geweest. De CO2
is man-made en als we daarin
doorgaan op de huidige manier, met het huidige tempo
van verduurzaming, dan is het
aan het einde van deze eeuw 3
graden warmer.

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Verlangend keken de Wijdemeerse politici
uit naar de Duurzaamheidsagenda 2021 van wethouder
Boermans. Naast lichte tevredenheid was er gelatenheid en
teleurstelling. Olivier Goetheer
van De Lokale Partij nam de
handschoen op en presenteerde een alternatief plan van 250
miljoen (!) dat een concrete bijdrage levert om de uitstoot van
CO2 terug te dringen.
“Alles beter dan niks”, zei Patricia IJsbrandy van Dorpsbe-

langen. Stan Poels van PvdA/
GrL. sprak van ‘peanuts’ met
een budget van € 90.000, ‘een
wethouder met een lege portemonnee’. Hij miste de urgentie
in het stuk.
Ook Olivier Goetheer was
geschrokken van de weinig
concrete stappen in de Duurzaamheidsagenda. Hem waren
alleen de uitbreiding van het
fietsenhok en de aanschaf van
twee e-bikes voor dienstreizen
bijgebleven. Hij schetste een
reis van zijn eigen bewustwording om in de hoogste
versnelling stappen te nemen
naar meer duurzaamheid. Hij

DorpsBelangen weer vol
energie in 2019
De campagne, de verkiezingen,
de formatie, vorming van de coalitie, het leveren van een wethouder. 2018 was voor DorpsBelangen een druk jaar. Er is veel tijd
en energie gestopt in het helder
uitdragen van onze ideeën en
plannen. De uitslag van de verkiezingen was veelzeggend.
We doen onze naam eer aan;
DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen. Geen
verzinsels om stemmen te winnen, maar serieus aan de slag
voor onze dorpen.

DorpsBelangen blijkt voor velen
een stabiele factor in de gemeentelijke politiek. Geen grappig
bedoelde acties, nooit anderen
beschadigen. Altijd gericht op
de inhoud en op ons belangrijke
standpunt; Zelfstandigheid voorop, zo lang mogelijk en zo goed
mogelijk. Versterk Wijdemeren
in de komende jaren. In vergaande samenwerking, met pijn
in het hart in een groter geheel.
Maar, geen fusie met Hilversum.
We houden de rug recht. Gesteund door de minister van
Binnenlandse Zaken die vorige

Woningen centraal
In onze regio Gooi en Vecht
komt ruim 70% van het energiegebruik voor rekening van
de gebouwde omgeving; 50%
betreft de particuliere woningen. Het energiebesparingspotentieel in de gebouwde omgeving tot 2050 is 40% - 50%.
Duidelijk is dat daarop zal
moeten worden ingezet. Met
name huiseigenaren zijn de
doelgroep waarbinnen slagen
kunnen worden gemaakt. Het
plan van Goetheer komt erop
neer dat alle koopwoningen
in Wijdemeren binnen 15 jaar
energieneutraal zijn. Dat wordt
gefinancierd met een besparing
op energiekosten die de gemeente in rekening brengt als
baatbelasting bij de woningen
die meedoen aan dit plan.
In Wijdemeren staan 7090
koopwoningen. In een periode
maand liet weten dat ook zij geen
gedwongen fusie wil. Gemeenten mogen creatief zijn in hun
bestuurlijke toekomst. Creatief
zijn wíj altijd, en daarom praten
we mee over vervoer, bouwen,
recreatie, cultuur en het sociaal
domein. In Wijdemeren en met
de andere gemeenten in de regio.
Gericht op wat het beste is voor
de inwoners. Hoe weten we dat?
Omdat we ons oor te luisteren
leggen. Vragen naar wat u beweegt, een enquête op de Loosdrechtse jaarmarkt, aanwezig op
bewonersavonden. Dat deden
we, dat doen we en dat blijven we
doen. Ook in het nieuwe jaar.
Wij - fractie en bestuur - gaan
in 2019 vol energie verder. Wij
staan altijd voor u klaar. Als u
ons nodig hebt of van gedachten
wil wisselen over zaken in onze
dorpen. Onze vergaderingen zijn
openbaar, het schema van onze
activiteiten is te vinden op www.
dorpsbelangen.nu.
De Top-6 van DB (v.l.n.r.): René Voigt,
Jan-Jaap de Kloet, Ria Hennis, Rob Duikersloot, Jacob Doets en Patricia IJsbrandy (foto: Jessica Grezel)

van 15 jaar worden er jaarlijks
472 huizen energieneutraal.
De gemiddelde kosten daarvan zijn volgens de organisatie ThuisBaas €35.000. Uitgesmeerd over 15 jaar is dat een
bedrag van €195,- per woning
per maand, in plaats van de
gebruikelijke gas- en elektrarekening. Volgens Goetheer zijn
er legio financieringsmogelijkheden.
Hij waarschuwt voor een te
algemeen beeld. Hij kiest voor
een meerstromenbeleid. Je
kunt al beginnen met isolatie
met een snelle terugverdientijd. Daarvan geeft hij diverse
rekenvoorbeelden.
Als eerste vervolgstap wil
Goetheer een projectteam oprichten, met externe adviseurs
maar ook met lokale ondernemers en de Energiecoöperatie
Wijdemeren. Hij erkent dat de
financiering met 35.000 euro
de bottleneck is. Naast verschillende landelijke fondsen
zou Wijdemeren een lokaal
financieringsfonds kunnen oprichten.
Het idee om een Wijdemeerse
klimaatcommissie op te richten
vond brede steun bij de aanwezige politici die nog net niet
in applaus uitbarsten. Vriend
en vijand prezen zijn ambitie en enthousiasme voor zijn
reis van bewustwording naar
daadkracht. Natuurlijk betreft
Goetheers idee een onuitgewerkt plan, maar hij zal zich
inzetten om veel medestanders

te krijgen. Er moeten concrete stappen worden gemaakt,
meende de DLP ‘er.
Vervolg in raad
De gemeenteraad boog zich
ook over de Duurzaamheidsagenda. Wethouder Boermans
was er trots op dat er een plan
op tafel lag. “We zijn er nog
lang niet, maar het begin is
gemaakt.” Hij meende dat er
voor de vier onderdelen toch
maatregelen afgevinkt konden
worden. Voor CO2- reductie
zelfs 15, Wateradaptatie 12 en
voor Circulariteit 10. Hij was
het ‘minst trots’ op de Mobiliteit. De raad stelde een commissie ‘duurzaamheid’ in het
leven met alle 6 partijen. Die
club zal als eerste een overzicht
maken van maatregelen met
kortere terugverdientijd dan
15 jaar (bijv. isolatie en zonnepanelen). Bovendien gaat men
onderzoeken welke financiële
fondsen kunnen worden aangesproken. Het ging de raad te
ver om minstens 10% van het
positieve jaarresultaat te storten in het potje ‘duurzaamheid’.
Alleen D66 en PvdA/ GrL.
stemden voor.
Olivier Goetheer straalde, hij
was erin geslaagd om duurzaamheid in hoofd en hart van
de raad te zaaien. Nu nog oogsten.
Olivier Goetheer (DLP) toonde daadkracht (foto: Douwe van Essen)

