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De Vide verdwijnt
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Per 1 april verdwijnt kring-
loopwinkel Vide aan de 
Nootweg 20. Projectont-
wikkelaar JeeGee Vast-
goed heeft een bouwplan 
voor het terrein waar nu 
nog de winkel, de ernaast 
liggende boerderij en een 
bungalow staan. De huur-
ders zijn met veel energie 
op zoek naar een ander 
onderkomen, tot nu toe te-
vergeefs.

Exploitanten George en Fiona 
wisten dat er een eind zou ko-

men aan de huur van het witte 
pand waar ooit Electro World 
gevestigd was. “We hebben 
al eens verlenging gehad van 
de huur, maar nu is het defini-
tief dat we eruit moeten”, ver-
telt George. “Het is alleen de 
vraag waar we terecht kunnen 
met onze spullen. Dat is een 
prangende vraag”, voegt Fiona 
eraan toe. Ze zijn op zoek naar 
een loods of een leegstaande 
winkel waar ze hun gevarieer-
de waren kunnen uitstallen. “Al 
is het maar voor een deel van 
de inventaris”, verzucht Fio-
na, “of alleen in het weekend 
of een andere oplossing.” Ze 
staan open voor allerlei moge-

lijkheden om Vide voort te kun-
nen zetten. Want dat is zeker 
de moeite waard. Wie de Vide 
binnen wandelt, ziet direct dat 
dit een kringloopwinkel in op-
tima forma is, anders dan an-
deren. Hier geen verzameling 
ouwe meuk, maar smaakvol 
ingerichte hoeken waar de lief-
hebber uren kan dwalen langs 
spullen van weleer. In een ont-
moetingshal vol met meubels, 
lampen, schilderijen, glas-
werk, kleding, boeken, enz. 
“Wat wij doen, is het verlengen 
van de levensduur van mooie 
spullen. Er zit ook de filosofie 
achter dat we een halt willen 
toe roepen aan de weggooi-
cultuur”, vertelt George. Op 
de gevel staat ‘restylen, shop 
in shop, vintage, tweedehands 
en brocante’. Binnen de Vide 
tref je het ‘shop in shop’ con-
cept. Met hoeken als Verwend 
Nest (kleding); Atelier Budi-

que (restylen, stoffen); Elvy’s 
Sieraden; Carla Veenstra kie-
zelschilderijen; Jan van Rou-
wendaal apothekersflessen; 
Floyds oorbellen.

Droom
Het zou mooi zijn als er in de 
vijf dorpen ruimte zou komen 
voor een Circulair Warenhuis, 
waarin klanten kunnen rond-
neuzen naar karakteristieke 
items die een tweede leven 
zouden krijgen. George en 
Fiona gooien zelden iets weg, 

ze komen maximaal 5 keer per 
jaar op de vuilstort. Dagelijks 
ontvangen ze ongeveer 50 tot 
70 klanten, ze hebben goede 
contacten met Sherpa Dag-
besteding waar oude spullen 
gerepareerd worden, met ba-
sisschool De Sterrenwachter 
die oude boeken inzamelt, met 
de Hulpkaravaan voor over-
bodige kleding. Er is dus ook 
een belangrijk sociaal aspect 
dat verloren dreigt te gaan. 
Dubbele pech is dat de Vide 
tot 19 januari potdicht is van-
wege de lockdown, die Fiona 
en George hard treft.

De Vide zoekt een andere lo-
catie voor hun zinvolle werk, 
duurzamer kan haast niet. Als 
u iets weet, hop eens naar bin-
nen op de Nootweg. George 
en Fiona ontvangen u met 
open armen, op 1,5 meter. 
Contact: 
vide.loosdrecht@gmail.com of 
bel: 06 30 57 08 57.
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
Tussen 9.00 en 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!

035-6560491 • 06-25134440 06-25134440

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

De sleutel tot uw succes!

Uw huis verkopen?
Bel ons geheel vrijblijvend..
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HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

MET DE SMART-APP
VOLUMEREGELING

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar

Wij verzorgen uw declaratie

INLOOSDRECHT

VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62    www.delivino.nl

Vallon d’Arche is een merlot, 
cabernet sauvignon, 12 tot 14
maanden gerijpt. Een elegant
glas wijn, goed in balans en 
lichte kruidige tonen in de 
afdronk.

Nu van € 9,95 voor 
€ 7,95

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62 www.delivino.nl

voor 

van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum  035 - 628 38 62

Vallon d’Arche is een merlot, 
cabernet sauvignon, 12 tot 14
maanden gerijpt. Een elegant
glas wijn, goed in balans en 
lichte kruidige tonen in de 
afdronk.

Nu van € 9,95 
€ 7,95

Ook uit onze eigen import 
komt deze Spumante: 
Deze spumante heeft een 
frisse stijl, is zeer fruitig 
met tonen van appel, geur 
van lentebloemen en heeft 
een aangename mousse.

voor € 7,95

VALLON D’ARCHE
BORDEAUX

Van Hogendorplaan 32 • Hilversum • T 035 - 621 32 31
www.vanommerenbanket.nl

KWARKCAKE
€ 4,25

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

ex KRAAMVERZORGENDE biedt
gratis hulp aan bij over-

vermoeide ouders tgv 
overmatig huilende baby.
Geeft tips bij borstvoe-

dingsproblemen en kolven,
brengt structuur aan.

rita_willemse@hotmail.com

Gezocht, 
Ervaren schoonmaakster

voor 4 à 5 uur per week 
in Loosdrecht.

