
Wespenplaag op komst
WIJDEMEREN- Augustus is 
tussen de buien door ge-
woonlijk de maand van de 
zwoele zomeravonden, va-
kantie en barbecues. Maar 
pas op voor de wesp.

Vorig jaar werden er vier 
tot zes keer zoveel wespen 
gespot dan gemiddeld. Dat 
heeft te maken met de aan-
houdende droogte. Normaal 
gesproken overleeft alleen 
de koningin de winter. Door 
de slappe winter hebben ook 
meer mannetjes het over-
leefd. In Nederland hebben 
we het meest te maken met 
de zgn. ‘limonadewespen’ 
die komen voor in twee soor-
ten. De gewone wesp die zijn 
nest van papier maakt en 
de Duitse wesp die het nest 

agressief verdedigt. Overi-
gens worden wespen in au-
gustus altijd agressiever. Het 
zoet in het nest raakt op en 
dus moeten wespen op zoek 
naar ander voedsel. Zolang 
ze geen overlast bezorgen, 
hoef je ze niet te bestrijden. 
Wespen hebben namelijk 
ook nut: ze eten vliegen en 
muggen.

Tips
Blijf uit de buurt van een 
wespennest en laat wespen 
zo veel mogelijk met rust. 
Sla ze niet als ze in de buurt 
komen. Hang horren of vlie-
gengordijnen voor deuren 
en ramen zodat wespen niet 
binnenkomen. Lok wespen 
naar een andere plek met 
iets dat ze lekker vinden, 

zoals een buffetje rottend 
fruit. Dat wespen van zoe-
tigheid houden is duidelijk, 
maar wist je dat parfum ze 
zelfs agressief kan maken? 
Dit komt omdat parfum een 
onnatuurlijke geur is voor 
de wesp dat als bedreiging 
wordt gezien. Roep bij echte 
nood de hulp in van professi-
onele bedrijven.

Nog meer maatregelen
Wespen komen af op vlees 
en zoetigheid, maar houden 
niet van de geur van citroen, 
kruidnagel en geranium. Er 
is onderzoek gedaan naar 
geuren waarbij wespen uit 
de buurt blijven en deze 
passen goed in een kruiden-
tuin. Of gebruik etherische 
oliën. Een brandertje met 

de geur van citroengras, ro-
zemarijn, groene munt, la-
vendel of venkel zou de aan-
wezigheid van wespen met 
zeventig procent verminde-
ren. Met een wespenval, zelf 
gemaakt uit een PET-fles 
kun je ze vangen.

Een val trekt wespen aan, 
dus als je geen overlast hebt, 
werkt het averechts. Giet in 
de val een paar centimeter 
bier met limonade.

Sla geen wespen dood
Als er toch wespen op be-
zoek komen is het belang-
rijk om rustig te blijven. Een 
wespensteek is gevaarlijk 
voor mensen met een aller-
gie of als ze in je mond be-
landen. Maak geen snelle 
slaande beweging want dan 
zal een wesp sneller steken.

Als je een wesp doodslaat 
kan er een stofje (feromo-
nen) vrijkomen waar andere 
wespen op afkomen, die de 
wesp in nood willen helpen. 
Toch gestoken? Zuig direct 
op de plek waar je gestoken 
bent. Zo voorkom je pijn en 
een dikke plek.
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Versa 
waarschuwt 
voor app 
Nextdoor
HILVERSUM- In de Hilver-
sumse Meent ontvangen 
buurtbewoners de laatste 
weken een brief van Next-
door. Dit is een buurtapp 
om lokale tips en aanbeve-
lingen te delen.

De brief bevat een uitnodi-
ging om lid te worden van 
deze buurtapp en is zoge-
naamd namens een buurt-
bewoner verstuurd. In een 
aantal gevallen worden ook 
de achternaam en zelfs de 
straatnaam van deze bewo-
ner genoemd op de brief, 
waardoor deze persoon een-
voudig te achterhalen valt. 
Bij navraag blijkt echter dat 
deze persoon van niks weet: 
de brief is in werkelijkheid 
door het (Amerikaanse) 
bedrijf zelf verstuurd. Dit 
heeft ook plaatsgevonden in 
de Hilversumse Meent.

Anoeshka de Waard, wel-
zijnscoördinator, is werk-
zaam op de ontmoeting en 
dagbesteding in de Hilver-
sumse Meent, hier komen 
ouderen samen in een klei-
ne en veilige omgeving om 
elkaar te ontmoeten.
Anoeshka wil de buurtbe-
woners bewust maken van 
de risico’s. Nextdoor is een 
buurtapp die vergelijkbaar 
is met WhatsApp-buurtpre-
ventiegroepen en kan daar-
mee een handige functie 
vervullen wat betreft het 
bevorderen van sociale co-
hesie.

Veel mensen melden echter 
dat er zonder hun medewe-
ten brieven uit hun naam 
zijn verstuurd. De Consu-
mentenbond stelt dat de app 
zonder meer nuttig kan zijn, 
de ‘persoonlijke’ wijze waar-
op buurtbewoners worden 
benaderd is enigszins mislei-
dend en het is verstandig om 
goed te bedenken welke pri-
vacygevoelige informatie je 
mogelijk prijsgeeft, mocht je 
op deze uitnodiging in gaan.

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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NIEUWS UIT DE KERKEN

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

 Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef 035-6569785

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 Bij Uitvaartverzorging Myosotis 
is er ruimte voor uw eigen inbreng 

en vormgeving van de uitvaart. 
Wij helpen en adviseren u met een 
passende invulling van de uitvaart. 

Heeft u vragen over uitvaart-
verzorging-verzekeringen? 
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van 

16.00 tot 17.00 uur. 

Bereken online uw uitvaartkosten 
op onze website met de 

uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle 

uitvaartverzekeringen. 

Markt in Ankeveen

Met deze week brood en gebak, 
bloemen, groenten en fruit, 
kaas, verse vis, noten en natuurlijk 
onze koffietent.

Zaterdag van 8.00-12.30

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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3/4 inwoners bekijkt gemeentepagina’s hah-bladen
WIJDEMEREN- Uit een on-
derzoek bij het Burgerpanel 
blijkt dat 73% van de Wijde-
meerders de gemeentepa-
gina’s in de huis-aan huisbla-
den Weekblad Wijdemeren 
en de Nieuwsster beschouwt 
als belangrijkste communica-
tiemiddel met de gemeente.

Tussen maart en mei on-

derzocht bureau Research 
2Evolve bij de 787 leden van 
het Burgerpanel hoe de com-
municatie met de gemeente 
verloopt. Er waren 422 ant-
woorden (53%). Na de ge-
meentepagina’s komt de web-
site van de gemeente op de 
2e plek als communicatieka-
naal. Sociale media volgen op 
ruime afstand (10% en lager). 

Bij de vraag welk medium de 
voorkeur heeft, is de trend 
hetzelfde, alleen liggen de 
percentages lager. Dit heeft 
te maken met 17% van de 
inzenders voor wie het niet 
uitmaakt. Qua onderwerpen 
vindt ruim de helft de be-
richten met vergunningen 
interessant, gevolgd door de 
toekomst van Wijdemeren en 

het verkeer en de wegwerk-
zaamheden. De lezers zijn 
over het algemeen tevreden 
over het taalgebruik (70%) en 
de frequentie van 1x per 2 
weken van de pagina’s. Op de 
vraag over de toekomst van 
het verplicht publiceren van 
de gemeentelijke bekendma-
kingen (vergunningen e.d.) 
is de respons ook duidelijk. 

Ruim meer dan de helft kiest 
voor de lokale huis-aan- huis-
bladen (57%).

Bijna zes op de tien Wijde-
meerders heeft het liefst 
telefonisch contact met de 
gemeente. Over de kwaliteit 
van de contacten aan de ba-
lie of via Whatsapp is 80% 
lovend.

   

Burgemeester op Indië-herdenking
HILVERSUM- Op 15 augustus 
werd in Hilversum het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 
in Nederlands Oost Indië her-
dacht. Burgemeester Freek 
Ossel hield daar een indruk-
wekkende toespraak. Onder-
staand een samenvatting.