Oproep GroenLinks

‘Geen weg over de hei,
maar hei over de weg’
REGIO- Gedeputeerde Staten
van de provincie Utrecht nemen op 8 januari 2019 een besluit over de mogelijke aanpassing van het deel van de N201
dat zich in de provincie Utrecht
bevindt. Er wordt gekozen uit
vier opties, waarbij twee opties
een verdubbeling van de N201
betekenen.
Het besluit van de provincie
Utrecht kan grote gevolgen
hebben voor de eigen inwoners,
maar ook voor de inwoners van
de provincie Noord-Holland en
de betrokken gemeenten. Over
het Noord-Hollandse deel van
de N201 wordt later een besluit
genomen. Lex van Waarden
(GroenLinks Hilversum): “Ons
standpunt is helder: geen weg
over de hei, maar hei over de
weg. Als de N201 wordt verbreed en een weg over de Hoorneboegse hei wordt aangelegd,
betekent dat een onherstelba-

re aantasting van de natuur
en het landschap. Daarnaast
zullen het extra verkeer en de
hogere maximumsnelheid tot
meer CO2-uitstoot leiden en de
luchtkwaliteit verslechteren.”
“Meer asfalt is in tijden van klimaatwetten en klimaatakkoorden geen acceptabel antwoord
op de vraag hoe bereikbaarheid
kan worden verbeterd,” volgens
Stan Poels (GroenLinks Wijdemeren). “Verbeteren van openbaar vervoer, zoals light-rail, en
het fietsnetwerk zijn een veel
betere oplossing. Ook voor de
toekomst.”
GroenLinks Hilversum en
Wijdemeren zijn van mening
dat dit een zeer ongewenste
ontwikkeling is. Zij roepen de
Utrechtse en Noord-Hollandse
bestuurders op niet te kiezen
voor verbreding van de N201 en
de daaraan gekoppelde weg over
de hei.
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is met de klimaatdoelen. Ook
pleit ze voor het behoud van de
190 ha. natuur van de Hoorneboegse heide met de bijzondere
vegetatie, begraasd door runderen.

er ook vanuit Noord-Holland
gekeken of er eventueel een
aansluiting moet komen. Wat
de gemeente Hilversum betreft
komt er sowieso geen nieuwe
weg over de Hoorneboegse hei.

En nu?
Hoewel het slechts om een
denkrichting gaat en geen concreet plan, kan het geen kwaad
de zaak scherp te volgen. De
besluitvorming over de denkrichtingen door Gedeputeerde
Staten van Utrecht op 8 januari ging uitsluitend over het
Utrechtse deel van de N201
tussen Uithoorn en Vreeland.
Het Noord-Hollandse deel, in
de gemeenten Wijdemeren en
Hilversum, blijft hierbij buiten
beschouwing.
Hoe staat het met Noord-Holland? Deze provincie wacht
eerst de uitkomst van Utrecht
af. Pas als Utrecht kiest voor de
verbrede N201-variant wordt

De Hilversumse wethouder van
verkeer Annette Wolthers sluit
aan bij de woorden van wethouder Boermans. Ze stelt dat een
vierbaansweg over de Hoorneboegse hei geen haalbare kaart
lijkt. Wat kan wethouder Joost
Boermans betekenen voor de
verontruste Loosdrechters ?
Wat is de status van het besluit
van de provincie Utrecht? Met
die vragen worstelt Anita Vonhoff ook. “Je weet eigenlijk niet
wie je moet benaderen, wie erover gaat en waar je moet zijn
om informatie te krijgen en
hoe je het moet tegenhouden.
En dat maakt het heel onrustig,
want voor je het weet ligt er een
weg en dan ben je te laat.”

Uitslag quiz Beukenhof Fair

vangst nemen. Natuurlijk bent u
daar allemaal ook van harte welkom om gewoon eens een kijkje
te nemen bij onze activiteiten en
onze uitgebreide collecties!

Petitie
Loosdrechtse Anita Vonhoff
stelde een petitie op tegen het
plan om de weg te verbreden en
een nieuwe weg aan te leggen
over de Hoorneboegse heide.
Bij NH Nieuws vertelt ze dat de
aanleg van het asfalt een belachelijk plan is. “Als je kijkt naar
de klimaatverandering, kan je
geen weg neerleggen die alleen
maar meer vervuiling geeft. Ik
denk dat we een oplossing moeten zoeken die misschien wel
wat slechter is voor de economie maar wel beter is voor het
milieu”, licht Vonhoff toe. Ze
schreef ook een brief aan het
Goois Natuurreservaat, Wijdemeren, Amsterdam, de provincies Utrecht en Amsterdam en
de rijksoverheid. Daarin komt
ze met het ijzersterke argument
dat meer infrastructuur in strijd

90 jaar Hollands vakmanschap!

50%

korting
op het 2e
matras

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie!
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

BEDDEN

Rading 46a | 1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Caramelslof
van € 10,45

Voor € 7,50

Tijdens de Beukenhof Fair in december was de Historische Kring
Loosdrecht ook met een kraampje aanwezig waar men oudere
plaatjes van tekst kon voorzien.
Doorlopend waren er mensen
bezig met het oplossen daarvan.
Andere bezoekers kenden Loosdrecht daarvoor onvoldoende,
maar wilden graag een formulier
mee om het toch nog eens na te
zoeken thuis. En zo bereikten we
ook het doel van onze aanwezigheid: oog voor de historie van
ons mooie dorp!
De betere scores werden, de eerlijkheid gebiedt dit te zeggen, behaald door de meer gewortelde
dorpsgenoten, waarvan de werkgroep leden van de HKL niet
meedingen naar de prijsjes. De
volledige uitslag moest zijn:
1. Melis van den Akker bij het
tolhek aan de OLD
2. Korenmolen ‘De Haas’ die
stond aan de huidige Oude Molenmeent

3. Monument voor de gevallenen
t.o. het oude gemeentehuis, kant
NLD
4. De gesloopte zuivel(boter)fabriek aan de NLD t.o. het feestweiland nu
5. Landgoed ‘Eikenrode’ in het
Bos van Hacke
6. Kasteel museum ‘Sypesteijn’
aan de NLD
7. Café Tante Lam(metje van Altena), stond t.o. oude gemeentehuis, kant OLD
8. ’s Gravelandse- vaart en vaartweg gezien vanaf de Nieuwe
Brug
9. Een oud plaatje met zicht op
de Heulbrug OLD
10. Loosdrechtse plassen, havens
OL, OLD en Vuntuslaan
De betere inzendingen kwamen
van: Jacob Mur, Piet Lam en
Greet van de Bunt – Zeldenrijk.
Zij kunnen tijdens openingstijden van onze ‘Magneet’, op
woensdagen tussen 10.00 en
12.00 uur én tussen 20.00 en
22.00 uur, een boekje in ont-

Burenmaaltijd
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loosdrecht biedt een
ontmoetingsplek waar u buurtgenoten ontmoet en nieuwe
vrienden kunt maken. In het
Ontmoetingscentrum worden
diverse activiteiten georganiseerd die daar op zijn gericht.
Op woensdag 16 januari tussen
12.00-14.00 uur organiseren we
weer onze maandelijkse gezellige
burenmaaltijd. Het menu bestaat
uit een heerlijke stamppot boerenkool met spekjes en rookworst.
Een toetje mag natuurlijk niet
ontbreken: boerenjongensmousse met slagroom. Kosten voor
deze gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts € 10,00. Graag
uiterlijk 11 januari aanmelden
via 035-5888229 of via grandcafe@inovum.nl. We zien u en uw
buurtgenoten graag de 21e!