Tel: 06 8228 6025 

Opgave van een Sterretje kunt u 
on-line doen via www.denieuwsster.nl, 

inclusief de betaling daarvan.
 Aanleveren tot maandag 10.00 uur 
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 

per gedrukte regel

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag - zaterdag
Echte Cordon bleu
Gevuld met ham en kaas

Lamscarré
Superzacht lamsbiefstukje van de lende, 
gemarineerd met olijfolie en tuinkruiden.

100 gram

100 gram

€ 1,69
€ 3,98

Geldig van donderdag 14 t/m woensdag 20 januari

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week
Runder Haché pakket:
500 gram Hachévlees
500 gram uien
Zakje hachékruiden

per pakket € 7,98
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D66 wil graag 2e IKC op Ter Sype
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
D66- politici Nanne 
Roosenschoon en Rob 
Koedijker bruisen van 
optimisme over hun plan 
voor een 2e IKC (Inte-
graal Kindcentrum) op 
het terrein van Ter Sype 
in Loosdrecht, parallel 
aan de Tjalk, in de richting 
van het sportcomplex Hal-
linckveld. Hun onderzoek 
zullen ze op 27 januari 
presenteren aan de com-
missie Ruimte en Econo-
mie.

Het eerste Integraal Kind-
centrum ‘Wereldwijs’ van de 
prot-chr. stichting Proceon 
voor een doorlopende lijn 
van kinderen van 0 tot 13 jaar 
is inmiddels gereed. Als de 
lockdown voorbij is, kunnen 
de kinderen vanaf het monu-
mentale Mr. Terpstragebouw 
verhuizen naar de Eikenlaan. 
Kinderopvang en onderwijs 
in één gebouw met één team 
met één leerplan, dat is de 
basisgedachte. Het tweede 
IKC van de stichting Talent 
Primair (openbaar onderwijs) 
liep vertraging op. Er worden 
tientallen leerlingen meer 
verwacht en de invulling van 
het onderwijskundig concept 
vergde meer tijd. Hetgeen 
ook gevolgen heeft voor de 
bouwkundige situatie. Hier 
zouden de basisscholen De 
Linde en Sterrenwachter sa-
men met de Pinkenstal van 
kinderopvang Eigen&Wijzer 
een geheel moeten vormen. 
Met een nieuw schoolgebouw 
op de locatie Sterrenwachter, 
verbonden met de Pinkenstal 
aan de Lindelaan.

Ter Sype
D66 vindt dat Ter Sype een 
betere locatie is en ziet ook 
kansen om op de plekken van 
De Linde, Sterrenwachter en 
Pinkenstal woningen te bou-
wen. Koedijker en Roosen-
schoon hebben hun huis-
werk goed gedaan. In een 
uitgebreid rapport hebben ze 
onderzoek gedaan naar de 
geluidscontouren, kosten en 
andere mogelijkheden voor 
dit gebied. Op deze plek 
heb je een betere spreiding 
van de IKC´s. Je kunt er ook 
daadwerkelijk één gebouw 
neerzetten. Uit contacten met 
Roel Hoogendoorn, voorzitter 

van Talent Primair, bleek dat 
de stichting vooral blij is met 
de ruimtelijke mogelijkheden. 
Er zijn nog meer voordelen, 
je kunt er kostenbesparend 
bouwen, het is ook eenvou-
diger om energieneutraal te 
bouwen. Daarnaast voorziet 
het tweetal dat deze locatie 
aan de Tjalk ook een mooie 
verzamelplek zou zijn voor 
een bibliotheek, het zwembad 
en het DrieLuik. Die vrijgeko-
men plekken kun je dan weer 
benutten voor woningbouw. 
Op een schets hebben ze een 
schematische weg getekend 
vanaf transportbedrijf Van de 
Wetering naar de Rading, die 

gekruist wordt door een door-
steek voor fietsers en wande-
laars vanaf de halfpipe naar 
de sportvelden.

Nog veel meer
Het rapport zet nog meer 
voor- en nadelen op een rij-
tje. Op bepaalde delen kan 
niet-geluidgevoelige bebou-
wing plaatsvinden (alle ruim-
tes in de school behalve de 
leslokalen, bibliotheek, zwem-
bad) of op groen gearceerd 
gebied waar les gegeven mag 
worden evenals plek voor 
woningen. Weliswaar heeft 
de gemeente de Pinkenstal 
voor een fors bedrag gekocht, 

maar door beschikbaarheid 
voor woningbouw kunnen die 
kosten gecompenseerd wor-
den. Ook hebben de heren 
berekend hoeveel ruimte er 
voor woningbouw beschik-
baar komt. Alleen al De Linde 
en Sterrenwachter zouden 
goed zijn voor 60 tot 80 wo-
ningen. Omdat de planvor-
ming voor een 2e IKC op het 
Sterrenwachter-terrein nog 
niet eens is begonnen en ook 
omdat het bestemmingsplan 
Ter Sype zich nog in een pri-
mair stadium bevindt, is het 
nu de kans om de D66- visie 
serieus te beoordelen. Nanne 
en Rob zijn vol verwachting.

   

Subsidie voor agrariërs 
NOORD- HOLLAND
Ook dit jaar stelt de pro-
vincie Noord-Holland weer 
subsidie beschikbaar voor 
de Groene Uitweg. De pro-
vincie investeert in deze 
regio in recreatie, natuur 
en in de landbouw, onder 
andere door deze Groene 
Uitweg subsidie beschik-
baar te stellen aan lokale 
agrariërs.

