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lijnen
Websites en sociale media

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In een brief aan de gemeen-
teraad wijst burgemeester 
Crys Larson op korte lijnen. 
In de communicatie over 
het coronavirus neemt de 
Regio Gooi en Vechtstreek 
het voortouw. Alle functies 
binnen het regionale be-
stuur zijn aangemerkt als 
‘vitaal’.

Ze schrijft: ‘In deze voorbije pe-
riode volgen de ontwikkelingen 
zich snel op. Gebeurtenissen, 
maatregelen en prioriteiten 
van vandaag kunnen morgen 
alweer achterhaald zijn. Het 
aantal zieke en overleden men-
sen ten gevolge van het virus 
neemt iedere dag toe en onze 
inwoners worden geconfron-

teerd met de rauwe gebeurte-
nissen.

Corona domineert ieder ge-
sprek en mijn gedachten gaan 
uit naar de mensen die hier 
door getroffen zijn of nog wor-
den’. Volgens mevrouw Larson 
is het belangrijk dat er snelle 
en laagdrempelige communi-
catie met inwoners, onderne-
mers en organisaties is. Om 
die reden communiceert de 
Regio momenteel primair via 
websites en social mediakana-
len over relevante ontwikkelin-
gen rondom de coronacrisis. 
Ze verwijst naar de links met 
de GGD, Jeugd en Gezin, 
GAD, Wmo-taxi, Consulta-
tie en Adviesteam, Inkoop en 
Contractbeheer, Veilig Thuis, 
Werkgeversservicepunt en Ur-
gentiebureau (voor huurders).

‘MIJN GEDACHTEN 
GAAN UIT NAAR DE 

MENSEN DIE GETROF-
FEN ZIJN OF NOG 

WORDEN’

GGD
De GGD heeft een liveblog 
over ontwikkelingen rond het 
coronavirus in de regio Gooi 
en Vechtstreek via www.ggd-
gv.nl/coronavirus. Ook is een 
callcenter ingericht dat 7 dagen 

per week antwoord geeft op 
de vragen die leven bij onze 
inwoners. Het callcenter is te 
bereiken via 035- 69 26 400 en 
is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 08.30-17.00 
uur. Iedere zaterdag en zon-
dag is het callcenter bereikbaar 
tussen 10.00 tot 14.00 uur. Op 
de website van Inkoop en Con-
tractbeheer staat informatie 
over de eigen dienstverlening 
en over afspraken die wij met 

aanbieders hebben gemaakt 
om de zorg aan onze kwetsba-
re inwoners te continueren.

De burgemeester sluit af met: 
‘Het zijn ingewikkelde tijden, 
met veel nieuwe situaties. Dit 
vraagt van iedereen veel flexi-
biliteit en een grote inzet op 
allerlei gebied. Ik wens u allen 
daarbij veel sterkte. Zorg goed 
voor uzelf en voor uw omge-
ving’.
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De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nlVERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33  
 
VEERMANMAKELAARS.NL 

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT 

ONZE KANTOREN

Midden-woningmet ruime en zonnige achtertuin

Van Mijndenlaan 40 Loosdrecht 
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In verband met
pasen zal de
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donderdag
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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.

5,50
Varkensmedaillon
Varkensbiefstuk naturel of gemarineerd

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Ons kantoor is tot nader
order gesloten.

Heeft u toch een vraag? Bel met onze medewerkers:

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn
Lindelaan 98
1231 CN Loosdrecht
035 623 1100

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken 8-17 uur          035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             035 - 588 90 60
Receptenlijn 24 uur               035 - 588 90 60
Spoedlijn                      8-17 uur            035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen 8-17 uur            035 - 588 90 60
Telefonisch advies 8-17 uur             035 - 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 7   035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en 

nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht

www.landgoedderading.nl

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

#samenvoordieren
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GAD ziet toestroom scheidingsstations met 
lede ogen aan
REGIO
Helaas hebben oproepen 
om het scheidingsstation te 
mijden nog weinig opgele-
verd. Maandagochtend was 
het na een drukke week 
wederom filerijden bij het 
scheidingsstation in Hilver-
sum. Een lange rij voor de 
slagbomen, wat tot gevolg 
heeft dat het naastgelegen 
overlaadstation, waar de 
GAD het huishoudelijk af-
val vanuit de hele regio lost, 
minder goed bereikbaar is.

“Wij moeten op het moment 
alle zeilen bijzetten om de pri-
maire taken uit te voeren; huis 
aan huis inzamelen, legen 
ondergrondse containers, de 
bemensing van de scheidings-
stations en de klantenservice. 
De overvolle scheidingssta-
tions zijn op dit moment een 
lastige kwestie”, vindt de GAD. 
“Als je nieuwe bank geleverd 
wordt, breng je de oude weg. 
Dat moet zo lang mogelijk kun-
nen. Maar we zien ook veel 

bezoekers die langskomen na 
het opruimen van schuur of zol-
der. Dat bezoekje had wellicht 
ook uitgesteld kunnen worden. 
Volgens de richtlijnen van het 
RIVM is het noodzakelijk om 
de hoeveelheid bezoekers aan 
het scheidingsstation te regule-
ren. Er mag een beperkt aantal 
auto’s/personen tegelijk op het 
scheidingsstation, bezoekers 
moeten 1,5 meter afstand hou-
den tussen elkaar en onze me-
dewerkers, er mogen maximaal 
2 personen per auto en geen 
kinderen onder de 18. We vra-
gen nogmaals nadrukkelijk om 
zoveel mogelijk het scheidings-
station te mijden. Kom je toch? 
Wees dan goed voorbereid en 
scheid thuis al zoveel mogelijk 
het afval zodat het bezoek snel 
verloopt. Onze medewerkers 
bepalen wanneer de laatste 
auto wordt toegelaten op het 
terrein, dit zal ongeveer een 
half uur voor sluitingstijd zijn.”