Wij zijn
verhuisd!
Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl
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Afscheid Dirk van Henten na 42 jaar

Op de Nieuwjaarsreceptie van
de post Brandweerpost Loosdrecht nam Dirk van Henten na
42 jaar afscheid van de brandweer.

staat paraat. Regelmatig heeft
de post behoefte aan nieuwe
vrijwilligers. Om de uitruk van
de post te kunnen garanderen is

beschikbaarheid van de vrijwilligers cruciaal. Zij zoeken dan
ook vooral mensen die overdag
beschikbaar én in de gemeente aanwezig zijn. Maar die het
ook geen bezwaar vinden om
doordeweeks ’s nachts en in het
weekend onverwachts te worden weggeroepen voor een alarmering.
De Loosdrechters oefenen elke
dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur Ze sluiten deze avond
op informele en gezellige wijze
af. Minimaal 18 jaar of ouder,
minimaal MBO-2 werk- en
denkniveau,

je zet je graag in voor een ander, je bent gezond en je hebt
een goede conditie, je staat
stevig in je schoenen, je bent
praktisch ingesteld en je werkt
in je woonplaats of in een andere plaats in onze regio? Meld
je dan aan: Post Loosdrecht;
Oud-Loosdrechtsedijk 4; 1231
NA Loosdrecht; 035-6885555;
postcoördinator: de heer G. van
der Huure. www.brandweer.nl/
gooienvechtstreek/brandweerposten/post-loosdrecht.

Burgemeester Ossel was aanwezig bij dit gedenkwaardig
moment. Uiteraard was er een
terugblik op 2018. Daarnaast
was er een aanzienlijke groep
brandweerlieden die naar voren
werd gehaald. Twee keer was er
sprake van een jubileum, een
12,5- en 20-jarig jubileum. Ook
werden er nogal wat diploma’s
en certificaten uitgereikt. Het
was een genoeglijke bijeenkomst.
Brandweerpost Loosdrecht is
onderdeel van Brandweer Gooi
en Vechtstreek en draagt zorg
voor het beperken en bestrijden
van gevaar voor de inwoners
van Loosdrecht. Vrijwilligers
rukken uit bij brand, verkeersongevallen en bij mensen of
dieren in nood. De brandweer

De middelen voor de aankoop
komen uit giften van natuurliefhebbers. Een woordvoerder van de stichting stelt: “De
Stichting Natuurbehoud Ankeveensepad maakte zich sterk
voor het behoud van de natuur
aan het Ankeveensepad. Het
schapenweitje vormt een bijzondere toegang naar rust en
natuur, recht vanuit de kern
van het dorp. Vele mensen
genieten daar dagelijks van.
Dit zou door bebouwing onomkeerbaar en onherstelbaar
worden aangetast. We zijn blij
dat we jarenlang in staat zijn
geweest de bebouwing tegen te
gaan. Er bleef echter een dreiging van bebouwing. Met de
verwerving van de grond is aan

Eerste grond
Porseleinhaven
overgedragen
WIJDEMEREN- Onlangs heeft
de gemeente Wijdemeren de
eerste grond in de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht overgedragen aan Heijmans Vastgoed.
Het gaat om de grond voor het
appartementengebouw met horecaruimte aan de Boegspriet.
Hiermee is een belangrijke stap
gezet op weg naar de realisatie
van een levendig dorpscentrum
in Oud Loosdrecht. De bouw
van de zeven appartementen en
de horecaruimte op de begane
grond gaat begin 2019 echt van
start. De voorbereidingen zijn
al in volle gang. Zo is er een
keerwand geplaatst om te zorgen dat het gewicht van de dijk
niet op de fundering van het
gebouw drukt. Er zal spoedig
gestart worden met de aanleg
van nutsvoorzieningen. Binnenkort worden de hekken en
keten voor de uitvoering geplaatst.

NieuwsSter
Ook op Facebook

Geen seniorenwoningen op Ankeveensepad
NEDERHORST DEN BERG- Er
komen definitief geen 12 seniorenwoningen op het Ankeveensepad op het bekende
Schapenweitje. De Stichting
Natuurbehoud Ankeveensepad kocht onlangs het perceel
van de vorige eigenaar, het
Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht.
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die dreiging een einde gekomen. We danken alle inwoners
en organisaties die onze strijd
hebben gesteund voor hun betrokkenheid. Het hek is inmiddels weer geplaatst, we hopen
nu dat er snel weer schapen te
zien zijn.”
Acties
De stichting voerde eerder met
het actiecomité Vrienden van
het Ankeveensepad actie om
woningbouw tegen te gaan. Samen lieten ze onder meer een
enquête uitvoeren en hielden
ze een handtekeningenactie.
Uit de enquête bleek dat een
overgrote meerderheid van de
inwoners van Nederhorst den
Berg tegen bebouwing was.
De handtekeningenactie leidde
tot duizenden handtekeningen
van mensen die de natuur aan
het Ankeveensepad in stand
wilden houden.
De stichting stopt niet met actie voeren. “Aan de andere kant
van het Ankeveensepad zijn er
nog steeds bouwplannen. Er is
al veel gezegd en geschreven
over de werkwijze van de pro-

jectontwikkelaar, die de natuur
op die plek enorme schade
heeft toegebracht. We hopen
dat de gemeente er streng op
toeziet dat de projectontwikkelaar wet- en regelgeving gaat
naleven. We zullen actie blijven
voeren totdat de bouwplannen
binnen normale proporties zijn
teruggebracht en de natuur en
natuurbeleving aan en van het
Ankeveensepad zijn geborgd.”
Commentaren
In het coalitieakkoord 20182022 van Dorpsbelangen,
CDA, VVD en D66 staat het
Schapenweitje op een reserveplek. Het college focust zich
op het ontwikkelingsplan van
175 woningen in de Horn- en
Kuijerpolder. Als dat niet door
zou gaan, zouden de seniorenwoningen weer van de plank
worden gehaald. Wethouder
Jan-Jaap de Kloet was verrast
door de aankoop. “Ja, het stond
als een soort plan-B in het coalitieakkoord, dat valt nu weg.
Voor ons wordt het nog dringender om andere locaties te
vinden waar voor een derde so-

ciale woningbouw kan worden
gerealiseerd.” De Kloet staat
niet met lege handen, meent
hij, omdat woningbouw in Nederhorst- Noord uitgesloten
lijkt nu de provincie de polder
heeft bestemd als weidevogelleefgebied . “Absoluut niet. Het
is een discussiepunt of daar
niet gebouwd kan worden. Ik
zal veel energie steken in het
overleg met de provincie en
andere partijen om alsnog daar
woningen te laten bouwen. Er
zijn nog tal van mogelijkheden.
Denk bijvoorbeeld aan natuurcompensatie.”
Berger Piet Ambachtsheer was
namens de ouderenbonden de
initiator van het bouwplan. Hij

heeft sinds 2003 bergen werk
verzet om in samenwerking
met woningcorporatie Gooi
en Omstreken dit plan te verwezenlijken. “Uiteraard ben ik
teleurgesteld. De politiek heeft
het laten liggen. In de vorige
periode was er een meerderheid in de raad om het besluit
te nemen, maar wethouder Van
Henten durfde niet door te zetten. Erg jammer. Er is veel geld
en tijd geïnvesteerd, alles was
in orde. We gaan nu met Gooi
en Omstreken op zoek naar een
andere locatie.”
Wel schapen, geen woningen op het
Schapenweitje
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We hebben de Rabo
GroenHypotheek
voor particulieren.
We helpen bedrijven
verduurzamen.
U weet natuurlijk dat Rabobank de
GroenHypotheek voor particulieren heeft.
Maar veel mensen weten niet dat Rabobank
Gooi en Vechtstreek lokaal bedrijven helpt
met verduurzamen door middel van bijvoorbeeld speciale informatiebijeenkomsten.
Meer weten? Kijk op onze website.