Met de Groene Uitweg-subsi-
die kunnen agrariërs hun be-
drijf verduurzamen. Bijvoor-
beeld slim hergebruik van 
grondstoffen zodat er minder 
afval ontstaat. Of het behoud 
en versterken van biodiversi-
teit, opslag en productie van 
hernieuwbare energie en sti-
muleren van gesloten kringlo-
pen. Een andere mogelijkheid 
is het geld te gebruiken voor 
recreatieve neveninkomsten 

door bijvoorbeeld het begin-
nen van een camping of B&B. 
Een mooi voorbeeld hiervan 
is de indoor camping in Mui-
den. Maar ook voor realisatie 
van zorg op de boerderij, de 
ontvangst van schoolklassen 
en de verkoop van streekpro-
ducten is subsidie beschik-
baar.

Tevens is een bijdrage mo-
gelijk om de weilanden goed 

toegankelijk te maken voor 
vee en machines, door de 
aanleg van kavelpaden, dam-
men en bruggen.

De subsidie is beschikbaar 
voor agrariërs uit het ‘Groe-
ne Uitweg-gebied’: dit is het 
gebied dat grenst aan Weesp 
en Naarden en ligt tussen 
Muiderberg en Loenen aan 
de Vecht. Vanaf 1 februari 
2021 kan een subsidieaan-

vraag worden ingediend bij 
de provincie Noord-Holland 
(ook door agrariërs uit het 
Utrechtse deel van de Groe-
ne Uitweg). Op de website 
van de provincie Noord-Hol-
land staan de voorwaarden, 
info over de wijze waarop de 
subsidie kan worden aange-
vraagd en alle aanvullende 
informatie (inclusief een kaart 
van het gebied). 

Foto: Ter Sype, rood 2e IKC, geel de weg en groen het fietspad 
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Het gemiste stukje opvoeding
Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
Heden ten dage zijn we al-
lemaal druk, werken, kin-
deren zitten op meerdere 
sporten en muziekles, en 
wanneer dat niet aan de 
orde is zijn mensen actief 
op internet. Wat in veel 
gezinnen er bij inschiet is 
denksport. Toch is dat ui-
terst belangrijk. Niet alleen 
voor de ontwikkeling van 
de hersenen van het kind, 
maar ook kan het op latere 
leeftijd het proces van de-
mentie en Parkinson ver-
tragen.

Er zijn vier verschillende denk-
sporten, schaken, dammen, 
bridgen en go. In de schaakwe-
reld is er een inhaalslag bezig, 
er worden trainers opgeleid, 
en je hoeft geen topschaker 
te zijn om toch al les te kun-
nen geven. Pas wanneer een 
leerling meerdere keren van 
je wint wordt het tijd om hem 
door te sturen naar een meer 
ervaren en gevorderde trainer. 
Dat er tegenwoordig veel min-
der geschaakt wordt dan vroe-
ger heeft meerdere oorzaken. 
Het internet is daar een zeer 
bepalende factor in, ook al kun 
je ook op internet prima scha-
ken. Voorbeelden daarvan 
zijn chess.com, redhotpawn.
com en lichess.org. Daarnaast 
speelt de vrijheid die we van-
daag de dag genieten ook een 
belangrijke rol. In de Tweede 
Wereldoorlog was er nauwe-
lijks voldoende elektriciteit, 
lampen mochten ‘s nachts ook 
niet naar buiten schijnen. Vaak 
was het licht niet veel beter 

dan een gloeiende spijker, en 
dat was niet geschikt om bij 
te lezen, schaken was ech-
ter goed te doen. Een ander 
pluspunt was dat Max Euwe 
85 jaar geleden wereldkampi-
oen schaken werd, het aantal 
inschrijvingen bij de landelijke 
bond verviervoudigde en clubs 
rezen als paddenstoelen uit de 
grond.

Queen’s Gambit
Hoewel zelf geen fervent 
Netflix-kijker is Patrick op de 
hoogte van het effect van The 
Queen’s Gambit, een ma-
teloos populaire serie over 
schaken. Het fictieve verhaal 
van Beth Harmon die in de 
jaren ’60 in de patriarchale 
maatschappij de top van de 
schaaksport bereikt. Tien-
tallen miljoenen bekeken de 
zevendelige serie. Queen’s 
Gambit verwijst naar het fe-
ministische aspect waarbij het 
natuurtalent Beth op passie-
volle wijze de heren verslaat. 
Maar ook slaat het op een van 
de oudste schaakopeningen: 
het damegambiet. Er is een 
enorme stijging in de verkoop 
van schaakborden. Mensen 
willen opeens allemaal mas-

saal beginnen met schaken. 
Op Google wordt momenteel 
heel veel gezocht hoe je moet 
schaken. Een woordvoerder 
van Bol.com vertelde dat het 
bedrijf eerst ongeveer honderd 
borden per maand verkocht en 
nu lopen de verkopen richting 
de duizend(en) in een maand.