Aanpassing 
De GAD heeft de inzameling 

van gft tijdelijk aangepast (was 
sinds 1 maart wekelijks, nu 
eens per 2 weken) en het mo-
biele scheidingsstation wordt 

momenteel ook niet ingezet. 
Helaas zijn alle maatregelen 
noodzakelijk. We volgen de 
landelijke adviezen en richtlij-

nen. Alle informatie en maatre-
gelen mbt het coronavrius zijn 
te vinden op www.gad.nl/coro-
na-updates.

Maatregelen Wijdemeren
Inzake coronavirus

WIJDEMEREN
Naast het opvolgen van 
de Noodverordening Vei-
ligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek (zie website 
gemeente) is er voor Wij-
demeren (nog) geen aanlei-
ding om preventief locaties 
in Wijdemeren te sluiten 
voor het publiek. Wel is in 
goed overleg met de eige-
naar besloten het hek van 
het Landgoed Eikenrode te 
sluiten.

Ondernemers
Vorige week was er veel con-
tact met de Ondernemersma-
nager en de Gebiedsloods. 
Aanvullend op vragen bij het 
Klant Contact Centrum heb-
ben zij ruim 60 telefoontjes 
en tientallen mails verwerkt 
van ondernemers met vragen. 
Het merendeel ging over de 
mogelijkheden voor financiële 
bijstand en/of compensatie en 
over de bedrijfsvoering met de 
verscherpte RIVM-maatrege-
len. Bij het zelfstandigenloket 
in Hilversum zijn tot donder-

dagmiddag 26 maart (14.00 u.) 
al 3307 aanvragen binnenge-
komen voor financiële bijstand. 
Ondertussen wordt daar hard 
gewerkt aan het inrichten van 
een noodloket voor vragen 
van ondernemers uit de regio. 
Daarnaast is er overleg ge-
weest met de branchevereni-
gingen over mogelijke maat-
regelen. In regioverband wordt 
nu gewerkt aan een maatrege-
lenmatrix en met voorstel voor 
acties die gedaan kunnen wor-
den op gemeentelijk niveau.

Verruiming openingstijden 
 supermarkten
Het college heeft afgelopen 
week besloten de winkeltijden 
van supermarkten op zon- en 
feestdagen te verruimen. Dit 
om de voedselvoorziening op 
peil te houden en de druk op 
de supermarkten te spreiden. 
Deze tijdelijke ontheffing geldt 
tot 1 juni.

Dienstverlening
Burgerzaken werkt alleen op 
afspraak volgens aangepaste 

openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 
uur. De avondopenstelling op 
maandag is opgeschort tot 8 
juni. We vragen inwoners waar 
mogelijk het bezoek uit te stel-
len, goed afstand te houden en 
met pin/contactloos te betalen.

Noodopvang kinderen
Afgelopen vrijdag is de doel-
groep voor de noodopvang 
uitgebreid. Naast kinderen van 
ouders met vitale beroepen 
mogen ook kinderen met een 
onveilige thuissituatie gebruik 
maken van de noodopvang. 
Er wordt nu hard gewerkt om 
de kinderen die in aanmerking 
komen voor noodopvang te 
identificeren. Dit wordt gedaan 
in samenwerking met scholen 
en tal van organisaties. Daar-
naast wordt voor de regionaal 
werkende scholen (met name 
in het speciaal onderwijs) be-
keken welke aanvullende on-
dersteuning nodig is om naast 
het thuisonderwijs de kinderen 
in de noodopvang op te kun-
nen vangen.

Met spoed gevraagd: bescher-
mingsmiddelen voor de zorg
REGIO
Er is landelijk een groot 
tekort aan persoonlijke be-
schermingsmiddelen voor 
medewerkers in de zorg, 
ook in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Daarom doet 
GGD Gooi en Vechtstreek 
een oproep om deze mate-
rialen aan te bieden via be-
scherming@ggdgv.nl.
 

Huisartsen, medewerkers van 
ziekenhuizen en personeel in 
zorginstellingen moeten juist 
in deze tijd hun werk veilig 
kunnen doen. Heeft u zelf nog 
beschermingsmiddelen zoals 
mondkapjes, onderzoekshand-
schoenen, isolatie overalls, 
desinfecterende handzeep, 
vuurwerkbrillen enz. Of bent u 
een initiatief gestart waar men 
dergelijke middelen kan aan-
bieden? Laat de GGD weten 
wat u ter beschikking heeft via 
bescherming@ggdgv.nl