‘Over een jaar is het 75 jaar 
geleden dat de Tweede We-
reldoorlog in Nederlands 
Oost Indië voorbij is. Uitein-
delijk moest er een atoom-
bom vallen om een einde te 
maken aan de oorlog. Ook 
schrok ik weer van de getal-
len die ik kort geleden las. 
Van het leger in Indië w.o. 
120.000 KNIL érs, zijn er 
2500 omgekomen en van de 
42.000 gevangenen in kam-
pen, militairen en burgers, 

hebben 8200 de oorlog niet 
overleefd. Direct na de bevrij-
ding kwam daar de deceptie: 
in augustus 1945 begint de 
binnenlandse oorlog die tot 
1949 duurt. Een verwarrende 
oorlog, waar na de bevrijding 
van de Japanners er een strijd 
werd geleverd tegen het Ne-
derlands bewind. Ook in deze 
periode zijn er alleen al aan 
Nederlandse zijde naar schat-
ting 6000 doden en gewon-
den te betreuren.

Geen wederopbouw
In Nederland ging men na 
1945 verder met leven en we-
deropbouw. Voor de mensen 
in Indië was dat niet mogelijk, 
door de nieuwe onlusten en 
binnenlandse oorlogvoering. 
Grote groepen vertrokken 

naar Nederland, om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. 
Maar er was weinig ruimte 
voor een hartelijk welkom, 
geestelijk en materieel. Voor 
velen van de 300.000 mensen 
die tussen 1945 en 1960 naar 
Nederland kwamen was de 
start hier erg moeilijk.

KNIL
Mijn vader was begin 20 toen 
hij als KNIL- militair in 1939 
naar Nederlands Oost Indië 
ging. Als oudste van een ge-
zin uit Zutphen met 10 kinde-
ren, was dit voor hem de ma-
nier om én wat van de wereld 
te zien én de kans te maken 
op een plek in de maatschap-
pij. Niet wetende dat hij vanaf 
1942 tot 1945 als krijgsgevan-
gene in de Japanse kampen 

aan de Birma Spoorweg zou 
werken. Een verschrikkelijk 
lot. Meer dood dan levend 
moest hij daarna naar Japan. 
Dwangarbeid in de mijnen 
van Nagasaki, waar naar alle 
waarschijnlijkheid zijn leven 
zou eindigen als de atoom-
bom niet gevallen was. Na 
een paar herstelweken in In-
dië werd mijn nog verzwakte, 
zieke vader gewoon weer in-
gezet in de militaire opera-
tie in Indië. Het leven ging 
door. Hij werd verliefd op een 
mooie jongedame van Ghane-
se/ Chinese afkomst uit Ban-
dung. Ze trouwden, kregen 
kinderen en gingen in 1949 
terug naar Nederland.

Flarden
Mijn vader was geen gemak-

kelijke man. Joviaal en sociaal 
buitenshuis; gesloten en auto-
ritair binnenshuis. Over de 
oorlog en de spoorweg werd 
niet gepraat. Toen ik 17 was 
ging ik studeren. Pas toen be-
gon mijn vader mondjesmaat 
iets los te laten. Vertellen kon 
je het niet noemen. Flarden 
waren het. Niet veel later 
kwamen de verhalen over 
de Birma Spoorweg. Over de 
keren dat hij was opgegeven 
en een vriend clandestien 
rijst met een beetje groente-
sap naar zijn bed smokkelde. 
Ook over de klappen en het 
verschrikkingsregime in de 
kampen. Over de vrienden 
die er opeens niet meer wa-
ren. Over de bevrijding en 
het ongeloof dat dezelfde Ja-
panners hen bij terugkomst 
moesten beschermen tegen 
de Pemoeda ś.

De bom
Het leken berichten uit een 
andere wereld van vroeger. 
Eén onderwerp was echt 
pijnlijk. En dat was de Bom. 
Ik was als jongere in die tijd 
tegen de atoombom. Mijn 
vader was tot in zijn diepste 
vezels vóór. Mijn vader sloot 
meestal af met de opmer-
king dat de bom zijn leven 
heeft gered. En waar zou ik 
dan zijn zonder hem ? Eind 
tachtiger jaren zijn we samen 
naar Indonesië gegaan. We 
bezochten families van mijn 
moeder. We genoten van het 
land en - tot mijn verbazing 
- ook van elkaars gezelschap. 
Het verleden was nog dicht-
bij in mensen, in plekken, in 
gebouwen. Het bezoek aan 
de Birma Spoorweg was heel 
erg. Uit veel verhalen van ou-
deren, bijvoorbeeld over de 
Birma Spoorweg, blijkt dat 
de ‘oorlog in je hoofd’ voor 
hen niet voorbij is gegaan. 
Het is goed dat we blijven 
herdenken, blijven verhalen 
vertellen voor het heden van 
ons en de toekomst van onze 
kinderen.’

 

Voor het project ‘Temmen van Brakke Kwel’ 
voert Waternet namens Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente 
Amsterdam binnenkort een proefboring uit 
om inzicht te krijgen in de verschillende 
bodemlagen in de Horstermeerpolder. Ook 
willen we kijken naar de samenstelling van 
het grondwater op verschillende diepten. 
De proefboring is bedoeld voor onderzoek; 
we pompen nog geen brak water op. 

Wij nodigen bewoners en ondernemers 
van de Horstermeerpolder van harte uit 
om een kijkje bij de boring te nemen. 
Firma De Ruiter die de boring uitvoert en 
medewerkers van Waternet geven dan 
toelichting op de werkzaamheden en uitleg 
over het  project ‘Temmen van Brakke 
Kwel’. Ook het gerenoveerde gemaal is 
open voor publiek. 

Open dag Brakke Kwel 
in Horstermeer
Uitnodiging voor bewoners en ondernemers 
Datum: zaterdag 31 augustus 2019 
Tijdstip: 10.00 uur - 15.00 uur
Locatie: naast Gemaal Horstermeer, Middenweg 20, Nederhorst den Berg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, 
goede doorgang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied 
van de Amstel, de Vecht en in het Gooi. Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden worden 
verricht door Waternet.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam, www.agv.nl

Meer informatie over het project “Temmen van Brakke Kwel’ :  
www.waternet.nl/werkzaamheden/brakke-kwel



 

Rading 0 kritische volger plaatselijke politiek

V.l.n.r. Cor, Rik, Robby, Douwe, 
Co en Martin (foto: Martijn Smit)

WIJDEMEREN- Enkele trouwe 
lezers van de Wijdemeerse 
Webkrant voelden het als een 
groot gemis dat zij niet meer 
hun artikelen en gedachten 
over de Wijdemeerse politiek 
kwijt konden op een snelle 
en doeltreffende manier. 
Om in dat manco te voorzien 
ontstond de gedachte om de 
website Rading 0 in te rich-
ten waar alle deelnemers de 
status van auteur hebben. 
De teksten worden verzorgd 
door: Rik Jungmann, Cor 
Koster, Robby Israel, Mar-
tin Vuyk, Douwe van Essen 
en Co de Kloet. Vormgeving 
en techniek zijn in handen 
van Rik Jungmann: www.ra-
ding-0.nl

Waarom Rading 0?
Co de Kloet: Kritische kant-

tekeningen zijn inderdaad 
van belang. Het Weekblad 
Wijdemeren is me lang niet 
kritisch genoeg bij het volgen 
van de lokale bestuurders en 
aan de Gooi heb je ook niet 
veel. In de eerste plaats vol-
gen we de gemeenteraad en 
alles wat daarmee samen-
hangt. Mijn betrokkenheid 
daarbij is nog altijd groot en 
toen Rik Jungmann ophield 
met zijn dagelijkse journaal 
bedachten we dit. We hadden 
al een soort stamtafelclub en 
toen is de gedachte geboren 
columns te gaan schrijven.

Robby Israel: Op Rading-0 
schrijven mensen die zich 
betrokken voelen bij onze 
gemeente. Ik schrijf van tijd 
tot tijd een (meestal kritisch) 
stukje. Als de gemeenteraad 
zijn werk naar behoren zou 
doen, was Rading-0 minder 
noodzakelijk.