rabobank.nl/gvs-maatschappelijk
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Kwartiermaker ondernemersloket van start
WIJDEMERENAfgelopen
maand is Pascal Spijkerman
gestart als de kwartiermaker
voor het Wijdemeerse ondernemersloket. Begin 2019 moet
een concrete invulling voor de
functie van het ondernemersloket vorm krijgen.
De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen
komt uit het bestuursakkoord
2018-2022. Wethouder Jan
Klink: ”Ik ben blij dat we met

het aanstellen van een kwartiermaker de eerste stappen
zetten in de richting van een
ondernemersloket. We willen
samen met onze ondernemers
in beeld brengen welke wensen
en behoeften er zijn voor de invulling van deze functie. Bent
u ondernemer? Dan horen we
graag van u!”
Gewenste invulling
Pascal Spijkerman, senior projectmanager bij Stad&Co, gaat

het plan met de ondernemers
opstellen. Spijkerman brengt
onder andere in kaart hoe de
samenwerking tussen de gemeente en het bedrijfsleven het
beste kan plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken
worden, zoals agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve sector en/
of overige sectoren. Ook wordt
onderzocht welke ambities en
prioriteiten er moeten worden
gesteld en welke taken de on-

dernemersfunctie krijgt.
Optimaal vestigingsklimaat
In de komende weken gaat
Spijkerman in gesprek met
verschillende ondernemers en
haalt ideeën op binnen de gemeente en bij andere organisaties. Hierna volgt een bijeenkomst voor alle Wijdemeerse
ondernemers. Uiteindelijk doel
is om een samenwerkingspact
te sluiten tussen gemeente en
bedrijfsleven en in de komen-

de jaren toe te werken naar een
optimaal vestigingsklimaat in
Wijdemeren.
Ondernemers die ideeën hebben voor de invulling van het
ondernemersloket
kunnen
contact zoeken met de heer
Spijkerman via het emailadres
p.spijkerman@wijdemeren.nl.

Esther Kaper 2e op lijst ChristenUnie Noord-Holland
WIJDEMEREN - De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie
Noord-Holland zijn bekend.
De top drie van de lijst bestaat
uit lijstrekker Michel Klein uit
Bussum, momenteel fractievoorzitter en Statenlid. Tweede
op de lijst is Esther Kaper-Hartenberg uit Kortenhoef en op
de derde plek staat Gerjan van
den Heuvel uit Amsterdam. De
partij presenteert een kandidatenlijst van vijftig namen.
De ambitie van de partij is om
minimaal twee zetels te halen

bij de verkiezingen in maart.
Lijsttrekker Michel Klein: “Ik
denk dat het zeker mogelijk
is om minimaal twee zetels te
halen. De afgelopen Tweede
Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen lieten een groei in
stemmen zien voor de ChristenUnie in Noord-Holland.“
Esther
Kaper-Hartenberg
(35) is geboren en getogen in
Kortenhoef. Ze stond in 2017
voor de ChristenUnie op de
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en in
2018 richtte ze een fractie op in
Wijdemeren. Kaper: “Tijdens

de gemeenteraadsverkiezingen
stond de, inmiddels geannuleerde, herindeling voor het
Gooi centraal. Ik merkte hoeveel impact beslissingen van de
provincie op ons als bewoners
heeft. Daarom wil ik onze kiezers, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de ChristenUnie hebben gestemd in de
provincie vertegenwoordigen.”
Het spanningsveld tussen natuur, landbouw en woningbouw heeft haar aandacht. Kaper: “We wonen hier omgeven
door waardevolle natuurgebieden en jongeren kunnen geen

betaalbare woning vinden. Dit
lijkt elkaar in de weg te zitten,
maar uiteindelijk moeten we
met alle betrokkenen naar oplossingen zoeken. Ik wil naar
mensen luisteren en de verbindende factor zijn.” Esther Kaper is getrouwd en heeft twee
zoons. In het dagelijks leven
werkt ze als televisiemaker bij
de KRO-NCRV in Hilversum.
Ze is campagneleider van de
ChristenUnie Noord-Holland.
Foto:

Tom Cornelissen

Jaarwisseling rustig verlopen voor Brandweer Gooi en Vechtstreek
REGIO - De jaarwisseling is voor
de brandweer rustig verlopen
in Gooi en Vechtstreek. Tussen
31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur zijn er 36 Oud
en Nieuw-gerelateerde meldingen bij de meldkamer van
de brandweer binnengekomen. Dat is bijna een halvering
ten opzichte van het aantal
meldingen tijdens de jaarwis-

seling van 2017 naar 2018. De
brandweer rukte uit in Bussum,
Hilversum, Huizen, Kortenhoef,
Naarden en Weesp.
Regionaal ging het ook dit jaar
weer vooral om buitenbrandjes, brandende containers en
afvalverbranding. Aan het begin van oudejaarsavond werd
er in Bussum melding gedaan

Workshops Werk Vinden
WIJDEMERENWorkshops
‘Werk Vinden’ bij voldoende
belangstelling ook in jouw
dorp/buurthuis.
1.Trends binnen Personeelszaken in 2018 en hoe daarop inspelen. Doel van de workshop
is om interactief ideeën over
trends te delen. Hoe val je nog
beter op met je motivatiebrief?

eigenlijk? Op zoek naar jezelf
versie 2.0. Karaktertrekken,
verborgen competenties en in
werk om te zetten opgedane
ervaringen.

2. Wie ben je en wat kun je

4. Kansen op passend werk in

3. Zoekmachines versus werkVINDsoftware. Welke gebruik
je, welke ken je, is werk nl. zaligmakend?

CDA Stamppottenbuffet
Het CDA nodigt u van harte uit
voor het traditionele stamppottenbuffet op zaterdag 19 januari
vanaf 17.00 uur in de kassen van
Kwekerij Ome Joop, Kromme
Rade 6 te Kortenhoef. Tevens wil
de afdeling van de gelegenheid gebruik maken om te starten met de
CDA-campagne voor de Provin-

ciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die volgen op 20 maart.
Iedereen wordt uitgenodigd, ook
niet-leden, introducés, kinderen
en kleinkinderen. Wel even aanmelden voor 17-01: secretaris@
wijdemeren.cda.nl of telefonisch:
06 – 50 22 31 99.

van een autobrand. De brandweer was snel ter plaatse, maar
omstanders hadden de brand
inmiddels al op effectieve wijze
geblust.
Ondanks dat het voor velen een
feestelijke en gezellige jaarwisseling was, is er in Hilversum
sprake geweest van agressie tegen hulpverleners. Op de Erfgooiersstraat werd vanuit een

groep jongeren zwaar vuurwerk
naar een brandweerwagen gegooid. Gelukkig raakte hierbij
niemand gewond. De politie
was ter plaatse maar kon de
daders helaas niet achterhalen. Uiteraard heeft de politie
wel de groep jongeren hierop
aangesproken. Agressie tegen
hulpverleners kan echt niet
meer anno 2019. John van der

Zwan, commandant Brandweer
Gooi en Vechtstreek: “Het kan
niet zo zijn dat hulpverleners
worden belemmerd tijdens het
blussen van brand en tijdens het
verlenen van hulp aan mensen
in nood, ze moeten hun werk
veilig kunnen doen. Het is onbegrijpelijk dat ons die ruimte
soms niet wordt gegeven. Van
hulpverleners blijf je af!”

jouw regio. Workshop waarbij
d.m.v. een gezamenlijke zoekoefening
karaktertrekken,
competenties en relevante
werkervaring als input worden
gebruikt.

om met jouw CV op te vallen
d.m.v. vacaturesoftware.