Mondkapjes FFP 
Vaak worden mondkapjes 

gebruikt door kleine zelf-
standigen en bedrijven zoals 
bouwsaneerders, schildersbe-
drijven en agrariërs. Maar ook 
doe-het-zelvers kunnen deze 
maskers in huis of in de schuur 
hebben liggen. Mocht u ze nog 
hebben? Stuur een mail naar 
bescherming@ggdgv.nl en er 
wordt contact met u opgeno-
men. De mondkapjes moeten 
voldoen aan veiligheidseisen 
en voorzien zijn van een mar-
kering FFP1, FFP2 of FFP3. 
Sommige inwoners maken ook 
zelf mondkapjes. Hoe goed be-
doeld ook, de zelfgemaakte va-
rianten hebben deze markering 
niet. Deze mondkapjes hoeft u 
dus niet aan te bieden.
Vanuit de GHOR Gooi en 
Vechtstreek (Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de 
Regio) wordt continu geïnven-
tariseerd waar behoefte is aan 
persoonlijke beschermingsmid-
delen. Het Regionaal Overleg 
Acute Zorgketen (ROAZ) distri-
bueert deze middelen over de 
verschillende zorginstellingen 
en verpleeghuizen in de regio.
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Evaluatie Besluit Motorboten Plassenschap Loosdrecht
Enquête over beleid snelvaren Loosdrechtse Plassen

LOOSDRECHT
Het plassenschap Loos-
drecht e.o. gaat het Besluit 
Motorboten evalueren en 
waar nodig aanpassen. 
De regels, die het plas-
senschap Loosdrecht e.o. 
heeft vastgelegd, zijn be-
doeld om zoveel mogelijk 
mensen een prettig ver-
blijf op en rond de Loos-
drechtse Plassen te kun-
nen bieden en om schade 
aan natuur en omgeving te 
voorkomen

In december 2019 is in de ver-
gaderingen van het dagelijks 

bestuur en de Plassenraad 
een notitie aan de orde ge-
weest over de evaluatie van 
het Besluit Motorboten (BM). 
In het BM staan de regels voor 
het varen met motorboten op 
de Loosdrechtse plassen. De 
laatste wijziging van het BM 
dateert van 2009. Deze evalu-
atie is bedoeld om antwoord te 
geven op de vraag of de regels 
in het BM in het algemeen en 
het snelvaarbeleid in het bij-
zonder voor de komende jaren 
nog als passend worden erva-
ren. De tekst van het BM moet 
actueel zijn en de vaarregels 
moeten afgestemd zijn op de 

regels van andere overheden. 
Ook vinden het plassenschap 
het, als nautisch beheerder, 
van groot belang dat regels 
voor de verschillende gebrui-
kers van het vaarwater bekend 
en duidelijk zijn en dat overlast 
en onveilige situaties voorko-
men worden.

Alle belanghebbenden worden 
in de gelegenheid gesteld om 
hun mening en ideeën over de 
vaarregels voor motorboten op 
de Loosdrechtse Plassen ken-
baar te maken. De notitie over 
de evaluatie van het Besluit 
Motorboten en de vragenlijst 
die bestemd is om meningen 
en ideeën kenbaar te maken 
zijn te vinden op www.recrea-

tiemiddennederland.nl/evalua-
tie-besluit-motorboten.

De ingevulde vragenlijst kun-
nen tot uiterlijk 1 mei 2020 wor-
den ingevuld en ingestuurd. De 
resultaten van de ingevulde 
vragenlijsten worden opgeno-
men in een advies richting het 
dagelijks bestuur van het plas-
senschap, zodat het bestuur 
deze input mee kan nemen 

in zijn afweging en besluitvor-
ming. De besluitvorming over 
de aanpassingen van het Be-
sluit Motorboten kan medio 
2020 plaatsvinden. Mogelijke 
aanpassingen van het Besluit 
Motorboten kunnen vervolgens 
doorwerken in de ontheffing-
verlening op het snelvaren 
vanaf 1 januari 2021. Belang-
hebbenden worden over de 
besluitvorming geïnformeerd.

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

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

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Financieel – administratief medewerker
Wat houdt je functie in
H & P Interieur B.V. is een gezond groeiend bedrijf en is per direct op zoek naar een admini
stratief medewerker voor 24  32 uur per week. Als administratief medewerker draag je zorg 
voor het digitaal verwerken en inboeken van inkoopfacturen en het controleren van werk
bonnen. Waar nodig overleg je intern om dit proces in goede banen te leiden. Je voert een 
tijdige en correcte crediteurenadministratie en schakelt hierover met leveranciers. Je draagt 
eveneens zorg voor de project en de debiteurenadministratie en werkt nauw samen met  
de collega’s binnen ons kleine hechte team. Verder help je als administratief medewerker 
mee aan een efficiënte administratie en ben je een betrouwbare backup voor je collega’s. 
Ons kantoor is in Nederhorst den Berg.

Wij verwachten het volgende van je

Wat hebben wij te bieden
Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, een en ander afgestemd op ervaring 
en leeftijd. Je kunt zelfstandig aan de slag waarbij er alle ruimte is voor eigen initiatief. Naast 
een plezierige werkomgeving en fijne collega’s kan er in overleg deels vanuit huis gewerkt 
worden.
       
Heb je interesse
Herken jij jezelf in het profiel en wil je ons team komen versterken? Stuur ons dan jouw sollicitatie 
met korte motivatie en CV of online profiel naar Casper Jenster via email: casper@hooftenpetiet.nl 
Wij zullen snel reageren, het eerste gesprek doen we met een video chat.

•  Financieeladministratieve opleiding op 
minimaal MBOniveau;

•  Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijk
bare functie;

• Ervaring met Office 365 en Exact Online;
• Kunnen werken op een MacBook;

•  Sterke communicatieve vaardigheden,  
zowel mondeling als schriftelijk;

• Initiatiefrijk, handson mentaliteit;
• Nauwkeurigheid en analytisch sterk;
• Bij voorkeur rijbewijs en auto.