Rik Jungmann: Het is een plat-
form waarop het reilen en 
zeilen van Wijdemeren al 
dan niet kritisch gevolgd kan 
worden, in de hoop een zin-
volle bijdrage te leveren aan 
het debat en de besluitvor-
ming. En soms een persoon-
lijke noot. Ik heb de techniek 
geregeld. Daarnaast ben ik 
een van de zes volstrekt onaf-
hankelijke auteurs.

Martin Vuyk: Elk bestuur heeft 
recht op zijn eigen hofnar en 
scherprechter, met Rading-0 
heeft de raad van Wijdeme-
ren er van beiden voldoende. 
Zes oude(re) witte mannen 
met een politiek verleden, 
die schrijven over de zin en 
onzin van de Wijdemeerse 
politiek… en ik ben er één 
van, zeg ik met trots.

Cor Koster: Ik kan wel zeggen 
hoe belangrijk en hoe nodig 

het is dat burgers hun over-
heid in de gaten houden, en 
dat meen ik ook echt, maar ik 
vind het ook gewoon leuk om 
stukjes te schrijven. Boven-
dien heeft iedereen recht op 
mijn mening.

Douwe van Essen: Met onze 
zeer gevarieerde politieke 
meningen vinden wij wat 
van het handelen van onze 
politici en hun beslissingen. 
Maar ook over zaken buiten 
de politiek. Soms over kleine, 
dan weer over ingrijpende ge-
beurtenissen. Zelf verzorg ik 
voornamelijk de foto’s bij de 
artikelen. Een foto zegt meer 
dan 1000 woorden, maar 
de combinatie van tekst en 
foto(’s) maakt het plaatje pas 
echt compleet.

Belangrijkste onderwerp
Co de Kloet: De komende tijd 
zullen zeker de raadsperi-
kelen prioriteit krijgen, dat 
blijft zo en met onze club van 
zes en incidentele gastschrij-
vers is stevige aandacht gega-
randeerd.

Robby Israel: Het functioneren 
van het gemeentelijk appa-
raat, college, raad en ambte-
narij, zal ons volgend jaar ook 
bezighouden en daarmee ver-
bonden, de penibele financi-
ele situatie van de gemeente.

Rik Jungmann: ‘Het onderwerp’ 
wordt het Gebiedsakkoord 
met de verbinding van de Wij-

de Blik met de Loosdrechtse 
Plassen, de doorvaart door de 
‘s-Gravelandse Vaart, bagge-
ren in de Loosdrechtse Plas-
sen, cabomba. Ook de vraag 
of de participanten achter de 
plannen blijven staan, gezien 
de conflicterende belangen.

Martin Vuyk: We gaan zeker 
schrijven over de nieuwe bur-
gemeester, als het niet Freek 
Ossel is! En verder, volg ons 
en laat u verrassen, ontroe-
ren, opwinden, wordt boos 
op ons en vooral… reageer!

Cor Koster: Ik verwacht dat het 
komend najaar het dorpenbe-
leid op stoom komt, een van 
die typisch politieke verzin-
sels waar niemand behoefte 
aan heeft.

Douwe van Essen: Hoewel ik 
weet dat Rading-0 heel goed 
gelezen wordt op Rading-1 
valt het mij erg tegen dat de 
politiek nooit refereert aan 
de serieuze onderwerpen 
die aan de orde gesteld wor-
den. Niet mondeling in raad 
of commissie en niet schrif-
telijk door te reageren op de 
website. Niet positief of nega-
tief. Niet! Er bestaat dus ook 
een Wijdemeerse kaasstolp. 
Ik hoop dat er in 2020 contact 
met de buitenwereld gelegd 
wordt.

   

 Zwerfafval en hondenpoep
Sinds ruim een half jaar wonen 
wij met veel plezier in het mooie 
Nederhorst den Berg. We lezen 
trouw het Weekblad Wijdeme-
ren. Wat opvalt zijn de steeds 
terugkerende ingezonden stuk-
ken over de hondenpoep. En na-
tuurlijk moeten hondenbezitters 

de uitwerpselen opruimen. Waar 
nooit over geschreven wordt, is 
de werkelijk verschrikkelijke hoe-
veelheid chipszakken, ijsverpak-
kingen, sigarettenpakjes, etc. die 
gewoon overal op straat of in het 
groen gedropt worden. In de tijd 
waar milieu zo’n belangrijke rol 

speelt vind ik dit werkelijk zeer 
verbazingwekkend.
En wees eerlijk, de hondenpoep 
verteert wel in het groen maar 
deze plastic rommel niet.

Astrid de Haan, Nederhorst 
den Berg

   

Alweer hondenpoephondenbezitters
Alweer voelen mensen zich geroe-
pen om met een beschuldigende 
vinger naar hondeneigenaren 
te wijzen. Voorop gesteld: poep 
vinden we allemaal vies. Er zijn 
gemeentes in de regio, die i.o.m. 
hondeneigenaren hier een oplos-
sing voor zoeken, zo niet in Wij-
demeren. Meermalen heb ik het 
initiatief genomen hierover met 
de gemeente in overleg te komen, 
maar Wijdemeren heeft hier geen 
oren naar. Juni jl. heb ik met een 
groepje eigenaren de gemeente 

benaderd met ideeën dit op te los-
sen, maar na een eerste contact 
met een beloofde ‘terugkoppeling’ 
is het oorverdovend stil gewor-
den. Ondanks dat Wijdemeren 
jaarlijks tonnen int aan honden-
belasting is er geen geld voor 
extra afvalbakken of het creëren 
van plaatsen waar honden wèl 
los mogen lopen. Bedenkt boven-
staande eerst eens als u denkt ook 
te moeten klagen over honden en 
-eigenaren en wat is uw rol w.b. 
zwerfvuil en afval ? 

Ineke Westdorp-van Oost-
veen

Met deze brief sluit de redac-
tie de serie over hondenpoep 
af, totdat er een nieuw ge-
zichtspunt komt (eindredac-
teur).
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Trapgans 8 Ankeveen
Op bedrijfsterrein De Slenk, centraal gelegen tussen 
plaatsen als Hilversum, Naarden, Bussum en Weesp, is 
beschikbaar  een moderne bedrijfshal met voorterrein. 
De bedrijfshallen 1,2 en 4 hebben een gezamenlijke op-
pervlakte van 797 m2 op de begane grond en een totaal 
aantal vierkante meters entresol van 444 m2. Aanwezig 
zijn  3 overheaddeuren met een hoogte van circa 4.35 
en extra 1 overheaddeur in hal 4 met een hoogte van 3 meter, de vrije hoogte 
bedraagt  ca. 6,38 meter.  Huurprijs vanaf €1640 p.m. ex btw (hal E2).

De Meent 10 B Hilversum
Te huur is deze zelfstandige bedrijfs-kantoor-praktijkruimte gelegen in Winkel-
centrum Meenterf in de Hilversumse Meent. Vloeroppervlak 66 m2. 
Ind: trap naar niveau -1, hal/ontvangstruimte, 
4 kantoor-praktijkruimten, pantry en toiletgroep. 
In dit gebouw De Meent 10 zijn tevens gevestigd een 
apotheek en een huisartsenpraktijk. Maatschappelijke 
activiteiten / creatieve beroepen toegestaan.  
Huurprijs €1000 p.m. ex btw.
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Spannende tijd voor Kaleab Okube

NEDERHORST DEN BERG- In 
de vijf dorpen van Wijdeme-
ren wonen statushouders 
die vaak gevlucht zijn voor 
geweld of discriminatie. Ka-
leab Okube reisde via Soe-
dan en Libië naar Europa.