Slimme Pionneke
Als het schaakspel je tot nu 
toe koud liet, zal dit verhaal je 
ongetwijfeld warm maken voor 
een potje hoofdsport. Wan-
neer mensen elke dag een half 
uur zouden denksporten zou 
dat al heel mooi zijn. Mocht u 
schaakles willen, dan kan ik u 
uiteraard daarin tegemoet ko-
men. Mail: 
Slimmepionneke@tele2.nl

   

Jan Klink leest voor

REGIO
Tijdens de Nationale Voorlees-

dagen van 20 t/ m 30 januari 
wordt er online voorgelezen uit 
het prentenboek van het jaar 
‘Coco kan het’ (Loes Ripha-
gen) door de wethouders Jan 
Klink (Wijdemeren), Wilma de 
Boer (Eemnes) en Geert-Jan 
Hendriks (Gooise Meren) en 
de burgemeester van Weesp, 
Bas Jan van Bochove. Het in 
de komende weken op te ne-
men filmpje wordt op 19 ja-
nuari verspreid onder scholen 
en kinderdagverblijven. Op 20 
januari kan iedereen kijken en 
luisteren naar deze bijzonde-
re voorlezers via onze Face-

bookpagina. Dit in plaats van 
het Nationale Voorleesontbijt. 
Natuurlijk hopen we dit jaar 
ook live de kinderen (en hun 
ouders) te vermaken met een 
poppentheater rondom het 
prentenboek van het jaar. Op 
zondag 31 januari wordt in de 
Bibliotheek van Loosdrecht 
een vrolijke, muzikale voorstel-
ling over een klein zwart vogel-
tje gespeeld door poppenthe-
ater Dubbele Jan. Reserveren 
via de website https://www.
bibliotheekgooienmeer.nl/ac-
tueel/klein-zwart-vogeltje.html 
is noodzakelijk.

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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Vraag nu uw gratis 
warmtescan aan

WIJDEMEREN
Benieuwd naar de ener-
gielekken van uw huis? 
Tot maart kunt u nog 
quickwarmtescans aan-
vragen. De energiecoach 
komt graag bij u thuis om 
met een warmtecamera de 
energielekken van uw huis 
op te sporen. 

Warmtefoto’s van uw gevel 
laten zien waar de warmte 
weglekt. Een eerste indruk 
van onnodig energieverlies. 
De energiecoaches zijn spe-
ciaal getraind in het maken 
van de warmtefoto’s en maken 
gebruik van zeer goede came-
ra’s. In het kader van de RRE 
(regeling reductie energiege-
bruik) mogen we de warmte-
scans tijdelijk gratis aanbie-
den samen met een gratis 
lidmaatschap van de Energie-
coöperatie voor 2021. Maak 
gebruik van deze kans! Om 

warmtefoto’s te kunnen maken 
moet het binnen warm zijn en 
buiten koud. Daarom doen de 
energiecoaches alleen warm-
tescans tussen november en 
februari/maart. Meldt u aan 
voor een quickwarmtescan 
via het aanmeldformulier op 
de website ECWijdemeren.nl. 
Uiteraard zullen we de warm-
tescan uitvoeren volgens coro-
narichtlijnen. 

Kent u de Energiecoöpera-
tie Wijdemeren? Wij zijn een 
bewonersinitiatief en werken 
door, voor en met bewoners. 
Wilt u meewerken en bijvoor-
beeld opgeleid worden als 
energiecoach of warmtescans 
leren maken, hand en span 
diensten doen of projecten lei-
den? Neem dan contact op via 
info@ecwijdemeren.nl

Collectieve onverschilligheid
Ingezonden brief

Naast corona leiden we in Ne-
derland aan nog een ander 
soort ziekte: collectieve on-
verschilligheid ?! Vervuiling op 
grote schaal kennen we van de 
overheid, die dit laat zien door 
een lakse aanpak van milieu-
problematiek. Op grote schaal 
zien we het ook terug bij Shell 
en andere multinationals, die 
liever voor winst gaan dan de 
achtergelaten rotzooi op te 
ruimen. Op kleinere schaal, 
maar zeker niet minder irri-
tant, doet zich in onze directe 
leefomgeving iets soortgelijks 
voor. Tijdens mijn dagelijkse 
rondje gebeurt het niet zelden 
dat ik met een halve vuilniszak 
achtergelaten afval thuiskom. 
Sinds het verschijnen van de 
hamburgerketen met gele M 

aan de rand van Hilversum, 
is het straatbeeld behoorlijk 
veranderd. Bezoekers komen 
naar het Zuwestrandje, de 
plek aan het water met prach-
tig uitzicht. Na het gebruik van 
eten, drinken, genot uit kleine 
plastic zakjes en (ja ook) latex 
middelen (..) deponeren ze de 
troep niet in de daarvoor talrijk 
geplaatste afvalbakken, maar 
gooien blikjes, plastic en gla-
zen flessen, condooms, etc in 
bermen, struiken, en op par-
keerplaatsen. Recent zijn de 
eerder geplaatste wc’ s half 
afgebroken. De (’s avonds 
donkere) parkeerplaats is een 
favoriete plek voor van alles 
en nog wat. Het verschijnsel, 
dat vermaak is gedegradeerd 
tot vervuiling en vandalis-

me, stemt mij diep droevig en 
doet de samenleving en ons 
landschap geen goed. Boven-
staand getuigt van respect-
loosheid voor de natuur, en 
normvervaging. Ook het node-
loos afschieten van vuurwerk , 
ondanks het expliciete verbod, 
valt hieronder. Gelukkig hoor ik 
andere geluiden van jeugd die 
zich wel om een schone omge-
ving bekommert. Stichting Ne-
derland Schoon laat zien dat 
ook anderen zich hiermee be-
zig houden. Dat stemt hoopge-
vend . Voorbeeldgedrag en el-
kaar erop aanspreken, lijkt me 
in 2021 zeker niet overbodig.