Hooft & Petiet is gespecialiseerd in het aantrekkelijk presenteren van vastgoed. 
Voor de zakelijke markt verzorgen wij de inrichting van logeerwoningen / wissel-
woningen, nieuwbouw- en modelwoningen, projectinrichting en direct bewoon-
bare huizen voor expats. Wij werken met een klein team en vaste partners om dit 
tot volle tevredenheid van onze klanten te realiseren. Wij zijn op zoek naar een 
enthousiaste en initiatiefrijke collega. Zie voor meer info www.hooftenpetiet.nl.

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Advocaat-
taartje
Nu € 4,95
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Ouderen redden zich
Greet en Joop, Alicia en Rie

WIJDEMEREN
De redactie peilde bij di-
verse oudere inwoners 
hoe zij ’t redden tijdens de 
coronacrisis.

Tachtigers Greet en Joop 
Glijn behoren ook tot de ri-
sicogroep. Ze gaan zo goed 

als niet naar buiten, hooguit 
lopen ze even een rondje. 
Hun zoon, die gelukkig vlak-
bij woont, loopt iedere dag 
even binnen en doet voor 
hen de boodschappen. Greet 
en Joop maken zich zorgen 
over het gezinnetje van hun 
dochter in Spanje. In Spanje 

is de gezondheidszorg niet 
op orde. De economische si-
tuatie was al zwak en krijgt 
nu weer een opdonder. Ook 
het uitkeringsniveau van de 
overheid is daar niet zoals in 
ons land. Het is de typisch 
Nederlandse spaarzaamheid 
die ons land nu heel goed van 

pas komt, meent Joop. Geluk-
kig hebben de Glijns via Face-
time regelmatig contact heb-
ben met hun Spaanse familie.

Heel vreselijk
De Loosdrechtse Alicia Vis-
scher is de grens van 80 jaar 
ruimschoots gepasseerd. “Ik 
vind het vreselijk, je spreekt 
niemand. Ik ben nog hartstik-
ke vitaal, ik zou er wel op uit 
willen, maar ik mag niet.” Haar 
zoons doen de boodschap-
pen, maar zetten die voor de 
deur. “Ze doen heel voorzich-
tig, ze willen hun moeder be-
schermen. Dat snap ik, maar 
leuk vind ik het niet.” In huis 
redt Alicia zich prima met al-
lerlei klusjes. Ze vermijdt het 
om de hele dag naar alle be-
richtgeving te kijken. Voor Ali-
cia is de telefoon hét redmid-
del: “Uren bel ik met allerlei 
kennissen. Ik zou ook kunnen 
skypen, maar dat lukt nog niet 
erg. Ik ben in ieder geval blij 
dat ik veel mensen op afstand 
om me heen heb.”

DE TELEFOON
IS HÉT REDMIDDEL

 
Veel passanten
Aan het eind van het Bergse 
Pad woont de 87-jarige Rie 
Boeve. Hoewel Rie ook tot 
de kwetsbaren behoort, voelt 
ze zich uitstekend. “In huis is 
het stil. Anderzijds zit ik vaak 
buiten in het zonnetje. Dan 
passeren er veel mensen 
die een praatje maken. Wel 
op afstand, hoor. Het lijkt al-
leen maar drukker te worden 
met wandelaars.” Rie doet 
nog geheel zelfstandig haar 
boodschappen, met haar 
auto langs de Spiegelplas en 
de Zanderijsluis. “Ik ga van 
de week toch eens naar dat 
ochtenduurtje bij AH in Ne-
derhorst, al vind ik het wel erg 
vroeg. Ik hou van m’n bed.” 
Nu haar zoon Skype heeft 
geïnstalleerd kan Rie ook met 
beeldtelefoon contact leggen 
met de buitenwereld.

Nieuwe tegenvaller voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Natuurlijk is voor de ge-
meente en de lokale po-
litiek de Coronacrisis de 
hoogste prioriteit. Waarbij 
iedereen hoopt dat deze 
crisis die ons persoonlijke 
en sociale leven bepaalt zo 
snel mogelijk achter de rug 
is. Toch blijft het de plicht 
van de lokale journalistiek 
om de lezers verslag te 
doen. Zo werd de gemeen-
teraad half maart opnieuw 
geconfronteerd met een 
tegenvaller van ruim 4 ton. 
Nu gaat het om de pensi-
oenvoorziening voor wet-
houders. Die is 408.000 
euro hoger dan begroot.

Bureau Raet berekent jaar-
lijks hoeveel er geld er moet 
worden toegevoegd aan de 
pensioenverplichtingen voor 
huidige en ex-wethouders. 
Wijdemeren hield rekening 
met een storting van 28.000 
in de begroting 2019: een 
jaarlijkse toevoeging van het 
rentebedrag. Nu blijkt het be-

drag veel te laag, het gaat om 
436.00 euro. Dat komt door 
twee redenen. De rekenren-
te is verlaagd van 1,6% naar 
0,3%. Hierdoor is het verschil 
tussen de benodigde omvang 
van de pensioenen en het 
doelvermogen verkleind. Dit 
leidt tot een (inhaal) bedrag 
van € 204.000. Daarnaast 
is de sterftetabel gewijzigd 
waarop de berekening is ge-
baseerd. Dit leidt tot nog een 
extra verhoging van de voor-
ziening pensioenen wethou-
ders van € 204.000. Het extra 
geld dat nodig is, komt ten las-
te van het rekeningresultaat 
2019. Omdat een negatieve 
jaarrekening wordt verwacht 
zal die 408.000 euro uit de 
algemene reserve worden ge-
haald.