Door: Herman Stuijver

Kaleab weet het nog precies, 
op 24 september 2015 land-
de hij op de kust van Sicilië 

na een barre tocht vanuit 
Afrika. Kaleab Zekarias Oku-
be werd op 10 september 
1988 geboren in een gezin 
van 11 kinderen dat woonde 
in een boerendorpje in Eri-
trea. “Toen ik ouder werd, 

ontdekte ik steeds meer dat 
we onderdrukt worden in 
Eritrea. Je mag niets inbren-
gen tegen de regering, je 
moet verplicht werken. Daar 
is zelfs nog slavernij. Je hebt 
geen enkele vrijheid. Het 
leger heeft daar de macht.” 
Kaleab woonde eerst een 
jaar in Soedan. Toen nam 
hij de stap om te vluchten. 
Zijn zus leende ‘m 4000 dol-
lar voor een mensensmok-
kelaar. Tien dagen door de 
Sahara, waar de truck nog 
net kon ontsnappen aan een 
gewapende overval, een kort 
verblijf aan de Libische kust 
en toen met een boot naar 
Europa. “Ik was geen zee 
gewend en ik vond het heel 
eng op de boot met onge-
veer 200 mannen, vrouwen 
en kinderen.” Maanden was 
Kaleab onderweg via Tur-
ijn, Milaan, Oostenrijk en 
Duitsland om uiteindelijk 
in Nederland te arriveren. 
Daar maakte hij de bekende 
rondgang langs verschil-
lende azc’s in Amsterdam, 
Ter Apel en Musselkanaal. 
In januari 2017 kreeg hij een 
huis in Nederhorst den Berg.

Spannend
Kaleab heeft na zijn inbur-
gering Nederlands niveau 
NT1 afgerond en is nu hard 
aan het werk NT-2 te halen. 
“Dat is handig, want bij mijn 
werk is goed Nederlands 
begrijpen echt nodig.” Hij 

werkt als elektricien bij een 
bedrijf in zonnepanelen. 
Een enkele keer gaat hij het 
dak op, maar meestal is hij 
bezig om de elektriciteits-
kasten te monteren. Een 
vakman dus. Een pittige 
baan, want hij moet door 
heel Nederland reizen. Met 
openbaar vervoer meldt hij 
zich bij de Arena in Amster-
dam, waar collega’s hem op-
pikken. Soms slaapt hij op 
z’n werkplek. Het wordt heel 
spannend, want op 5 sep-
tember eindigt zijn arbeids-
overeenkomst. “Ik hoop echt 
dat ik mag blijven, ook wil 
ik graag doorleren voor een 
hoger niveau elektricien.” 
Nog meer spanning, want 
Kaleab probeert zijn rijbe-
wijs te halen, zodat hij met 
een auto naar zijn werk kan. 
Nog een paar lessen. Tot slot 
een derde moment van span-
ning. Zaterdag vliegt Kaleab 
naar Ethiopië voor 10 dagen 
om z’n ouders te ontmoeten 
die hij 5 jaar niet heeft ge-
zien. “Naar Eritrea terug kan 
echt niet.”

Kaleab woont prettig in Ne-
derhorst den Berg, al is het er 
wel erg stil. Gelukkig heeft 
hij goede buren en kennis-
sen. En nu maar duimen dat 
hij mag blijven werken.

Diamanten paar Houtop-Leeflang geworteld in NdB

NEDERHORST DEN BERG- 
Dat ene dansje in 1953 in 
de kantine van vatenfabriek 
Van Leer zullen Annie Leef-
lang en Leen Houtop nooit 
meer vergeten. De 18-ja-
rige Leen mocht Annie (17) 
uit Vreeland thuisbrengen. 
“Van het een kwam het an-
der”, zegt Annie met een 
knipoog. Op 12 augustus 
vierden ze hun 60-jarig hu-
welijk.

Door: Herman Stuijver

Want het duurde nog zes jaar 
voordat ze officieel meneer 
en mevrouw Houtop-Leef-
lang werden. Leen moest 
nog in dienst. Leen komt uit 
een eeuwenoud Bergs ge-
slacht dat zelfs een eigen fa-
miliewapen bezit. Bakkers-
dochter Annie werkte in een 

manufacturenwinkel die 
later overging in de kruide-
nierszaak van Piet van Huis-
steden. Het stel settelde zich 
boven de winkel. Daar werd 
oudste zoon Michel geboren. 
Later verhuisden ze naar de 
Esdoornlaan en nu wonen ze 
alweer heel lang aan de Jan 
Steenhof. Na Michel kwa-
men André en Wilma ter we-
reld. Oma Annie laat trots de 
foto met de zes kleinzoons 
en kleindochter zien, alle-
maal stoere adolescenten.

Leen werkte als technisch 
tekenaar bij een Ameri-
kaans bedrijf. Hij was ver-
antwoordelijk voor de bouw 
van bedrijfshallen met ma-
chines in binnen- en bui-
tenland. Om die reden zat 
hij regelmatig in het buiten-
land, onder andere in Fin-
land, Hongarije, Argentinië 
en China. Soms was hij wel 
zes weken van huis, want 
het machinepark moest ook 

proefdraaien. Annie was een 
zeer zelfstandige echtgenote 
die het huishouden met ge-
mak draaiende hield.

Sociaal
Leen was 25 jaar voorzitter 
van de Bergse woningbouw-
vereniging die 260 huizen 
beheerde. “Een pittige klus, 
maar we hadden een heel 
goed team, waar samenwer-
king nummer één stond.” 
Later sloot de vereniging aan 
bij De Alliantie. Voor die so-
ciale functie kreeg meneer 
Houtop een koninklijke on-
derscheiding in 2006. Nog 
altijd volgt hij de ontwikke-
lingen rond de woningbouw 
in de directe omgeving met 
interesse. Annie was ook 
sociaal bezig, zij besteedde 
veel tijd als vrijwilliger in 
zorgcentrum De Kuijer.

Geworteld
Tijdens de vakanties ging 
het gezin erop uit met de 

tent, eerst in Nederland, la-
ter naar onder meer Dene-
marken en Frankrijk. Toen 
zoons en dochter niet meer 
meegingen, kochten Annie 
en Leen een kajuitzeilboot. 
Daar hebben ze nog 25 jaar 
mee gevaren. Nog niet zo 
lang geleden, maakten ze 
hun laatste tocht met de 
boot naar Friesland. Het di-
amanten paar (84 en 83 jaar) 
is nog goed van lijf en leden. 
Ze staan nog midden in de 
samenleving. Nooit willen 
ze meer weg uit Nederhorst 
den Berg, waar ze zich thuis 
voelen te midden van fami-
lie en bekenden. “Tenzij het 
niet anders kan, maar die 
gemoedelijkheid hier in het 
dorp willen we nooit meer 
kwijt”, sluit meneer Houtop 
af. Onlangs is het diamanten 
paar door de kinderen ge-
trakteerd op een lang week-
end in Zeeland.
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Vaker legen kledingcontainers

LOOSDRECHT - Mevrouw 
Pieternel Valderpoort maakt 
zich zorgen over het legen 
van de kledingcontainers, 
maar ook de andere contai-
ners hebben haar zorg. Dat 
schrijft ze in een brief aan de 
gemeente Wijdemeren en de 
regionale afvaldienst GAD.

Het scheidingsstation op de 
Van Ghentlaan in Hilversum 
zal verdwijnen. Gezien het 
reeds aanwezige zwerfvuil 
in Wijdemeren verwacht ze 
een toename van de rotzooi. 
Daarom verzoekt ze om de 
kleding (en andere) contai-
ners vaker te legen. Ook wil 
ze dat het mobiele schei-

dingsstation vaker aanwezig 
is en het liefst op ruimere 
tijden. Veel mensen zijn pas 
na 17.00 uur thuis. Ze doet de 
suggestie om zowel in Oud 
als Nieuw Loosdrecht plek-
ken te creëren: op de Linde-
laan (nabij het Lindeplein) 
elke 2e woensdag van de 
maand en op de Vuntuslaan 
elke 4e woensdag.

Overvol
Mevrouw Valderpoort con-
stateerde overvolle kleding-
containers. Op de Rading bij 
de Boni, waar kleding uit de 
zakken is gehaald, zodat het 
nat werd. En op de Hallin-
cklaan tegenover de garage, 
waar alleen de salontafel is 
weggehaald. Mevrouw had 
twee keer een melding ge-
maakt bij de GAD. Ze denkt 
dat inzamelaar 4 Charity ook 
niet blij is met de manier 
waarop met de kledingdo-
naties wordt omgegaan. Tot 
slot hoopt mevrouw Valder-
poort van harte dat GAD en 
gemeente besluiten om de 
containers vaker te legen.