Anneke Woning

   

Blijft de Kromme Rade toegankelijk?
Ingezonden brief

Enkele weken geleden wilden 
mijn vrouw en ik een wande-
ling maken langs de Kromme 
Rade. We gingen op de fiets, 
omdat er voor auto’s geen par-
keergelegenheid is. Het weg-
getje is eigenlijk al verboden 
voor alle verkeer behalve voor 
bewoners, maar wij fietsten tot 
aan de laatste twee huizen. 
Daar versperde een draai-
hek de doorgang, maar dat 
kon worden geopend, zodat 
we met de fiets aan de hand 
verder konden. Naast het pad 
van het laatste huis hing een 
gehavend bordje met: ‘Fiet-
sen worden verwijderd’. Dus 
stalden we onze fietsen maar 
tegen het houten hek van Na-
tuurmonumenten, dat zondags 

toch niet wordt gebruikt. Na 
een prachtige wandeling langs 
het Hol, dat door frequenter 
onderhoud steeds meer door-
zicht biedt, werden we bij onze 
fietsen onaangenaam verrast: 
van beide fietsen had iemand 
de voorbanden laten leeglo-
pen. Gelukkig was na nog een 
lange wandeling een van de 
bewoners aan het begin van 
het weggetje zo welwillend hun 
fietspomp aan ons uit te lenen. 
Het werd ons duidelijk dat het 
pad naar het natuurgebied pri-
vébezit is, waar men overpad 
moet verlenen. Aangezien er 
nergens plek is om fietsen neer 
te zetten vragen we Natuur-
monumenten een klein stukje 
weiland/natuur in te richten 

als stallingsplek voor fietsen, 
en wel vlak voor de laatste be-
bouwing. Nu is de enige optie 
om fietsen onbeheerd achter 
te laten bij de ’s-Gravelandse 
Vaartweg en als dan naar het 
natuurgebied moet worden 
gelopen is daar de wandelpret 
– gelet op de afstand – wel ver-
dampt. Van verschillende kan-
ten hoorden wij dat meerdere 
mensen tegen dit probleem 
aanlopen, en om die reden 
het prachtige natuurgebied 
mijden. Wij hopen dat Natuur-
monumenten de handschoen 
oppakt.

Dick Thijs, Nieuw Loosdrecht

   

Brandweer biedt hulp aan Gooiers Erf
REGIO
Brandweermensen uit Gooi 
en Vechtstreek en Flevo-
land gaan het personeel 
van verpleeghuis Gooiers 
Erf in Hilversum de komen-
de tijd ondersteunen.

Verpleeghuis Gooiers Erf is 
getroffen door een corona-uit-
braak. Ook bij het personeel. 
Brandweermensen gaan daar-
om helpen met ondersteunen-
de werkzaamheden, zoals het 

schenken van koffie aan de 
bewoners, hulp bij de eetmo-
menten en het maken van een 
praatje met de bewoners. Ook 
de ‘s-Gravelandse postcom-
mandant Johan Landwaart zal 
present zijn.

Om de continuïteit van de 
brandweer zelf niet in gevaar 
te brengen worden er geen 
brandweermensen ingezet 
uit de 24-uursdienst uit beide 
regio’s, geen mensen van de 

meldkamer en wordt ook bij 
de vrijwilligersposten gekeken 
of het mogelijk is mensen in 
te zetten, en zo ja hoeveel. 
De meeste ingezette mensen 
komen uit de ondersteunende 
diensten bij de brandweer en 
zelfs breder uit de veiligheids-
regio.

Bedankt!

Wij danken alle klanten die in 2020 onze
boerderijwinkel in Oud Loosdrecht bezochten,
en zo hebben bijgedragen aan een duurzame

en lokale voedselconsumptie.

WWW.BOERDERIJVANHERK.NL

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur



Woningstichting
Vecht en Omstreken

Bezoekadres:
Poeldijk 2, Breukelen
Lindelaan 100, Loosdrecht
Schoolweg 5A, Kockengen

Postadres:
Postbus 41, 3620 AA Breukelen

Telefoonnummer:
(0346) 25 94 90 (spoed)

E-mail:
info@vechtenomstreken.nl

Onze kantoren in Breukelen,
Loosdrecht en Kockengen zijn 
tijdelijk gesloten!

Deze pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor vragen over de inhoud of
suggesties voor onderwerpen
kunt u contact opnemen met
Woningstichting
Vecht en Omstreken.

Voor alle artikelen geldt: volledige,
actuele informatie op onze website:

www.vechtenomstreken.nl

Op onze website vindt u veel 
informatie.  We proberen zoveel 

mogelijk vragen te beantwoorden, 
zodat het voor u duidelijk is 

en u snel verder kunt. Gebruik 
de zoekfunctie om snel de 

informatie te vinden die u zoekt!
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Zie voor meer informatie het Aedes-datacentrum 
www.aedesdatacentrum.nl
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Anita Prins, onze medewerker Financiën

Colofon Betaalbaar 
wonen met 

zonnepanelen

Verkoop met voorrang 
voor huurders

Elk jaar verkopen we een klein aantal 
voormalige huurwoningen. We ad-
verteren deze verkoopwoningen via 
onze website en facebook. Huurders 
van Vecht en Omstreken die een lege 
huurwoning achterlaten, hebben-
daarbij gedurende een maand voor-
rang op andere kopers. 