Niet voorzien
Wethouder Jan Klink zegt dat 
deze tegenslag totaal onver-
wacht was. “Het is niet de pri-
maire taak van de gemeente 
om zich bezig te houden met 
ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de hoogte van toe-
komstige pensioenen”. Op 31 

december 2018 zat er nog € 
1.216.190 in de pensioenpot. 
Dit bedrag is niet voldoende, 
maar door de jaarlijkse toe-
voeging van rente zal de voor-
ziening op het juiste moment 
de juiste hoogte bevatten. 
De lagere rente had voorzien 
kunnen worden, maar het pre-
cieze effect niet, omdat we de 
berekening pas aan het einde 
van het jaar laten uitvoeren, 
vervolgt Klink. “Het is aan de 
raad om te bepalen of het 
rekeningresultaat over 2019 
aanvaardbaar is”. In die jaar-
rekening wordt ingegaan op 
de hoogte van het zgn. weer-
standsvermogen. Dan zal blij-
ken of er ‘nog genoeg vlees op 

de botten in de reservepot zit’.

Reacties
Volgens Stan Poels van PvdA/
GroenLinks is dit ‘geen be-
drijfsongeval’. “Er zijn natuur-
lijk inschattingen die je moet 
maken, en daar kun je wel 
eens wat naast zitten, maar 
4 ton is wel erg veel. Wat ons 
verbaast is dat dit nu pas be-
kend wordt. Had dit niet eerder 
gerapporteerd kunnen wor-
den? Er zijn de afgelopen pe-
riode wel vaker overschrijding-
en gemeld die nog verwerkt 
moeten worden (denk aan het 
sociaal domein) en in die zin 
zijn we erg benieuwd naar het 
resultaat van de jaarrekening 

2019. Wat is er overgebleven 
van de algemene reserve? 
Hoe hoog is de reserve soci-
aal domein?”

VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen herkent de oorza-
ken die de wethouder noemt. 
Ze wijst erop dat berekening 
door de gemeente één op één 
wordt overgenomen in de be-
groting en in de jaarrekening. 
Dit is de normale gang van za-
ken. “Aangezien het renteper-
centage fluctueert, varieert de 
dotatie van jaar tot jaar, maar 
dit keer is het verschil wel erg 
groot. Hoewel dit heel verve-
lend is, is het dus geen fout 
van de gemeente.”
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Nieuws voor ouderen
WIJDEMEREN
Door de nieuwe aange-
scherpte maatregelen gaat 
het uitstapje van de Geza-
menlijke Ouderenbonden 
Wijdemeren op 20 april 
niet door. De organisatie 
wenst u gezondheid en alle 
goeds toe. Tot 5 oktober, 
dan proberen ze het weer.

Ook de jaarlijkse Ouderen-
tocht Kortenhoef komt in een 
ander daglicht te staan. Wel-
iswaar is de uitgaansdag pas 
in september, dus van afge-
lasting is nog geen sprake. 
Wel kan de collecte huis aan 
huis in april niet doorgaan. Dat 
heeft verstrekkende gevolgen, 

want geen collecte geen reis-
je. De Kortenhoefse Ouderen-
tocht draait op giften van de 
inwoners.

Het bestuur, Esmeralda Schal-
kers, Hetty van Doorn en Vera 
Birkhoff, zal zich beraden over 
een alternatief plan. Wel is er 
al besloten dat het afsluitende 
diner in De Drie Dorpen geen 
doorgang kan vinden. De in-
schrijving in Veenstaete, met 
contante betaling, wordt uit-
gesteld tot eind juli. De prijs 
blijft 35 euro. Gelukkig heeft 
het comité nog geld in kas, 
mede dankzij de giften van de 
Kledingbank Kortenhoef en de 
Ken Uw Dorp Quiz.

   

Complimenten voor   
wegwerkers
Ingezonden brief

Al bijna vijf maanden leven de 
bewoners en ondernemers 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
in een grote ‘verbouwing’: de 
herinrichting van de dijk. De 
megaklus kende een lange 
aanloop en zorgde voor veel 
vraagtekens bij de omwonen-
den, maar nu de klus bijna ge-
klaard is mag er ook best een 
positief bericht komen vindt 
inwoner Wouter van Henten. 
“Vanaf dag één is de commu-
nicatie met uitvoerder KWS en 
de verkeersregelaars uitste-
kend geweest.”

Maandenlang de weg voor je 
deur open, slecht bereikbaar 
zijn; het was de schrik voor 
tientallen ondernemers aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk. 
Ook voor de brandweer gaf de 
herinrichting de nodige kop-
zorgen weet Van Henten. “Vlak 
voor de start van de eerste 
werkzaamheden stonden er 
ineens borden dat de hele dijk 
afgesloten zou zijn. Dat is uit-
eindelijk teruggedraaid maar 
leverde een hoop onzekerheid 
op. Toen zijn we als brandweer 
gaan zitten met KWS en die 
heeft prima meegedacht. Ver-
keersregelaars hebben van 
ons een pieper ontvangen en 
kregen zo tegelijk met de vrij-
willigers de melding. De weg 
werd dan super snel vrijge-
maakt en zo hebben we altijd 

vrije doorgang gehad.”

Als dank namen de brand-
weermensen van Loosdrecht 
regelmatig op de oefenavond 
iets lekkers mee voor de ver-
keersregelaars. Ook onderne-
mers en bewoners serveerden 
regelmatig een warme hap 
of verse koffie aan de bikkels 
die van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat langs de weg 
stonden. “Vaak zijn verkeers-
regelaars het mikpunt van 
frustraties bij dit soort werk-
zaamheden, maar dat is niet 
terecht. De contacten de afge-
lopen maanden waren prima 
en er werd goed met je mee-
gedacht”, vertelt Van Henten.