   

Bijzondere vondsten uit 
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG- Dit 
jaar zijn rond Nederhorst den 
Berg weer een aantal leuke 
vondsten uit de grond gered 
met behulp van een metaal-
detector.

Door: Anton Cruysheer,
archeoloog

Een hobbyarcheoloog uit de 
regio vond een klein zilver 
muntje met daarop een tro-
nende keizer. Het bleek te 
gaan om een halve penning 
van de Duitse keizer Frede-
rik Barbarossa uit 1152-1190, 
geslagen te Aken. Op de foto 
met rode achtergrond de 
vondst, eronder een iets dui-
delijker voorbeeld. Een twee-
de middeleeuwse vondst be-
treft een zogeheten pommel. 
Het 13de eeuwse bronzen ob-
ject diende als contragewicht 
van de ijzeren kling van een 
zwaard. Zwaarden waren in 
de middeleeuwen een kost-
baar bezit en voorbehouden 
aan ridders. Op de foto een 
voorbeeld uit het Nationaal 
Militair Museum te Soester-
berg van hoe dit eruit heeft 
gezien. Beide vondsten zijn 
voor Nederhorst den Berg 
niet verrassend, aangezien 
de geschiedenis van Neder-
horst teruggaat tot en met de 

vroege middeleeuwen (toen 
‘Werinon’ geheten) en gelet 
op een aantal vondsten van 
aardewerk uit de 2de eeuw 
waarschijnlijk ook tot en met 
de Romeinse tijd en vermoe-
delijk nog eerder. Toch wor-
den dit soort vondsten in de 
Vechtstreek weinig gedaan. 
De beide vondsten hebben 
geen grote financiële waar-
de, maar hebben vooral his-

torische en wetenschappe-
lijke betekenis. Het melden 
van bodemvondsten blijft 
van groot belang om tot ken-
nis te komen van deze oudste 
geschiedenis van Nederhorst 
den Berg. Dit kan bij het nati-
onale meldpunt voor archeo-
logische vondsten: portable-
antiquities.nl.

Foto: een pommel
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Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lekker weer!
Ciabatta                 €1,00
olijf/tomaat 
Uienkaasbrood €4,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

“Trillende handen 
betekenden het einde 

van mijn carrière”

www.parkinsonfonds.nl
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Berko Beste Bouwmarkt

NEDERHORST DEN BERG- 
Handelsonderneming Berko 
is uitgeroepen tot de 2e 
Bouwmarkt van Noord-Hol-
land. Uit de honderden stem-
men van reclamefolder.nl 
bleek ook dat Berko de Beste 
van Wijdemeren is. Logisch 
dat eigenares Lucia Hogen-
berg zo trots is als een pauw. 
In december komt de altijd 
actieve ondernemer met een 
forse uitbreiding van het be-
drijf: vuurwerkverkoop.

Door: Herman Stuijver

De familie Hogenberg is al 
decennia actief in de Horster-
meerpolder, maar Lucia 
startte haar bedrijf voor al-
les in-en- om ‘t huis, tuin en 
erf in 2002. Een rondgang 
door de winkel leert dat je 
bij Berko voor bijna heel veel 
terecht kunt. Naast de tra-
ditionele klompen zie je on-
der andere stevige laarzen, 
werkschoenen, werkkleding, 
schipperstruien, overalls, 
tuin- stal- en handgereed-
schappen, veel ijzerwaren, 
verf, beits en verfmaterialen, 
schoonmaakmiddelen en 
zelfs kinderspeelgoed. Dat 
laatste is van de firma Farm-
toys, met trekkers en andere 
boerenmaterialen. Bij Berko 
gaat het om degelijke pro-
ducten die langer meegaan. 
Kwaliteit staat op nummer 1. 
Niet zomaar een spade, maar 
een die levensbestendig is, 
van een bekend merk. Ook 
het advies telt zwaar mee. 
Lucia geeft het voorbeeld van 
schoonmaakmiddelen en be-
strijdingsmiddelen, waar de 
consument vaak door de bo-
men het bos niet meer ziet. 
Zij heeft op 2 meter planken 
een compleet assortiment 
voor het verjagen van de 
buxusmot tot de wespen, al-
les wat het best werkt, plus 
dat ze precies weet welke 
werking een bepaalde spuit-

bus heeft, het liefst zonder 
gif en preventief.

Buiten de winkel staan nog 
twee kolossale loodsen vol 
tuin- en erfmaterialen. Je 
kijkt je ogen uit: regenton-
nen, pvc-buizen, steiger-
planken, schappen vol met 
hout in vele soorten en ma-
ten (douglas, vuren, grenen, 
hardhout), schrikdraad, rol-
len met gaas, palen, enz. 
Kortom, een walhalla voor 
doe ‘t zelvers. U kunt bij 
Berko ook uw pakketten van 
UPS Servicepoint ophalen en 
afgeven.

Vuurwerk
Nu Willem de Kwant is ge-
stopt met de vuurwerkver-
koop, start Berko in decem-
ber met de verkoop van 
vuurwerk. Dat is een forse in-
vestering in veiligheid. Naast 
diverse vergunningen komt 
er ook een bunker om de 
pijlen, voetzoekers en rotjes 
op te slaan. Inmiddels heeft 
Lucia al goede contacten met 
leveranciers. Dat worden 
hectische dagen voor Oud en 
Nieuw.

Behalve woensdagmiddag 
is Berko zes dagen per week 
open van 8.45 tot 18.00 uur 
(zaterdag: 16.00 uur). Midden-
weg 128A; www.berko.org.

   

De buxusmot rukt nog steeds op
ANKEVEEN - Caroline Geijs-
sen waarschuwde vorig jaar 
augustus voor de buxusmot 
die ze heeft waargenomen. 
Ook buren en bekenden heb-
ben deze invasieve exoot 
in hun eigen buxusstruiken 
gezien. Het kan geen kwaad 
deze info te herhalen.

De buxusmot (Cydalima per-
spectalis) is een soort uit de 
familie van de grasmotten. 
Door het invasieve karakter 
van de soort is anno 2019 
heel Europa besmet met deze 
mot. De motten leven onge-
veer acht dagen en kunnen 
per mot tot vijfhonderd eitjes 
leggen.

De mot is actief van mei tot 
september. Van eitje naar 
pop duurt 26 dagen bij een 
gemiddelde temperatuur van 
20 graden. Ze kunnen tot 4 
cm lang worden en zijn dan 
bijna een maand oud. Na het 
rupsstadium verpoppen ze 
in de achtergelaten spinsels 
voor een periode van onge-
veer veertien dagen.

Beige blaadjes
De jonge rupsen eten delen 
van het bladgroen. De eerste 
verschijnselen van aantas-
ting zijn subtiel. Papierachti-
ge beige blaadjes met gaatjes. 
Tussen de bladeren en takjes 
zijn vaak groene korreltjes te 
zien, de rupsen uitwerpselen. 
Volwassen rupsen kunnen in 
korte tijd een plant volledig 
ontbladeren. Op de aangetas-
te planten blijft tenslotte het 
spinsel achter. Dit is al een 
laat stadium. Om afsterven 
te voorkomen nadat de plant 
is kaal gegeten en opnieuw 
uitloopt, is het belangrijk de 
plant niet opnieuw te laten 
opeten door de mot te bestrij-
den.