Bent u huurder van Vecht en Omstreken 
en heeft u interesse in het kopen van een 
voormalige huurwoning? Stuur ons een 
e-mail met uw gegevens. U ontvangt dan 
bericht, als er weer een woning in de ver-
koop komt. Lees meer op onze website.

Tuinonderhoud
De afgelopen maanden hebben we huur-
ders vaker aangesproken op het tuinon-
derhoud. In de algemene huurvoorwaar-
den staat vermeld dat huurders hun tuin 
op orde dienen te houden. Een nette tuin 
zorgt voor een fijnere en veiligere woon-
omgeving. In 2021 zetten we onze actieve 
benadering op tuinonderhoud voort.

Benchmark Aedes
We nemen de tevredenheid van onze huurders serieus. Daarom zoeken we steeds 
naar verbeteringen in onze dienstverlening. De resultaten uit de benchmark hel-
pen ons hierbij. 

Speerpunten 2021
Vecht en Omstreken blijft zich onverminderd inzetten voor huurders en woningzoekenden die aangewezen zijn op een sociale 
huurwoning. Vanaf 2021 doen we dit ook voor de huurders in Kockengen. Een mooie stap waarmee we voortbouwen aan een 
corporatie die er is voor de huurders in de afzonderlijke dorpskernen. Een warm welkom voor onze huurders in Kockengen!

In coronatijd zien we dat huurders en 
woningzoekenden meer en meer in de 
knel komen. Werk en inkomen staan 
onder druk en het woningtekort loopt 
verder op. Juist in deze tijd wil Vecht en 
Omstreken zekerheid bieden aan huur-
ders en blijven investeren in nieuwbouw 
en bestaand vastgoed.

We breiden het woningaanbod in 2021 
uit met twintig nieuwe woningen. Dit 
zijn lopende projecten die in verhuur 
komen. Gezien de woningnood en de 

wachttijden (meer dan tien jaar) is dit 
veel te weinig. Ook in bestaande huur-
woningen investeren wij. Zo gaan wij in 
2021 minimaal 170 woningen verduur-
zamen.

Daarnaast investeren wij komend jaar 
in onze dienstverlening. Nu we alle-
maal veel meer online zijn, willen we 
dat huurders ook daar hun woonzaken 
kunnen regelen via een huurdersportaal. 
Door de standaard processen te digita-
liseren, houden wij meer tijd over voor 

meer complexe vragen van huurders en 
kunnen wij maatwerk bieden als dit no-
dig is.

Genoeg mooie plannen om uit te voe-
ren in 2021. Maar dat kunnen wij niet 
alleen. Door samen te werken met de 
huurdersbelangenorganisatie, gemeen-
ten, welzijnsorganisaties en wijkteams 
kunnen wij onze ambitie realiseren. 

Meer hierover leest u in ons jaarplan op 
www.vechtenomstreken.nl.

Prestatieafspraken Stichtse Vecht 2021
Meer nieuwe sociale huurwoningen, 
een betere doorstroming waardoor so-
ciale huurwoningen vrijkomen voor de 
juiste doelgroep, het verduurzamen van 
woningen, een nieuwe woonzorgvisie en 
aandacht voor het huisvesten van bij-

zondere doelgroepen. 

Over onder andere deze onderwerpen 
hebben de gemeente, corporaties en 
huurdersorganisaties in Stichtse Vecht 
prestatieafspraken gemaakt voor 2021. 

Elk jaar maken de drie genoemde par-
tijen afspraken over de prestaties die ze 
gaan leveren. Dit is zo geregeld in de her-
ziene Woningwet. Meer hierover leest u 
op onze website. Daar vindt u ook de 
gemaakte afspraken voor Wijdemeren.

Prestaties
De prestaties in de sector zijn in 2020 ver-
beterd: het huurdersoordeel over de erva-
ren dienstverlening is verder gestegen, 
het vastgoed is duurzamer geworden, 
corporaties zijn fors meer gaan investeren 
in woningverbetering en de huurprijsstij-
ging is beperkt. De bedrijfslasten zijn dit 
jaar voor het tweede opeenvolgende jaar 
toegenomen. De gerealiseerde nieuw-
bouw blijft achter bij de ambities van de 
sector. Op onze website leest u meer over 

de prestaties van Vecht en Omstreken in 
vergelijking met andere corporaties.

Uw feedback
We doen elk jaar mee met de Aedes 
benchmark. Daarnaast meten we con-
tinu de tevredenheid van onze huurders 
via online vragenlijsten. We gebruiken de 
resultaten hiervan om onze dienstverle-
ning te verbeteren. Vult u ook de vragen-
lijst in als u deze ontvangt? U helpt ons en 
uw medehuurders met uw feedback.

Maak kennis met onze medewerker 
Financiën. Anita werkt nu zo’n der-
tien jaar met veel plezier bij ons. Zij 
ziet dat de organisatie zichzelf blijft 
verbeteren, terwijl er ook aandacht is 
voor de individuele medewerkers.

Enthousiaste huurder
‘Ik kwam als huurder wel eens op kan-
toor om wat te regelen en dacht dan dat 
het leuk zou zijn om hier te werken. En 
dat bleek echt zo te zijn. Mijn collega’s 

zijn betrokken en collegiaal. We helpen 
elkaar graag. Iedereen heeft het druk 
met zijn werk, maar toch is er wel tijd 
voor een praatje tussendoor.’