50 euro voor het hele pakket.
Meld je snel aan - vol = vol bij Wim van Oudheusden van
het WerkZoekersServicePunt
WZSP van WerkInJeEigenWijk
via http://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen

5. Slimmer solliciteren. In deze
workshop leer je diverse trucs

6. Vraaggerichte Workshop.
Stel je eigen specifieke vragen na afloop van de vorige 5
Workshops.
10 euro p.p. per workshop of

Grafstenen en ecotoiletten
• Wijdemeren is de 2e gemeente in het land die oude grafstenen zal laten hergebruiken. Als
de grafrechten op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn
verlopen, dan worden de oude
stenen vaak niet meer opgeëist
door nabestaanden. Vervolgens
worden die monumenten na
een bepaalde tijd verpulverd.
Dat is zonde van het fraaie
natuursteen. Vanaf nu neemt
Wijdemeren de stichting Circle
Stone in de arm die ervoor zorg

zal dragen dat de natuurstenen opnieuw kunnen worden
gebruikt. Het gaat om 30 à 35
grafstenen per jaar. Voor wethouder Joost Boermans is dit
een bijdrage aan de duurzaamheid. De meeste stenen komen
via lange transporten uit India
en China, hetgeen een aanslag
is op de brandstof e.d. Hergebruik is milieuvriendelijk.
• Dat geldt ook voor ecotoiletten. Na 2 jaar gedoe worden er

nu twee eco-toiletten geplaatst
bij het Zuwe- strandje. Althans
als de commissie Maatschappelijke Zaken akkoord gaat, want
wethouder Boermans wil een
spoedprocedure vóór de gemeenteraad van 31 januari. De
levertijd is namelijk 8 weken.
Het gaat om de beste variant
binnen het budget van 25.000
euro. Ook komen er 25 iepen
voor een beetje schaduw op het
grasstrandje aan de N201.
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Ab Krook stabiel na herseninfarct

Nu ook strijkservice!
LOOSDRECHT - Ab Krook is zondagnacht 30 december thuis
getroffen door een herseninfarct. De voormalig schaatsbondscoach is opgenomen in
Tergooi-ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zo meldt zijn
vrouw Ineke. Geduld en rust
zijn de begrippen waar het de
komende tijd om draait.

Plaatselijk is Oud Loosdrechter Krook (74) bekend van zijn
politieke bemoeienissen. Hij
was vier jaar fractieassistent
van Dorpsbelangen en tussen
2010 en 2014 ook raadslid voor
die partij. Toen de provincie
Noord-Holland voornemens
was om een fusie tussen Hilversum en Wijdemeren tot stand

te brengen, vormde Ab Krook
met een groep het burgerinitiatief Wijdemeren2020 dat een
succesvolle handtekeningenactie op touw zette tegen fusie.
Zijn laatste politieke optreden
was na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 als mede-formateur (met Arjan Dros) van
een college met De Lokale Partij en Dorpsbelangen als motorblok. Die poging strandde
al snel.
Krook is de voormalig kernploegtrainer van nationale toppers als Bart Veldkamp, Rintje
Ritsma en Annie Borckink.
Eerstgenoemde werd tijdens de
Winterspelen van 1992 in het
Franse Albertville onder diens
leiding olympisch kampioen
op de tien kilometer. Ook was
hij bondscoach van de Duitse
vrouwen. Later werd Krook
topsportcoördinator bij de
KNSB. In het laatste weekend
van 2018 was hij nog als toeschouwer aanwezig bij de NK
afstanden in Thialf. Voor de
Telegraaf is hij juryvoorzitter
van het klassement ‘Schaatser
van het Jaar’.

Programma GooiTV
Vanaf 9 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen. - Een productie van PienTV. PienTV inspireert, schudt wakker en geeft een goed gevoel. PienTV gaat op bezoek bij de Dromendokter, deel 3. - Sjoerd Stoop
gaat in gesprek met de burgemeester van Gooise Meren, Han ter Heegde.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Activiteiten agenda

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

ADVERTEREN?
DENIEUWSSTER.NL

WANNEER
do. 10 jan.
do. 10 jan.
vr. 11 jan.
vr. 11 jan.
vr. 11 jan.
za. 12 jan.
za. 12 jan.
zo. 13 jan.
di. 15 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
do. 17 jan.
vr. 18 jan.
za. 19 jan.
za. 19 jan.
25, 26, 31 jan.
za. 26 jan.
za. 26 jan.
zo. 27 jan.

TIJD
14.30 u.
16.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
09.30 u.
14.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
10.00 u.
12.00 u.
14.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
17.00 u.
18.00 u.
20.00 u.
13.00 u.
20.15 u.
14.00 u.

WAT
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Baggeren in de plassen (prov. NH)
Zina’s Reis (vlucht uit Irak) PioWij
Ankeveens Kamp. Klaverjassen
Concert Accordeonduo Toeac
Spotjes ‘Fotolijstjes maken’
Spelletjesmiddag Zonnebloem
Film: Mamma Mia
Commissie Maatsch. & Soc. Zaken
Themaochtend Gooi in poëzie
Burenmaaltijd
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Commissie Ruimte & Economie
Commissie Bestuur & Middelen
Lezing ‘Van veen tot turf’
CDA Stamppottenbuffet (kwekerij)
Stamppottenmaaltijd NH- kerk
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Open middag Hist. Kring (tot 16 u.)
Music Meets Film Stars (orkest VSK)
DSO toneel ‘Geen dag spijt’

WAAR
De Bergplaats, NdB.
Vrijbuiter, Oud- Ldr. dijk 137
Zuidereinde 15. ’s-Graveland
Kantine ASV, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Kidswereld, Platanenln., NdB.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Dillewijn, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
NH kerk,Noordereind 14, Gra.
Ome Joop, Kromme Rade 6
Bergplaats, NdB.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Kerklaan 89, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
CCK, Parklaan, Kortenhoef
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Natuurmonumenten heet iedereen Warm Welkom

Door: Nikwi Hoogland
’s- GRAVELAND – Het jaar 2019
begon goed bij Natuurmonumenten. Iedereen was uitgenodigd om een frisse wandeling
te maken door het bos. Met
‘Warm Welkom’ konden gezinnen een speurtocht volgen.
Die was met gele pijlen aangegeven. De kinderen gingen op

zoek naar de silhouetten van
verschillende dieren. Puntige
oren en een lange staart? Wellicht een vos. Kleine pluimoren,
ovaal en twee poten? Dat moet
haast wel een uil zijn. Ook waren er interactieve vragen om
tijdens de route te beantwoorden. Waar maakt bijvoorbeeld
een ree zijn nest? Of wat eet
een mol?
De kinderen kijken hun ogen

uit in het bos, met al die zwarte
silhouetten van dieren. En voor
de antwoorden op alle vragen,
zijn de ouders zeer belangrijk.
Overal waar je loopt, hoor je
kinderen de vragen hardop
voorlezen zodat mama en papa
kunnen helpen. Het is druk.
En dat is logisch met deze activiteiten. Kinderen kunnen
een speurtocht volgen, chocomel met slagroom drinken en
marshmallows roosteren. Dat
laatste valt zeker in de smaak,
letterlijk en figuurlijk. Met een
prikker kunnen kinderen, samen met de ouders, een marshmallow rondom lekker in het
vuur stoppen.
Nuttige natuur
Voor de meeste kinderen zijn
deze activiteiten bekend. Het
wordt namelijk georganiseerd