Bestrijden
De rupsen van de buxusmot 
zijn goed te bestrijden, zo-
wel chemisch als biologisch. 
Voor wie het ervoor over 
heeft: elke gevangen en ge-
dode rups geeft de zekerheid 
dat die zich niet meer kan 
voortplanten. Biologischer 

kan het niet. Niet levend in 
de vuilnisbak gooien, want 
dan klimmen ze er weer uit. 
In tuinen verdienen biologi-
sche middelen de voorkeur.
Biologische middelen als 
Pyrethrum zijn schadelijk 
voor bijen. Zeep/spiritus 20 
gram/20 gram per liter water 
werkt wel, maar is minder ef-
fectief en je moet de rupsen 
raken. Tja hoe doe je dat??
Feromoonvallen: 1 per 100 
m2; vangt de mannetjes; 
werkt drie maanden; jaar-
lijks herhalen. Aaltjes: moe-
ten meerdere keren gespoten 
worden en de rups moet ge-
raakt worden. Vanaf dat de 
larven aanwezig zijn op de 
buxusplanten en de dagtem-
peratuur 14°C bedraagt, kun-
nen deze over de buxusplan-
ten worden gespoten. Je moet 
de rups goed raken om een 
bestrijdingseffect waar te ne-
men. For Insect en Multisect 
zijn chemische middelen die 
na bladbespuiting in de sap-
stroom worden opgenomen 
en zo drie tot 4 weken werk-
zaam zijn.
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Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar 
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl



Kop is eraf voor Nederhorst-
selectie
NERDERHORST DEN BERG 
- Na de start met de trai-
ningen op 6 augustus heeft 
een combi-elftal op zondag 
18 augustus een eerste oe-
fenwedstrijd afgewerkt. Het 
resultaat is in deze fase nog 
niet belangrijk, maar de 0-3 
verlies tegen Swift en het 
vertoonde spel gaf wel aan 
dat er nog veel werk aan de 
winkel is voor de Bergers. 
Swift ook tegenstander in de 
competitie had gedurende 
de hele wedstrijd de controle 
en wist het overwicht uit te 
drukken in drie treffers, een 
voor de rust en twee erna. 
Nederhorst kon hier maar 
weinig uitgespeelde kansen 
tegenover zetten.

Door: Ad van Benschop

De selectie van Nederhorst is 
dit jaar fors verjongd. Wesley 
Geerlings is de nieuwe jonge 
hoofdtrainer. De assistent- 
trainer en tevens trainer van 
het tweede elftal blijft het 
vertrouwde gezicht van Ray-
mond Moleveld. De ambitie 
van de trainer(s) liggen hoog 
en de tijd zal uitwijzen of dit 
een match geeft met de kwa-
liteit in hun selectie.

Opnieuw 3e klasser
In het seizoen 2019-2020 
gaan de Bergers opnieuw 
uitkomen in de derde klasse. 
Nu echter in 3C met in ieder 
geval de streekderby tegen 
de gepromoveerde buren uit 
‘s-Graveland. In de voorbe-
reiding wordt er verder nog 
gespeeld tegen NVC, KDO 
en HMS. Op 1 september 

begint de bekercompetitie 
met een uitwedstrijd tegen 
Schalkwijk gevolgd met op 8 
en 15 september de thuiswed-
strijden tegen Ankaraspor en 
Roda ‘46.

Trainingsweekend
Het aankomende weekend 
van 23 tot en met 25 augus-
tus wordt door de selectie 
ingevuld als een trainings-
weekend op Meerzicht met 
veel verschillende activitei-
ten. Op zondag 25 augustus 
wordt dit afgesloten met om 
11.30 uur de wedstrijd van 
het tweede tegen Geuzen 
Middenmeer en om 14.00 
uur trapt het eerste af tegen 
tweedeklasser KDO.

Meer info zie www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ‘s-Graveland oefende tegen 
VV IJmuiden en SDO
‘S-GRAVELAND - Na vier trai-
ningen stonden afgelopen 
weekend twee oefenwed-
strijden op het programma. 
Op zaterdag was in IJmui-
den de plaatselijk VV de 
tegenstander. De redelijk 
gelijk opgaande wedstrijd 
tussen beide derdeklassers 
werd door een doelpunt van 
Bryan Hilhorst en een eigen 
doelpunt door ‘s-Graveland 
met 1-2 gewonnen. Op zon-
dag was SDO 2 de tegen-
stander. De reserves van de 
Bussumse hoofdklasser za-
gen ‘s-Graveland de achter-
stand verkleinen tot 2-3 door 
twee doelpunten van Ramon 
Bouwman, maar verder kwa-
men de blauwwitten niet.

Trainingskamp selectie
Aanstaand weekend slaat 
de selectie de kampen op 

op de Wageningse Berg. Het 
stadion van de voormalige 
profclub is het decor van het 
tweedaagse trainingskamp. 
Volgende week dinsdag oe-
fent het 1e thuis tegen Altius 
en dan begint volgend week-
end het bekertoernooi.

Competitie-indeling en 
bekerprogramma VR1
VR1 treft drie van haar te-
genstanders in de competitie 
ook in het bekertoernooi. 
Het zijn direct de drie meest 
regionale verenigingen: ‘t 
Gooi VR3, Altius VR1 en BFC 
VR1. Afgelopen maandag is 
ook VR1 aan de voorberei-
ding begonnen.

Competitie-indeling ZA2
Voor Za2 begint op 31 au-
gustus het seizoen met de 
bekerwedstrijd thuis tegen 
Hoogland. De training is ge-
start onder leiding van een 
nieuw trainersduo. John en 
Wesley Hagen hebben het 
stokje overgenomen van Kees 
Langerak die naar de zondag-
selectie is vertrokken.

Competitie-indeling overige 
teams
Op de site (www.svsgrave-
land.nl/teams) zijn de inde-
lingen van alle teams terug 
te vinden.

Vrijwilligersmiddag
Met de start van het seizoen 
starten ook weer vrijwilli-
gers met hun werkzaamhe-
den. Een mooi begin is een 
gezellige bijeenkomst met 
barbecue. Zaterdag 31 au-
gustus zijn alle vrijwilligers 
hiervoor uitgenodigd.

Aftersummer KIKA workout
Op zondag 1 september 
wordt van 10.00 uur tot 12.00 
uur een loop- en coretraining 
georganiseerd. Doe mee aan 
deze QuickFit Start en geef 
je op via https://www.run-
forkikamarathon.nl/herman-
blankenberg-gouwe-ouwe/. 
Deelnamegeld bedraagt 7,50 
euro. De opbrengst gaat naar 
KIKA.

 

   

 Klaverjassen
NEDERHORST DEN BERG - 
Dinsdag 3 september begin-
nen we weer met klaverjas-
sen in Sportcafé de Blijk.

We zijn op zoek naar men-
sen die gezellig een kaartje 

willen leggen. We beginnen 
om acht uur. Iedereen is van 
harte welkom.
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Ankevener 4e op EK 
boogschieten

ANKEVEEN- In de week van 5 
tot 9 augustus jl. heeft Ma-
chiel v/d Busse uit Ankeveen 
samen met nog ongeveer 7 
andere Nederlanders meege-
daan aan het IFAA European 
Field Archery Championship 
in Doorwerth. Aan dit toer-
nooi deden 600 schutters uit 
meer dan 20 landen mee.

Door het grote aantal deelne-
mers waren er in de bossen 
rondom het kasteel Door-
werth vijf verschillende 
parkoersen uitgezet. Elk 
parkoers had een eigen moei-
lijkheidsgraad (denk aan 
omhoog/ omlaag schieten, 
doelen in het licht of in het 
donker en het rekening moe-
ten houden met de wind). 
Ondanks het grote deelne-
mersaantal was de sfeer ge-
moedelijk. ‘s Maandags 5 au-
gustus werd er dan om stipt 9 
uur gestart met het toernooi. 
Met de start van de laatste 
dag wist Machiel een plek in 
de ‘topgroep’ te bemachti-
gen. Deze topgroep bestond 
uit Rick van der Ven (num-
mer 4 van de Olympische 
Spelen in Londen van 2012), 
Jonathan Shales (25 jaar lid 

van Team GB, Groot Brittan-
nië) en Vladimir Hurban (Na-
tionaal team uit Slowakije en 
Kampioen in 2017). Wie met 
goud en zilver naar huis zou 
gaan, was al redelijk zeker 
(Rick goud en twee Europese 
records en Jonathan het zil-
ver).

Nipt naast brons
Ondanks dat Machiel met 1 
punt naast het brons greep, 
mag hij terug kijken op een 
geslaagd toernooi. Door 
zowel op de maandag, de 
woensdag, de vrijdag en met 
zijn totaalscore, wist hij 4 
nieuwe persoonlijke records 
neer te zetten. Met zijn 4e 
plaats heeft Machiel zich 
weten te plaatsen voor het 
Wereld Kampioenschap van 
volgend jaar in 2020.