Veel facturen
‘Ik verzorg de afrekening servicekos-
ten. Dat is elk jaar weer een flinke klus. 
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor 
het verwerken van de huurinkomsten. 
En ik zorg dat alle facturen op tijd be-
taald worden. De facturenstroom is 

groot. Daaruit blijkt dat we met veel 
verschillende partijen samenwerken. 
Gelukkig zijn alle facturen tegenwoor-
dig digitaal!’

Thuiswerken
‘Nu we vanuit huis werken, mis ik het 
contact met mijn collega’s wel. Maar de 
werkzaamheden kunnen gelukkig ge-
woon doorgaan. Het thuiswerken heeft 
ervoor gezorgd dat ik nog meer digitaal 
ben gaan werken. 

Ik druk nu toch minder snel op de print-
knop. Dat is een verbetering. Bij Vecht 
en Omstreken zoeken we steeds naar 
verbeteringen in onze werkprocessen, 
hoe druk we ook zijn.’

Anita brengt altijd een stralende lach 
en een goed humeur mee. Voor vragen 
over facturen of betalingen kan iedereen 
bij haar terecht. Hard werken en colle-
giale betrokkenheid gaan bij Vecht en 
Omstreken hand in hand.

Onlangs plaatsten we zonnepanelen 
op twee woningen aan Westerklip in 
Loenen aan de Vecht. In 2021 voor-
zien we minimaal nog eens 55 wo-
ningen van zonnepanelen. Waarom 
zou u als bewoner kiezen voor zon-
nepanelen op het dak van uw huur-
woning?

Samen duurzaam
Woningstichting Vecht en Omstreken 
investeert in duurzaamheid en ener-
giebesparing door het plaatsen van 
zonnepanelen. Daarmee kunnen we de 
woonlasten van onze bewoners beper-
ken. En tegelijk ook hun wooncom-
fort verbeteren en bijdragen aan een 
beter milieu. We gaan daarom meer 
zonnepanelen plaatsen. We selecteren 
woningen waar het plaatsen van zonne-
panelen een hoog rendement oplevert. 
Bewoners mogen zelf kiezen of zij de 
panelen op hun dak willen laten plaat-
sen. Via een geringe verhoging van de 
servicekosten betaalt u mee aan de zon-
nepanelen. Omdat de opbrengst volle-
dig voor u is, valt de besparing op ener-
gielasten hoger uit dan de verhoging 
van de kosten. Zo investeren we samen 
in duurzaamheid en betaalbaar wonen.

Westerklip
Op dit moment zijn bewoners van 
Westerklip aan de beurt. De heer 
Griffioen heeft onlangs zonnepanelen 
gekregen: ‘Ik ben uiteraard geïnteres-
seerd in deze manier om te besparen 
op mijn energielasten. Ik hoefde daar-
voor niet zelf te investeren in panelen. 
Maandelijks betaal ik ongeveer 17 euro 
meer aan servicekosten, maar die uit-
gaven verdien ik terug via de energie-
rekening. Ik vind het boeiend om zelf 
het rendement van mijn panelen bij 
te houden. Dat ik daarmee ook nog 
groen bezig ben, maakt het een mooi 
plaatje.’
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GooiTV
Het programma vanaf woens-
dag 13 januari 2021: Nu de 
feestdagen weer voorbij zijn, 
maar de coronamaatrege-
len nog volop van kracht zijn, 
komt de normale programme-
ring van GooiTV weer in beeld. 
TV-Magazine staat stil bij de 

belangwekkendste gebeurte-
nissen in deze regio. De bur-
gemeester van Gooise Meren, 
Han ter Heegde, gaat In Ge-
sprek met Lijsbeth Siegersma 
over actuele zaken. Zie: www.
gooitv.nl 

Start met muziekles, juist nu
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het coronavirus houdt ons 
in de greep. We blijven 
meer thuis dan voorheen 
en vertrouwde hobby’s 
zijn soms niet meer uit te 
voeren. Een onwennige si-
tuatie die echter ook kan-
sen biedt. Want wat is er 
mooier dan deze periode te 
benutten om een muziekin-
strument te leren spelen? 
Dat kan heel makkelijk met 
hulp van www.wijdemeren-
muziek.nl.

Met subsidie van de gemeente 
heeft een groep enthousiaste 
muzikanten uit Wijdemeren 
een website opgezet met in-
formatie over alle muziekver-
enigingen, zangverenigingen 
en muziekdocenten in onze 
dorpen. Speel je al een instru-
ment of vind je het leuk om te 
zingen? En wil je je aansluiten 
bij een club? Dan vind je op de 
site precies bij wie en waar je 
terecht kunt. Ben je nog een 
beginneling en juist op zoek 
naar een muziekdocent? Ook 
dan helpt de website je op 
weg. Want er is veel te ha-
len in Wijdemeren. Er is een 
lesaanbod voor dwarsfluit, gi-
taar, keyboard, klarinet, orgel, 
piano, slagwerk, trompet, viool 
en zang.