De werkzaamheden zijn voor 
een groot deel volgens plan-
ning verlopen, al kregen de 
omwonenden nog wel te ma-
ken met een hoogteverschil 
tussen hun oprit/ingang en 
de nieuwe bestrating. “Maar 
ook dat werd door KWS net-
jes gecommuniceerd en op-
gelost”, besluit Van Henten. 
De vernieuwde Oud-Loos-
drechtsedijk is, als de laatste 
werkzaamheden volgens plan 
lopen, vanaf 6 april weer open 
voor al het verkeer.

Robin is nieuwe buurtsportcoach

WIJDEMEREN
Sinds kort heeft Team 
Sportservice ’t Gooi er 
twee nieuwe collega’s bij. 
Femke gaat in Hilversum 
aan de slag als BSC-coör-
dinator en JOGG-regisseur. 
Robin versterkt het team 
Aangepast Sporten en start 

als buurtsportcoach in Wij-
demeren.

“De lach op de gezichten van 
de kinderen, dat geeft mij zo-
veel energie!”, vertelt Robin.
‘Mijn naam is Robin van der 
Vliet en ik heb een droom. Mijn 
droom is dat sport en bewe-

gen voor iedereen toegankelijk 
is. Begin maart ben ik gestart 
als buurtsportcoach gemeente 
Wijdemeren en medewerker 
Aangepast Sporten Regio ’t 
Gooi. Mijn werk is erg divers en 
hierdoor is elke week anders. 
Met mijn enorme passie voor 
sport en het in beweging bren-
gen van mensen, wil ik mede 
door mijn werkzaamheden bin-
nen Team Sportservice mijn 
droom verwezenlijken. Heb 
je tips voor mij of wil je graag 
met mij om tafel om kennis te 
maken of te sparren? Neem 
gerust contact met mij op’: Ma 
t/m do; 06-30639754; rvander-
vliet@teamsportservice.nl

   

Geen Driedorpenloop

KORTENHOEF
Het bestuur van de Stich-
ting De Driedorpenloop 
heeft moeten besluiten om 
dit jaar geen Driedorpen-
loop te organiseren.

De reden hiervoor is tweele-

dig. Gezien de huidige situatie 
rondom het Coronavirus weten 
we dat wij conform de huidige 
richtlijnen op z’n vroegst begin 
juni weer een groot evenement 
mogen organiseren waar veel 
deelnemers bij elkaar mogen 
komen. Het annuleren van het 

evenement op een tijdstip dich-
ter naar de vastgelegde datum 
van 7 juni 2020 is voor de orga-
nisatie geen optie.
Naast het Coronavirus zijn er 
sinds dit jaar ook zeer strenge 
voorwaarden vanuit gemeen-
tewege, die voor de organisatie 
tot een onevenredige regeldruk 
leidt. De Stichting De Driedor-
penloop zal de komende peri-
ode met de gemeente Wijde-
meren in overleg treden om de 
vele vergunningseisen door te 
spreken en te kijken of er onder 
de gestelde voorwaarden het 
organiseren van De Driedor-
penloop in de toekomst voor 
ons nog mogelijk is.

   

Slechts één tegel
Ingezonden brief

Als bewoner van de Oud-Loos-
drechtsedijk tussen de roton-
des ben ik al vanaf november 
zeer nauw betrokken bij de 
aanleg van een nieuwe stukje 
dijk. Vol verbazing volgde ik het 
aanleggen van de stoep aan 
de noordzijde (even nummers) 

die wisselt van twee tegels 
naar een tegel naar een hal-
ve tegel. Nu aan de zuidkant 
wordt begonnen met de aanleg 
die bijna klaar is, wie schetst 
mijn verbazing: over het hele 
traject gaat het over minimaal 
2 tegels breedte. Maar omdat 

er ergens een heg schijnt te 
staan, ging men daar over tot 
het aanleggen van een pad 
van slechts één tegel breed is. 
Het maakt het ook nog nauwe-
lijks begaanbaar. 

Henk Buschman, Ldr.
   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 2 april 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

Ruud Bochardt gaat In Ge-
sprek Met de burgemeester 
van Gooise Meren, Han ter 

Heegde. Het belangrijkste on-
derwerp is de laatste stand van 
zaken met betrekking tot het 
Coronavirus in deze regio. Ook 
andere onderwerpen zullen de 
revue passeren. Daarnaast 
zendt GooiTV aanstaande zon-
dag opnieuw een kerkdienst 

uit. Andreas van der Schaaf 
gebruikt deze Corona-tijd om 
tips te geven voor het eten. Nu 
mensen toch meer thuis zijn, 
hebben ze ook meer tijd om 
door te brengen in de keuken.
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Muziek voor bewoners verpleeghuizen
LOOSDRECHT
Vorige week maandag en 
dinsdag zijn op de loca-
ties van verpleeghuizen 
Beukenhof (Loosdrecht) 
en Gooiers Erf (Hilversum) 
buitenconcerten gegeven 
voor de bewoners die nu, 
vanwege de coronacrisis, 
geen bezoek kunnen ont-
vangen.