Twee jaar geleden werd het 
team van Willem Beuken, 
Gerard Maas en Machiel nog 
kampioen. Dit jaar was de te-
genstand erg sterk en werden 
de heren 5e in het algemeen 
klassement. Komende perio-
de wordt het weer trainen en 
de volgende stop is het NK in 
oktober in Amersfoort.
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Nieuw seizoen Concerten op de Berg van start
NEDERHORST DEN BERG - 
Rustgevende romantiek, bril-
jante barok en uitdagende 
uitstapjes naar andere mu-
ziekstijlen. Dat en meer kunt 
u gaan meemaken tijdens het 
aanstaande elfde seizoen van 
Concerten op de Berg in Ne-
derhorst den Berg. Het eer-
ste concert is op zaterdag 21 
september.

Dit jaar keren enkele gewaar-
deerde muzikale gasten terug 
bij Concerten op de Berg. De 
topmusici van het Amarone 

Ensemble en het ROctet - het 
enige vaste strijkoctet van 
Nederland - staan opnieuw 
geprogrammeerd voor twee 
prachtige concerten in de 
knusse Willibrordkerk. Op 
het programma staan be-
kende werken van onder an-
dere Bach, Mendelssohn en 
Mozart, maar ook minder be-
kende componisten als Kókai 
en Micháns.

Nieuw in Nederhorst dit jaar: 
de musici van Combattimen-
to. Zij brengen tijdens hun 

concert briljante barokke 
composities uit beroemde 
muzikale families tot leven. 
Ook is de organisatie van 
Concerten op de Berg bijzon-
der trots om het trio van Tim 
Kliphuis te mogen aankondi-
gen. Deze virtuoze violist laat 
horen hoe een toevallige sa-
menkomst van muziekstijlen 
kan uitmonden in een muzi-
kaal avontuur dat je nog lang 
zal bijblijven.

Het seizoen wordt geopend op 
21 september door het Ama-

rone Ensemble. Deze musici, 
van wie er velen in het Radio 
Filharmonisch Orkest spelen, 
zijn de afgelopen seizoenen 
uitgegroeid tot een graag 
geziene gast in Nederhorst. 
Tijdens dit concert is een spe-
ciale rol weggelegd voor de 
klarinet. Op het programma 
werk van beroemde compo-
nisten als Mozart en Brahms, 
die schitterende muziek voor 
dit instrument schreven. Dat 
mag u niet missen!

Afgelopen seizoen ging het 

crescendo met de bezoekers-
aantallen van Concerten op 
de Berg: alle concerten in de 
Willibrordkerk waren uitver-
kocht. ‘We kunnen de Willi-
brordkerk niet groter maken 
dan hij al is’, zegt vrijwilliger 
Jules van der Leeuw. ‘Dus als 
je kaartjes wil kopen, wacht 
niet te lang!’

Kaarten zijn te koop via
www.concertenopdeberg.nl

   

25 jaar Historisch Festival Vreeland

VREELAND- Wie van nostal-
gie houdt, heeft ongetwij-
feld genoten van het zilveren 
jubileum van het Historisch 

Festival Vreeland. Ruim 3000 
bezoekers passeerden het 
afgelopen weekend de kassa 
aan de Kleizuwe.

Hoofdmoot vormden de trac-
toren, oldtimers en vracht-
wagens, met maar liefst 260 

deelnemers van wie velen 
meerdere voertuigen meena-
men. Het moet haast wel de 
grootste show van Nederland 
zijn. De modellen glommen 
en de eigenaren waren gaar-
ne bereid om uit te weiden 
over de herkomst van hun 
heilige koe. Heel bijzonder 
was een aantal zeer oude 
werktuigen, roestig, maar 
nog steeds optimaal functio-
nerend zoals een puinbreker 
en een boomzaagmachine. 
De nostalgische sfeer werd 
versterkt door de algehele 
aankleding van het ter-
rein, met een oud-Hollandse 
straat, een streekmarkt, een 
molen en optredens van de 
folkloristische Blokkerder 
Dansgroep. Een draaiorgel 
en draaimolen pasten ook 
in het plaatje. De organisatie 
is niet alleen uitgegaan van 
een agrarische festival zoals 

bij de jongveekeuring en een 
sloot- en maaidemonstratie. 
Er was veel meer.

Hoogtepunt
Er is in Nederland nog maar 
één steile wand en die stond 
in Vreeland. Ook iets uit 
vroeger tijden, maar nog 
steeds ijzingwekkend. Twee 
motorrijders draaien door 
de middelpuntvliedende 
kracht rondjes. Je weet dat 
het kan, maar het blijft span-
nend. Ook de roofvogelshow 
en de politiehonden trokken 
de aandacht evenals het op-
treden van het Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor dat 
bekende zeemansliederen 
kweelde. De vier Drenten van 
rockband Mooi Wark (Ik kan 
gien Engels en mien Neder-
lands is te slecht) gaven een 
fantastische show die perfect 
paste aan de Kleizuwe.

   

Picknick op het Willie Das-plein
NEDERHORST DEN BERG - 
Op zondag 25 augustus is er 
op het Willie Das-plein een 
‘American party’. Dit houdt in 
dat iedereen zijn/haar eigen 
eten en drinken meeneemt, 
plus stoeltje(s) en eventueel 
tafeltje. Wel trakteert AH en 
het Spieghelhuys op wat zoe-
te en hartige hapjes.

Onder het motto spontaan, 
informeel en vooral mak-
kelijk: gezamenlijk te eten 
en daarbij oude bekenden of 
juist nieuwe mensen te ont-
moeten. Er is gezellige mu-
ziek, maar ook live muziek 
is welkom. En wie het leuk 
vindt kan jeu de boules spe-
len.
Als je geen zin hebt om zelf 
eten te maken, dan kun je bij 
het Spieghelhuys een pick-
nicktray bestellen. Voor een 

bedrag van € 9,95 heb je dan 
een croissant, een bruine of 
en witte bol, zoet en hartig 
beleg, een gekookt ei, een 
schijf watermeloen en een 1/2 
liter melk of karnemelk. Dit 
kun je bestellen via de mail: 
info@spieghelhuys.nl uiter-
lijk 2 dagen van te voren en 
graag de keuzes vermelden).

Vanaf 12.00 uur kun je aan-
schuiven. Hoe leuk zou het 
zijn als het Willie Das-plein 
vol met picknickende men-
sen zit. Dus nodig vrienden, 
familie, buren enz. uit en 
maak er een gezellige mid-
dag van.

PS: Alleen als het slecht weer 
wordt gaat het niet door. Dat 
wordt dan ook op de Faceboo-
kpagina ‘Je bent pas een ech-
te Berger als…’ vermeld.



Ontspannen slenteren over de 
Jaarmarkt
LOOSDRECHT - Volgende 
week woensdag is het weer 
zover: de Jaarmarkt op Noot-
weg, Eikenlaan en Lindeplein. 
Vanaf 13.00 uur kunt u weer 
genieten van meer dan 100 
kramen met gevarieerd ge-
not. Ooit begonnen door de 
winkeliersvereniging, nu ge-
organiseerd door de SLOEP. 
Volgens Wout van der Linden 
wordt het een groots spekta-
kel. Tot ‘s avonds 23.00 uur 
is het muzikale feest op het 
plein voor de Jumbo.

Door: Herman Stuijver

Het wordt weer een bonte 
verzameling. Modieuze 
Ibiza-laarsjes, mannenover-
hemden, zelfs in XXXL, een 
lederwarenkraam met vele 
soorten portemonnees. Han-
delaren die van alles verko-
pen, van verse aardbeien tot 
hippe kleurenhoesjes die je 
om je mobieltje kunt sluiten. 
Voor de tweedehandsboeken 
aan het begin van de Noot-
weg blijft de belangstelling 
aanwezig, zelfs in deze tijd 
van ‘ontlezing’ en beeldcul-
tuur. Op het terras van Bak-
ker Jacques Maas is altijd 
gezellig toeven van waaruit 
je de mensenmassa kan ob-
serveren.