onder de naam OERRR. Het
gaat er bij OERRR onder andere om dat alle kinderen naar
buiten gaan. Genieten van de
natuur en lekker energie kwijt
kunnen. Maar het gaat daarnaast ook om het gezinsgevoel.
OERRR brengt kinderen en
ouders samen. Het is een dagje uit met heel het gezin. Door
kinderen te verbinden met natuur, zitten ze niet achter een
vierkant schermpje. Sommige
ouders hebben veel tijd en gaan
een hele dag op stap zoals een
dierentuin- of museumuitje.
Maar als je als ouder maar een
paar uurtjes in het weekend
hebt om met heel het gezin op
pad te gaan, is de natuur ideaal. De natuur is dus niet alleen
nuttig voor het kind, om alle
energie kwijt te kunnen. Maar
ook nuttig voor het samenzijn
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van het gezin.
Primeur
In het voorjaar gaat er iets
uniek gebeuren achter het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. 2018 stond in
het teken van ‘Red de insecten’,
maar dit jaar staat er iets anders
geheel centraal. Dit jaar komt er
een bloemenweide bij Natuurmonumenten. Deze bloemenweide wordt een walhalla van
insectenhotels, bloemen die
nuttig zijn voor bijen en andere
gave details. De bloemenweide
wordt opgezet in samenwerking met scholen in Wijdemeren en Hilversum. Kinderen
gaan in het voorjaar helpen met
het inzaaien van deze bloemen
voor de bloemenweide.

Het Fysiopraktikum gaat door als FysioHolland Loosdrecht
Het team van fysiotherapeuten
en de diensten van de praktijk
blijven gelijk en worden op termijn mogelijk uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2019 dragen
praktijkeigenaren Wouter de
Haan, Wim Wolter en Arnold
Terpstra hun fysiotherapiepraktijk die bijna 45 jaar bestaat over
aan FysioHolland. De praktijk
zal verder gaan onder de naam
FysioHolland Loosdrecht. Vanaf

1 januari neemt Marthijn van de
Weerd het locatiemanagement
op zich.
Door de uitbreiding worden de
mogelijkheden tot vernieuwing
en het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige zorg vergroot.

Baggeren in de plassen
LOOSDRECHT - Bent u benieuwd
naar de resultaten van het baggeronderzoek, de baggeraanpak en de samenhang met andere projecten zoals de MER voor
de vaarverbinding Loosdrechtse
plassen - Hilversums Kanaal, de
aanleg van natuureilanden of
het herstel van de legakkers in
de Kievitsbuurten? Of heeft u
vragen over één van de andere
projecten uit het uitvoeringsprogramma? Kom dan op donderdagavond 10 januari langs in De
Vrijbuiter.
Het programma start met een
presentatie over het baggeronderzoek in de Loosdrechtse
plassen; om hoeveel bagger gaat
het, waar bevindt het zich en hoe
schoon is het? Daarna wordt toegelicht hoe we het baggerwerk

Wouter de Haan: “Na bijna veertig jaar samen met Willem en
Arnold met veel toewijding en
plezier te hebben gebouwd aan
deze praktijk voor het verlenen
van fysiotherapeutische zorg is
het door de a.s. pensionering
van Willem en Arnold tijd om
de praktijk over te dragen. De
wereld van de fysiotherapie is
aan het veranderen: naast de
noodzakelijke inhoudelijke zorg
voor de cliënten moet enorm
veel gedaan worden aan niet-inhoudelijke taken, zoals de sterk
toegenomen
administratieve
last. Daarnaast wordt het zorgaanbod breder en wordt er ook

Over FysioHolland
FysioHolland is een landelijke
fysiotherapieorganisatie
met
ruim honderd PLUS-praktijken,
waaronder dertien verspreid
over ‘t Gooi. Kwaliteit, lokaal
samenwerken, kennisdeling en
innovatie staan bij deze orga-

nisatie hoog in het vaandel. De
aansluiting van onze praktijk bij
FysioHolland zorgt ervoor dat
de continuïteit van de praktijk
en de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd wordt.
Ook krijgen cliënten de mogelijkheid gebruik te maken van
de afsprakenapp en online huiswerkoefeningen. FysioHolland
Loosdrecht, Nootweg 27A, 1231
CP Loosdrecht.
Meer weten?
Kijk op www.fysioholland.nl/
fysiotherapie-loosdrecht voor
meer informatie of om direct
online een afspraak te maken.

Levendige lezing ‘Van veen tot turf’

de komende jaren willen gaan
uitvoeren. Met een vraaggesprek worden de consequenties,
de kansen en de risico’s van het
baggeren op de afzonderlijke
projecten inzichtelijk. Er is volop
ruimte om onder het genot van
een hapje en drankje in gesprek
te gaan met een van de aanwezige projectleiders.
Donderdag 10 januari; 16.00 19.30 uur; Watersportvereniging
De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137 Loosdrecht. Nog
graag snel aanmelden! Op: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.

in de fysiotherapie steeds meer
geïnnoveerd. Schaalvergroting
in dienstverlening is dan een logische stap om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen
blijven aanbieden. Daar waar je
als oudgediende op de markt je
sporen hebt verdiend, is het een
welkome kans om je expertise
en kennis door te kunnen geven
en te kunnen continueren in een
groter geheel, hetgeen FysioHolland, reeds 10 jaar op de markt,
kan waarborgen.”

Door: Herman Stuijver
’s- GRAVELAND- Op vrijdagavond 18 januari kunt u vanaf
20.00 uur luisteren naar een ongetwijfeld levendige lezing over
het thema ‘Van veen tot turf’.
Want Ferry Siemensma en Aales
van Leeuwen weten bijna alles
over vervening en turfsteken.
De lezing wordt georganiseerd
door de Historische Kring ‘In de

Gloriosa’ en de stichting Stalpaert in de NH- kerk aan het Noordereinde 14 te ’s-Graveland. De
entree is gratis.
De plaats van handeling in het
aangelegde dorp ‘s- Graveland
is nauw verbonden met de
landgoederen op de zandgrond.
Maar in de eeuwenlange historie
van Kortenhoef en Ankeveen
was het veen een bepalende factor. Al vanaf het jaar 1000 was
men actief met de ontginning,
de moerassen werden langzaam
maar zeker plassen. Tot aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog werd in de dorpen nog volop turf gestoken. De turfstekers
haalden met baggerbeugels het
veen met een praam naar de legakkers. Daarop volgde een lang
proces, van drogen, stampen,
harken en insteken naar turven

in twee maten: 12x12x26 cm. of
de grotere: 15x15x42 cm. Turf
was een belangrijke brandstof
voor Amsterdam en de omliggende dorpen. ‘De olie van de
gouden eeuw’, luidde een bekende kreet. Het was loodzware
arbeid, van 6 tot 16 uur, voor een
spaarzaam loon. Er valt heel veel
te vertellen over vervening en
turf. Dat zullen Ferry Siemensma
en Aales van Leeuwen doen met
mooie foto’s en andere beelden.
Of u nu Turftrapper bent of niet,
het is de moeite waard om meer
te weten over de oorsprong van
de plassen.
Henk Verhagen en Jan Dekker met
enkele authentieke turfgereedschappen
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Ryu ’t Gooi Sport breidt uit naar De Blijk
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERGSportschool Ryu ’t Gooi geeft
vanaf deze week ook judolessen in sporthal De Blijk. Elke
vrijdagmiddag vanaf 15.45
uur. Maarten, Julie, Clint en
Ram van de Pas vormen een
echte judofamilie die gek is
van deze sport van ‘het zachte
levenspad’.
Maarten van de Pas geeft al 25
jaar judoles. Voor hem is deze
sport als het leven zelf. “Het is
constant zoeken naar een evenwicht. Met een combinatie van
kracht, techniek en conditie
probeer je zo goed mogelijk te
bewegen. Je moet altijd keuzes
maken, snel denken en snel
handelen. Het is zo goed voor
je karaktervorming. Ik geniet er
nog elke dag van.” Met uitzondering van moeder Monique is
voor deze Loosdrechtse familie
judo ‘a way of live’. Naast vader
Maarten geven dochter Julie
(21) en zoon Clint ook les.
Ram
De jongste telg Ram lijkt een
talent dat steeds beter wordt in