Bewoners en medewerkers 
van de Beukenhof en Gooiers 

Erf genoten maandag, op vei-
lige afstand van elkaar natuur-
lijk, in het zonnetje van een 
buitenconcert. De muzikanten 
brachten nummers als Am-
sterdamse grachten, Telkens 
weer, In t groene dal, Laat me 
en het Wilhelmus ten gehore. 
Muziek brengt een lichtpuntje 
in deze moeilijke tijd.

Onze dank voor deze muzikale 
verrassing gaat uit naar Arthur 
Heuwekemeijer, saxofonist, 

Elsemieke van Aalst, zange-
res, Felix Hildenbrand, contra-
bassist en Dirk Balthaus pia-
nist. Op dinsdag bracht Johan 
Kettenburg op beide locaties 
enkele nummers uit zijn re-
pertoire ten gehore. Bewoners 
en medewerkers reageerden 
enthousiast en swingden op 
afstand mee met de artiest. Dit 
spontane optreden werd ook 
zeer gewaardeerd door ieder-
een.

   

Thuis met de kinderen
Ons drukke sociale leven is opgehouden

WIJDEMEREN
In tal van gezinnen is de si-
tuatie grondig veranderd. 
Nu de scholen dicht zijn en 
je soms niet meer naar je 
werk kunt. Hoe red je dat? 
Onderstaand een aantal si-
tuaties.

Familie Van Bijleveld
Om door de COVID-19-uitda-
ging heen te komen, houden 
wij doordeweeks een vast rit-
me aan. Lunchen (met een 
potje Yahtzee) en avondeten 
doen we nu samen, dat ge-
beurt normaal gesproken zel-
den. Voor het avondeten maak 
ik (soms met het thuisfront) een 
wandeling. Om de gezelligheid 
te waarborgen, zitten we over-
dag verspreid door het huis. 
Digitaal voortgezet onderwijs: 
kind 1 aan de keukentafel en 
kind 2 op haar kamer. Dage-
lijks wordt het eigen lesrooster 
gevolgd. Wij werken nu vanuit 
huis en zitten op zolder (waar-
van ik in de kamer van kind 1). 
Op mijn parttimedagen is mijn 
huis nu niet van mezelf. Dat is 
best wennen. Gelukkig werkt 
het mooie weer tot nu toe mee 
en heb ik eindelijk de kwast ter 
hand genomen voor het hout-
werk van onze schuur. Als het 
weer minder wordt, krijg ik dus 
een uitdaging. Contact met fa-
milie en vrienden verloopt via 
telefoon en Whatsapp.

Familie Haselager
Door deze crisis houden wij 
als gezin enorm veel tijd over. 
Onze drukke sociale leven is 
opgehouden. Gelukkig kunnen 
wij nog wel individueel muziek 
maken, doen we spelletjes en 
pakken dingen op waar we 
normaal niet aan toe komen. 

Thuisonderwijs gaat redelijk 
goed alhoewel onze oudste 2 
zonen met hun eindexamen 
er zo goed voor staan dat le-
ren niet meer echt nodig is. 
Die hebben nu 5 maanden 
vrij! Mijn man werkt gewoon 
fulltime thuis. Ik werk in het 
ziekenhuis waar de zorg ge-
woon door gaat. Dat werken is 
daar relatief veilig want er zijn 
veel voorzorgmaatregelen. 
Daar zijn wij dankbaar voor 
want financieel hebben wij 
geen problemen. Wij houden 
met onze positieve inzet – er 
is altijd wel wat te doen – de 
moed er voorlopig wel in. Het 
ergste is dat wij niet naar onze 
moeder, vader/ oma en opa 
kunnen. Voor mijn zus Gerrie 
komt de verzorging voor 100% 
neer op haar en haar man. Dat 
is zwaar.

TOCH KIJK IK UIT 
NAAR HET NORMALE 

LEVEN

Familie De Haan
Ik werk een aantal dagen per 

week als kok in de keuken van 
ziekenhuis Tergooi in Hilver-
sum. In de keuken is het nog 
niet zo hectisch, omdat er wei-
nig ‘normale’ patiënten liggen 
door de opnamestop. Esther, 
mijn echtgenote, werkt nu he-
lemaal thuis met de kinderen. 
Dat loopt eigenlijk best soepel. 
Ze gaan uit zichzelf al aan de 
gang op de tablets en laptops 
die voorhanden zijn. Verder ga 
ik af en toe hardlopen; zigzag-
gend om overige weggebrui-
kers heen om de 1,5 meter 
afstand te bewaren. Het liefst 
zou ik veel muziek maken, 
maar dat schiet er nu behoor-
lijk bij in, helaas. De kinderen 
mogen buitenspelen. We heb-
ben ze op het hart gedrukt dat 
ze afstand moeten houden van 
anderen en ze lijken zich daar 
goed aan te houden. Persoon-
lijk mis ik heel erg het gezellig 
samenzijn. Natuurlijk is dit vol 
te houden. Het geeft ook veel 
rust, namelijk. Toch kijk ik uit 
naar het normale leven.  

Nu het buiten stil is
Dat je door thuis te blijven een 
nieuwe betekenis van vrijheid 
kan vinden; Dat quarantaines 
niet echt bestaan, maar zijn 
verzonnen om te kunnen le-
zen; Dat je leest om jezelf te 
vergeten; Dat we kwetsbaar 
zijn en dat dat ons sterk maakt; 
Dat een weekend zonder voet-
bal je relatie kan bevorderen; 

We waren het bijna vergeten, 
dat we bestaan in relatie, dat 
we samen allemaal zijn; Dat 
we op afstand blijven, zodat 
we heel langzaam dichter tot 
elkaar kunnen groeien.