“NU ER NIET ZOVEEL 
ANDERS KAN, IS HET 
EEN UITGELEZEN MO-

MENT” 

Starten met les
Werkgroeplid Corrie Haselager 
vertelt enthousiaste over de 
mogelijkheden: “Nu er niet zo-
veel anders kan, is het een uit-
gelezen moment om een mu-
ziekinstrument te leren spelen. 
Zeker als je dat altijd al wilde. 
Ga naar de website, benader 
een leraar en vraag of een ver-

eniging nog een instrument op 
de plank heeft liggen. Er is heel 
veel mogelijk. Voor jong en 
oud. De muzieklessen kunnen 
gewoon online”. Corrie is zelf 
recent gestart met gitaarles en 
motiveerde Dorien ten Den tot 
lessen op de klarinet. “Ik heb 
Dorien tien lessen cadeau ge-
geven. Toen moest ze wel” ver-
telt Corrie met een lach. “Soms 
heeft iemand een zetje nodig. 
Dorien dacht dat ze niet muzi-
kaal was, maar is nu enorm en-
thousiast. Ze neemt haar klari-
net zelfs mee naar haar werk 
bij Amaris. Dan speelt ze voor 
de ‘oudjes’ die er dan ook weer 
van genieten. Hoe leuk is dat.”

Samen spelen
Muziek maken geeft plezier, 
vooral ook als je samen kunt 
spelen. Daarom is met de sub-

sidie van de gemeente ook 
een studieorkest opgericht. Dit 
ligt door corona even stil, maar 
biedt straks een fijne manier 
om laagdrempelig, op je eigen 
niveau te leren samenspelen. 
Vanuit de werkgroep zijn ook 
muzikale workshops verzorgd 
bij de naschoolse opvang van 
de St. Antoniusschool. Deze 
worden binnenkort nog in 
Loosdrecht aangeboden. Zo 
kunnen ook de jongste inwo-
ners makkelijker kennismaken 
met muziek. 

Wijdemerenmuziek
Meer weten? Kijk op www.
wijdemerenmuziek.nl. Vereni-
gingen en muziekdocenten die 
nog niet op de website staan, 
kunnen contact opnemen via 
wijdemerenmuziek@gmail.
com of 06-40285840.

Foto: Dorien speelt klarinet, begeleid door een bewoner op piano 

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

FAMILIEBERICHTEN

Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Daniël Heineke
20 september 1924  31 december 2020

Echtgenoot van Aartje Heineke - Veldhuizen

Arja en Adrie
    Martijn en Petra
    Raymond
    Stefan

Daan en Anneke
    Hanneke en Johan
        Anna
        Ben
    Marjolein en Jan
        Jan
        Daan

Lisette en Jos
    Daniël en Ilse
        Sophie
        
    Jorrit
    Marick

Mijn man, onze vader, schoonvader, 
opa en opi is opgebaard in de aula, 

Kerklaan 13/1 7887 AT te Erica.
Op woensdag 6 januari is er vanaf 19.30 uur 

gelegenheid om afscheid te nemen 
en de familie te condoleren.

Op donderdag 7 januari 2021 nemen 
wij in familie kring afscheid van hem.

U kunt de dienst beluisteren, om 13.00 uur, 
via: kerkomroep.nl - Erica

Voor meer informatie, 
uw herinneringen en condoleances zie 

grummeluitvaartzorg.nl - memori - Daniël Heineke

Correspondentieadres: 
Ericasestraat 96, 7887 GC  Erica

Mijn man, onze vader, opa, opi,
is op 7 januari in familiekring begraven.

Herinner mij
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.

Daniël Heineke
20 september 1924  31 december 2020

Echtgenoot van Aartje Heineke - Veldhuizen

Arja en Adrie
    Martijn en Petra
    Raymond
    Stefan

Daan en Anneke
    Hanneke en Johan
        Anna
        Ben
    Marjolein en Jan
        Jan
        Daan

Lisette en Jos
    Daniël en Ilse
        Sophie
        
    Jorrit
    Marick

Mijn man, onze vader, schoonvader, 
opa en opi is opgebaard in de aula, 

Kerklaan 13/1 7887 AT te Erica.
Op woensdag 6 januari is er vanaf 19.30 uur 

gelegenheid om afscheid te nemen 
en de familie te condoleren.

Op donderdag 7 januari 2021 nemen 
wij in familie kring afscheid van hem.

U kunt de dienst beluisteren, om 13.00 uur, 
via: kerkomroep.nl - Erica

Voor meer informatie, 
uw herinneringen en condoleances zie 

grummeluitvaartzorg.nl - memori - Daniël Heineke

Correspondentieadres: 
Ericasestraat 96, 7887 GC  Erica
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Mesten
Column:   

Sijmen Brandsma

“Als je wilt halen moet je eerst 
brengen”, luidt een tuinders-
wijsheid. Als je straks wilt oog-
sten moet je eerst mesten, 
vooral op zandgrond.

Dat zijn we de komende we-
ken aan het doen. Op de 
mestplaat ligt een grote hoop 
mest al een jaar te wachten 
op deze maand. Kruiwagen 
voor kruiwagen rijden we naar 
de diverse vakken waar de 
groenten worden geteeld. Het 
ene vak krijgt veel, het andere 
een beetje en waar de wortel-
tjes komen helemaal niks. Zo 
krijgt de tuin structuur. Daar de 
kolen, hier de pompoenen, en 
ginds de sla. We zien de zo-
mer.

Ondertussen hebben we de 
grootste lol, want op 1 1/2 me-
ter vallen er best grappen te 
maken. Over van alles en nog 

wat, voor de voorbijganger 
heel flauw maar het gaat van-
zelf. Mesten houdt ons warm 

en het is lekker om fysiek be-
zig te zijn na de stilzit Kersttijd.

Een enkele nieuweling moet 
wennen aan de geur maar 
voor mij is het de geur van be-

lofte, de belofte van een tuin 
vol mooie gewassen.

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