talloze wedstrijden. Deze 13-jarige bruine bander (- 38 kg.)
zit nu midden in de voorbereiding voor de Matsura Dutch
Open Espoir- wedstrijden het
komend weekend in Eindhoven. Dat betekent naast vier
keer zaaltrainingen ook pittige
conditieoefeningen op de hei,
waar hij hard rent en moet hout
hakken. “Met hout hakken leer
je een lange beweging om je
tegenstander goed te werpen”
laat Ram zien. Die zegt dat hij
heel graag wil winnen. Daarom
heeft hij ook zoveel over voor
z’n sport. “Maar” valt Maarten
z’n zoon bij “het moet altijd leuk
blijven. Ik wil ‘m graag begeleiden, maar hij bepaalt tot hoever
we gaan. Ik wil niet zo’n vader
zijn waarvan hij later zegt dat ik
hem dwong.”
Creatief
Die houding willen Maarten,
Julie en Clint ook overdragen
tijdens de sportlessen. “Het is
voor 50% lol en 50% training”
zegt Julie die Zorg en Welzijn
studeerde. Samen met Clint
geeft ze nu al les op de woensdagmiddag in sporthal De Fuik,
aan drie groepen van 3 tot 13/14

jaar. Daarna kunnen de leerlingen eventueel doorstromen
naar de sportschool in Bussum
waar de hoofdvestiging is van
Ryu ’t Gooi. Maarten van de Pas
verzorgt niet alleen judolessen
op alle niveaus, maar biedt ook
aerobics en volleybal aan. “Ik
ben ooit begonnen als danser
bij het Nationaal Ballet”, vertelt
de bonkige judoka. “Daar heb
ik op het gebied van bewegen
heel veel van geleerd. Ik zie het
als het ware in plaatjes, de opeenvolging van de verschillende
posities. Je kunt aan iemands
bewegen aflezen wat zijn of haar
karakter is, zo word je een soort
therapeut, psycholoog.” Bij zijn
sportschool zijn de spelvormen
en de creativiteit essentieel. “Er
zijn stapels met draaiboeken
voor de lessen, maar ik vind
aanpassen aan het kind of aan
de situatie veel belangrijker. Je
moet goed in je vel zitten, plezier hebben.”
Wisselwerking
Op woensdag zijn de lessen in
De Fuik van 15.45-16.30 u. (3
t/m 5 jaar); 16.30-17.30 u. (6 t/m
9 jaar); 17.30-18.30 u. (9-13/14
jr.). In De Blijk voorlopig twee

Spannend Kersttoernooi Bowling 60+
Op donderdag 20 december
speelden de 60-plussers van
de bowlingclub Loosdrecht het
jaarlijkse Kersttoernooi in de
Bowling Almere. Vol enthousiasme werd er losjes gescoord
en na afloop van de wedstrijd
werden de 2 beste games bij
elkaar geteld en met een per-

soonlijke handicap verhoogd.
Op deze manier heeft iedereen
evenveel kans de hoogste (serie)score te behalen. En dat leverde de volgende verrassende
winnaars op: Dames hoogste
game met medaille, fles wijn en
boeketje kerstbloemen: 1.Tine-

ke Jimmink (205.5) en wisselbeker; 2. Joke Pouw (204.7); 3.
Marga Brugge (185.6) Met de
hoogste seriescore van 2 games
bij de dames mocht een trotse
Joyce Heimans (373 punten) de
Tiny Weeland - Wolfrat wisseltrofee in ontvangst nemen om
die een jaar lang te koesteren.

Lions bridgetoernooi ‘Bridge aan de Dijk’
name aan het toernooi kost €
67,50 per paar. In dit bedrag
zit inbegrepen een kopje koffie
of thee bij de start op de eerste
locatie, een eenvoudige lunch
op de locatie van de 3e ronde
en borrelhapjes bij de prijsuitreiking bij KWVL ‘de Vereeniging’ aan de Oud Loosdrechtsedijk 151-153.
Voor de 10e keer organiseert
Lions Club Loosdrecht e.o. het
evenement ‘Bridge aan de Dijk’
op zaterdag 2 februari 2019.
De opbrengst van dit toernooi
komt elk jaar ten goede aan
een goed doel. Voor 2019 is
gekozen voor Stichting Aangepast Tennis Komt’ie.
In de vorm van een kroegentocht langs verschillende locaties van de Oud Loosdrechtsedijk in Loosdrecht spelen de
paren 24 spellen in 6 rondes.

De start is om 10:45 uur.
Nog plaatsen vrij
Aanmelden kan via de website www.loosdrecht.lions.nl.
Deelname is uitsluitend mogelijk per paar. Inschrijving vindt
plaats op basis van volgorde
van betaling en is definitief na
ontvangst van het inschrijfgeld op rekeningnummer: NL78RABO033.69.37.075 t.n.v.
Lionsclub Loosdrecht e.o, met
vermelding van de achternamen van het bridgepaar. Deel-

groepen, maar het kan groeien.
Op vrijdag 15.45-16.30 u. (4 t/m
6 jr.) en 16.30-17.30 u. (7 t/m
11 jr.) Wie zich inschrijft, krijgt
een gratis judopak. Er kan een
wisselwerking ontstaan tussen
Kortenhoef en Nederhorst den
Berg, je kunt een gemiste les
inhalen op een andere dag. Het
lidmaatschap is laagdrempelig.
Voor kinderen slechts € 72,- per
kwartaal, plus de beloning dat je
15 euro per kwartaal terugkrijgt
als je lid blijft en als je voldoet
aan de betalingen.

Wie wil kan meedoen aan de
clubwedstrijden op 16 maart.
Je kunt ook meedoen aan wedstrijdtrainingen ( -12 groep +
-15 groep). Zelfs je zwarte band
halen ligt in het verschiet. Elk
jaar zijn er topclinics met o.a.
Mark Huizinga, Annicka van
Emden, Elco van der Geest en
Neal van de Kamer. Meer info:
www.ryugooi.nl.

Heren hoogste game met medaille, fles wijn en boeketje
kerstbloemen: 1. Fred Heimans
(208.9) en wisselbeker; 2. Joop
Winkel (204.7); 3. Jan Veldhuizen (192.6). De hoogste seriescore bij de heren was met 345
punten voor Piet Overliese, die
voor deze prestatie de glimmende Tiny Weeland – Wolfrat
wisseltrofee kreeg uitgereikt.
Na de prijsuitreiking met een

drankje rond de open haard
werd de enerverende middag
voortgezet met heerlijk gourmetten in het sfeervolle restaurantgedeelte van de Bowling.
Na een gezellige kerstmaaltijd
in ontspannen sfeer ging eenieder voldaan huiswaarts. Een
geslaagd evenement, voor herhaling vatbaar.