Gershwin Bonevacia,
Stadsdichter van Amsterdam

   

Voorjaar 2020
Het is weer lente, één en twin-
tig maart, we zien het nieuwe 
leven om ons heen; een mooie 
tijd, maar niet voor iedereen, 
niet ieder wordt een angstig 
lot bespaard; Het is weer len-
te, alles komt tot leven, maar 
soms zijn mensen eenzaam 
in hun huis, alleen gezelschap 
vindend bij de buis, waar enkel 
narigheid valt te beleven; Er 

is ook hoop, want in het hele 
land staan mensen klaar, door 
plichtsbesef gedreven, om aan 
de ander zorg en steun te ge-
ven; En valt het afstand nemen 
je soms zwaar? Een ding staat 
vast, we waren in dit leven nog 
nooit zo sterk verbonden met 
elkaar.

Nell en Theo Janssen
   

Vogels, vissen
Zet de radio uit, je hoort niets 
nieuws, de stilte wacht gedul-
dig af; Vouw de krant dicht, 
hij was oud voordat hij werd 
gedrukt; Zoek niet, deel niet, 
duim niet totdat je vierkant ziet, 
zet eindelijk het scherm op 
zwart; Ik ben net zo bang als 
jij, net zo bezorgd voor ieder-
een die ik niet missen kan; Ik 
had ook gespaard voor ande-
re dingen, verre reizen, eerste 
hulp bij een gebroken hart een 
auto die wat vaker start; Maar 
in Wuhan hoor je vogels zin-
gen, boven China was de lucht 

nog nooit zo blauw, in Venetië 
zien ze vissen in het helderste 
water sinds tijden; De kunst 
van leven was altijd dezelfde; 
Ongevraagd komen, ongewild 
gaan, intussen doen wat je het 
liefste doet vrede sluiten met 
je lot; Sluit de voordeur, zet de 
tuindeur open voel de zon op 
je gezicht; Denk voor je uit wat 
niemand hardop durft te zeg-
gen we zijn een virus wat een 
virus heeft gekregen.

Ingmar Heijtze

   

De Hamsterkoning
Een koning schreef, voor zijn 
plezier; Gedichten op toiletpa-
pier; En was het laatste blaad-
je vol, dan nam hij weer een 

nieuwe rol.

Marianne Busser en  
Ron Schröder

   

Breaking News
Stukje wandelen NIET AFGE-
LAST, Filmpje bekijken NIET 
AFGELAST, Uitgebreid koken 

NIET AFGELAST, Spelletjes 
spelen NIET AFGELAST, Mu-
ziek luisteren NIET AFGE-
LAST, Een boek lezen NIET 
AFGELAST, Online gamen 
NIET AFGELAST, Uitslapen 
NIET AFGELAST, Tijd voor 
elkaar NIET AFGELAST, La-
chen NIET AFGELAST, Zin-
gen NIET AFGELAST.

Dankbaar zijn NIET AFGE-
LAST.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

 Foto: Familie Van Bijleveld verspreid over het huis
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Zes jaar VTE makelaars

LOOSDRECHT
Als enthousiaste en erva-
ren makelaar besloot Jan-
Paul Honders om in 2014 
zijn eigen kantoor te star-
ten. Eerst alleen en vanuit 
huis. Nu is VTE makelaars 
een succesvol bedrijf en 
worden klanten met lekke-
re koffie en een glimlach 
verwelkomd in het moder-

ne kantoor aan de Frans 
Halslaan in Loosdrecht.

Het was niet de ambitie om 
het grootste makelaarskan-
toor van Wijdemeren te wor-
den. Jan-Paul werkt juist 
graag op een kleinschalige en 
persoonlijke manier. Deskun-
dig en eerlijk advies geven, 
klanten alle zorgen bij koop 

of verkoop uit handen nemen, 
dat is het doel. Maar dankzij 
veel tevreden klanten is VTE 
makelaars flink gegroeid.

Jan-Paul vertelt: “Als je kijkt 
naar het aantal bestaande 
huizen dat in 2019 in Wijde-
meren is verkocht, zijn wij qua 
grootte nu de derde makelaar. 
Natuurlijk een knappe presta-

tie van ons kantoor, dat nog 
maar kort bestaat. Maar zo-
als gezegd, vind ik dat niet zo 
belangrijk. Als je echter kijkt 
naar hoe wij het doen, ben ik 
wel erg trots.”

“Uit de NVM cijfers over 2019 
blijkt, dat VTE makelaars bij 
de verkoop van bestaande 
woningen in Wijdemeren ge-

middeld de snelste verkoop-
tijd heeft gerealiseerd van 
alle makelaars in onze ge-
meente. En ook wat betreft 
de verkoopprijs scoren we als 
beste. Onze huizen werden 
gemiddeld het dichtst bij de 
vraagprijs verkocht. Dit be-
vestigt onze filosofie dat een 
reële vraagprijs hanteren het 
beste resultaat oplevert.”

NIET DE GROOTSTE 
WEL DE BESTE

Plannen voor de toekomst? 
“Gewoon doorgaan met wat 
we doen: voor veel mensen 
hun huis succesvol verkopen 
of hun droomhuis aankopen. 
En dan net als nu blije en 
lovende recensies over ons 
kantoor op Funda lezen!”

Een huis kopen of verkopen? 
Maak dan een afspraak met 
VTE makelaars voor een vrij-
blijvend adviesgesprek. Tele-
foon (035) 8883377.

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
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 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

 Foto: Chiel van Diest fotografie