(v.l.n.r.) Julie, Ram, Maarten en
Clint

‘Als genezing niet meer mogelijk is’
Op dinsdagmiddag 29 januari
start bij Viore een gespreksgroep voor mensen voor wie
genezing niet meer mogelijk
is. Het gaat om een cyclus van
zes bijeenkomsten. De groep is
bedoeld voor mensen die leven
met kanker en voor wie genezing niet meer mogelijk is. Op
zes dinsdagmiddagen (13.30
– 15.30 uur) worden er -onder

deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s behandeld. Voor
meer informatie of aanmelding
kunt u mailen naar vrijwilligers@viore.org of bellen naar
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 30,- voor
zes bijeenkomsten

INGEZONDEN TEKSTEN

VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR
NAAR:

REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD.

NIEUWSSTER

Woensdag 9 januari 2019

11

Voortaan BandenMaat Driedorpenloop Themaochtend ‘Gooi in poëzie’

ANKEVEEN- Blijdschap aan de
Cannenburgerweg. Bandenmaat, de specialist in banden
en wielen, is de nieuwe hoofdsponsor van de Driedorpenloop.
Voorzitter Willem de Leeuw
glom van oor tot oor, zo trots is
hij op deze sponsor. Maar ook
Wendy en Pascal Maat waren
heel blij. Zij sponsorden al jarenlang de Kidsrun, nu hebben
ze de eer om het gehele evenement financieel te mogen ondersteunen.

BandenMaat is al jarenlang een
van de trouwe sponsors van de
Driedorpenloop. Deze loopfanaten brengen elk jaar een
zeer enthousiast team lopers en
toeschouwers mee. Daarnaast
verzorgen zij tijdens de loop
een zeer gewaardeerde verversingspost bij hun mooie bedrijf
aan de Cannenburgerweg.
7 afstanden
Op zondag 2 juni kunt u weer
genieten van de BandenMaat
Driedorpenloop die sinds 2015
uit maar liefst vijf afstanden

bestaat. Naast de vertrouwde
KidsRun van 1½ km, de 7 kilometer, de 12 kilometer en de
halve marathon heeft de organisatie besloten om ook een 4
kilometerloop te introduceren.
Dit omdat de overgang van
1½ km naar 7 kilometer voor
veel kinderen vaak erg groot
is. Naast de hardloopafstanden
zijn er maar liefst 2 wandeltochten. In 2015 is de Driedorpenloop- wandeltocht van
15 kilometer geïntroduceerd.
Sinds 2016 wordt er tevens een
wandeltocht van 20 kilometer uitgezet. Voor mensen die
graag onze mooie omgeving
willen beleven, maar niet meer
in staat zijn om dit hardlopend
te doen. Of mensen die gewoon
gezellig met elkaar door een
prachtig landelijke omgeving
willen wandelen.
Wendy en Pascal Maat en Willem
de Leeuw (links)

DSO speelt ‘Geen dag spijt’
KORTENHOEF- Toneelvereniging DSO viert dit jaar haar
85-jarig bestaan en natuurlijk
wordt dit jubileumjaar goed
gevierd. Dit jaar speelt de vereniging dan ook niet twee,
maar drie voorstellingen.
Het eerste toneelstuk, de komedie ‘Geen dag spijt’ van
Christa Warmerdam, beleeft
haar première in het Cultureel
Centrum Kortenhoef al op 25
januari en zal verder gespeeld
worden op 26, 27, 31 januari en

op 1 en 2 februari. Op zondag
27 januari zal DSO een matineevoorstelling spelen. DSO
biedt haar bezoekers dus zes
mogelijkheden om deze voorstelling te komen zien.
In ‘Geen dag spijt’ draait het
om de net gescheiden Kim.
Ze is druk bezig haar leven als
single weer op orde te krijgen
en wordt daarmee, al dan niet
gewenst, geholpen door haar
zus Laura en moeder Marie. Zij
lopen de deur bij haar plat. Ook

Nieuwjaarsrecepties
Ouderenbonden
De lokale ouderenbonden organiseren ook dit jaar nieuwjaarsrecepties. Zij nodigen de
leden van de KBO, PCOB en
ANBO van harte uit om ze te
bezoeken. De recepties vinden
plaats in drie kernen.
Kortenhoef was op 8 januari

jl. in ’t Achterom. Nederhorst
den Berg: donderdag 10 januari (Bergplaats) van 14.30 -16.30
uur. Loosdrecht: woensdag
16 januari (Emtinckhof) van
14.30 tot 16.30 uur. Kom gewoon, dat is gezellig en prima
voor de onderlinge contacten.

Dennis, haar beste vriend, weet
het appartement van Kim vaak
te vinden. Wanneer Dennis
zijn oude schoolvriend, Tim,
meeneemt naar een dinertje,
raakt bijna iedereen in de ban
van Tim. Maar van wie is Tim
eigenlijk in de ban?
Er zijn op www.toneeldso.nl
nog kaarten te verkrijgen voor
deze luchtige komedie, waarin
liefde, familie en vriendschap
een hoofdrol spelen.

Op woensdag 16 januari is er
van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een Themaochtend
over het Gooi in poëzie door
Willibrord Ruigrok.
Veel dichters hebben over het
Gooi geschreven: gedichten
over Loosdrecht, Bussum, Hilversum en de andere dorpen
rondom. Over lief en leed, eigentijdse gebouwen, een verlaten huisje in het bos, de Gooise

stoomtram/moordenaar,
de
Larense kermis en de polder
van Eemnes. Een kleurige impressie in woord en beeld. Iedereen is van harte welkom, de
entree is vrij!
Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van
SeniorWeb aanwezig om u te
helpen bij vragen over de PC,
tablet, e-reader of smartphone.
Tjalk 41, Loosdrecht; tel: 035582 5488.

Toeac terug in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG- In de
klassieke muziek timmert de
accordeon steeds meer aan de
weg. En wanneer je hebt geluisterd naar het tot de internationale top behorende accordeonduo Toeac, weet je dat het
wel goed komt met het imago
van de accordeon.
De jonge Renée Bekkers en
Pieternel Berkers beschikken
over een adembenemende
vingervlugheid en muzikaal
inzicht. Ze hebben over de
hele wereld gespeeld en zijn
o.a. te gast geweest bij DWDD
en Podium Witteman. Onder
hun handen verandert de accordeon in een toverdoos, die
kan schetteren als een trompet,
zingen als een hobo, zinderen
als een compleet strijkorkest

of donderen als een orgel. Op
vrijdagavond 11 januari is het
duo weer te gast in het Jagthuis.
Ze vertolken verhalen uit befaamde muzikale sprookjes van
Grieg (Peer Gynt Suite), Wammes en Tsjaikovski (Notenkrakersuite) en de door Piazzolla
en de Murashkin vernieuwde
Zuid-Amerika Tango. En ook
een passacalgia van Bach kunt
u horen op accordeon.
Vrijdag 11 januari 2019, aanvang 20.15 uur: Toeac. Entree
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro).
Reserveren: www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

KOPIJ
Aanleveren van tekst
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.
Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor
maandag 10.00 uur.

Loosdrechtse Tekenaar
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MEDISCHE DIENSTEN

NIEUWSSTER.NL



ELKE
DINSDAG ONLINE




OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

STERRETJES
Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

NieuwsSter

van-vulpen-facilitair.nl
schoneterrassen.nl
Info 035-5827277

Ook op Facebook,
met honderden views,
likes, enz.

Schoonmaak aangeb
hulp nodig bij de schoonmaak gewoon of regelmatig
bel een betrouwbaar huishoudster 0623244885
Nieuwe website nodig?
Bel of mail Hans Doeve
06 247 646 55
hans.doeve@uwzz.nl
uw Website zonder zorgen



APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