Sloep
De dames en heren van de 
actieve stichting Sloep zul-
len in hun tent druk in de 
weer zijn met de drankvoor-
ziening en een kolossale 
geluidsinstallatie voor het 
dansfestijn. Want tot 23.00 
uur is het partytime. Naast 
de commerciële standhou-
ders zijn er ook altijd vereni-
gingen die hun ideële waar 
aan het publiek willen tonen. 
De politieke partijen, de His-
torische Kring Loosdrecht, 
het Kursus Projekt, gemeente 
Wijdemeren, de kerken, de 
Zonnebloem, Inovum, Biblio-
theek Gooi en meer en EHBO 
zullen waarschijnlijk weer 
aanwezig zijn, plus diverse 
andere groeperingen. Mis-
schien is Energie Coöperatie 
ook op het appel. Hoe meer

Wijdemeerders duurzaam 
worden hoe beter, is hun 
streven.

Artiesten
Natuurlijk is er ook ruimte 
voor straatartiesten. Orga-
nisator Wout van der Lin-
den kon nog geen tipje van 
de sluier lichten, maar leuk 
wordt het in ieder geval. De 
draaimolen blijft door de 
eeuwen een trekker voor 
kleuters en opa’s en oma’s. 
Naast de ijsjes van Van Herk 
en de lekkere vleeshapjes 
van slager Gerard de Nooij. 
Heel Loosdrecht, en talloze 
bezoekers uit de omliggende 
gemeenten, zal uitlopen om 
te zien en gezien te worden, 
zoals al jarenlang op de laat-
ste woensdag van augustus.

   

Cruisespecialisten Alice & José 
op Jaarmarkt Loosdrecht
LOOSDRECHT - Alice & José 
van The Travel Club zijn ook 
dit jaar weer aanwezig op 
de Jaarmarkt in Loosdrecht, 
woensdag 28 augustus a.s. 
Dit jaar willen zij hun specia-
lisatie Cruisen bij u onder de 
aandacht brengen.

Net als bij de verre maatwerk-
reizen is het ook bij cruise-
vakanties te adviseren om 
op tijd te boeken. Cruiseva-
kanties worden vaak meer 
dan een jaar van te voren ge-
boekt. Met name om gebruik 
te kunnen maken van inte-
ressante aanbiedingen, maar 
ook de grote keuze in hutten 
speelt een belangrijke rol.

Mocht u geïnteresseerd zijn 
in meer informatie over crui-
sen, of eens een bezoek wil-
len brengen aan een cruise-
schip, dan informeren Alice 
& José u graag over de moge-
lijkheden.
Dinsdagavond 8 oktober 

a.s. organiseren Alice & José 
een Cruise-informatieavond 
i.s.m. Holland America Line. 
Deze gaat plaats vinden in 
het vernieuwde restaurant 
van Vliegveld Hilversum. Ie-
dereen is van harte welkom, 
wel is het zaak dat u zich 

i.v.m. organisatie, aanmeldt.
Tot ziens op de Jaarmarkt.

The Travel Club Alice & José 
035-5822103
alice.jose@thetravelclub.nl

Foto: Marjolijn Lamme
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te koop:  kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25

nu ook midi balen
tel 0657565103

gratis  thuisbezorgd
in Wijdemeren        

Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop

De BESTE abonnementen
GRATIS voor u uitgezocht!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND

Wat is mijn huis waard? 
GRATIS waarde indicatie !

Belle Makelaardij
Bel ons : 035 - 656 0235

Hulp in de huishouding 
gezocht Nederhorst den 

Berg per week 10 uur 
tel: 06 50250702

Nieuw: Sarina’s Knipmobiel
Thuiskapster, Wijdemeren

Bent u slecht ter been of
is de kapsalon u te ver?

Bel Sarina’s Knipmobiel !
Tel: 0651064759

Zij knipt bij u thuis,
Op maandag en dinsdag!

Te koop:
- Zonnescherm 5 x 3 m.
- Koeling Polar CD088

met glasdeur. 
Tel. 06-30064980

TE HUUR: in Ned. den Berg
2-kamer app. op 2e verd.

met lift, berging en
parkeerplaats. Info: 

Frank Vermeulen Makelaardij
0610 702089

Wijdemeren moet worden
Amsterdam Lake District ?

Handen af van Loender
veense Plas.petities.nl

Gezin NdB 3 kind (8/6/2) 
zoekt energieke zorgzame
oppas di-wo-do hele dagen

per direct. 06-53570742

TE HUUR: kantoorunit 17m2
mooie locatie in K’hoef:
opslag3.nl 06-37451450

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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UITAGENDA

LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL
13 september 2019 en za 14 september
Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip. Jachthaven ’t Anker wordt die dagen 
omgetoverd tot een bruisend festivalterrein met plek voor vele bands en foodtrucks. 
Jong en oud genieten er van jazz, soul, funk en alles wat er vanaf is geleid. Mis het niet 
en koop direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

WIJDEGAT CONCERT IN KORTENHOEF
14 september  
Op de 2e zaterdag in sep-
tember zal op een drijvende 
poton in de schitterende 
entourage van het natuur-
gebied het Wijde Gat een 
klassiek concert worden 
gegeven door een keur 
van klassieke muzikanten 
die hun sporen in diverse 
professionele orkesten 
reeds verdiend hebben. De 
toegang is gratis Alleen bij 
voldoende zekere weersver-
wachtingen zal het concert 
doorgang kunnen vinden. 
De beslissing over het al 
dan niet doorgaan van het 
concert zal op de dag zelf (rond 12:30) vermeld worden op onze Facebook en Twitter 
pagina. Vanaf 17:00 tot en met 18:30 www.wijdegatconcert.nl

VAAR MET REDERIJ LOOSDRECHT NAAR DE VECHTSE VAARPARADE - 
LOOSDRECHT
14 september
De vaarparade vertrekt vanaf de Mijndense sluis en zorgt voor een prachtig spektakel 
op de Vecht. Zaterdag 14 september 2019 Vanaf 18:00 tot en met 00:30
www.rederijloosdrecht.nl

ONTDEK DE HERFST OP
BOEKESTEYN - ’S-GRAVELAND 
29 september
Wandelen door het herfstbos van Boe-
kesteyn. Geniet tijdens deze 2 uur du-
rende activiteit voor volwassenen van de 
herfst en paddenstoelenpracht op deze 
buitenplaats in ’s-Graveland. Honden mo-
gen helaas niet mee.
Voor alle activiteiten geldt deelname uit-
sluitend na aanmelding en betaling vooraf 
via de website. Zondag 29 september 
2019 Vanaf 11:00 tot en met 12:30. www.
natuurmonumenten.nl

“DIT IS ANKEVEEN (TRY-OUT)” IN DE DILLEWIJN - ANKEVEEN
29 september
Heeft u het afgelopen seizoen de bijzondere voorstelling ‘Je wist niet beter’ bezocht? 
Dan bent u veel te weten gekomen over het leven in het Ankeveen van vroeger. De voor-
stelling die nu op het programma staat neemt u mee naar het hedendaagse Ankeveen.
Hoe Nederlands is Ankeveen? Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? En wat 
zijn onze volkomen- maar vooral onvolkomenheden? In ‘Dit is Ankeveen’ wordt een po-
ging gedaan hier het antwoord op te vinden. En daar kunt u als bezoeker aan bijdragen!
Met frisse tegenzin gaan de mannen door heel het land op onderzoek uit. Jan Dirk van 
der Burg zoekt als Fotograaf des Vaderlands naar wat er zo typisch Ankeveen is. Marcel 
van Roosmalen, NRC -columnist, deelt op zijn geheel eigen wijze zijn ervaringen met 
Ankeveen. En Radio 1-presentator en Slimste Mens Roelof de Vries staaft aan de hand 
van harde feiten en triviale weetjes hoe hoog Ankeveen scoort op zijn ‘Nederlandme-
ter’. Zondag 29 september 2019 vanaf 15:30
www.dedillewijn.nl/optreden/interactieve-theatervoorstelling-dit-is-ankeveen-try-out

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

28 augustus
Jaarmarkt Nieuw Loos-
drecht
Op de Nootweg, Eikenlaan 
en het Lindeplein vindt - 
zoals elk jaar op de laatste 
woensdag van augustus 
- de jaarmarkt plaats. De 
jaarmarkt is geen gewone 
braderie, maar een gezel-
lige markt met een grote 
diversiteit aan kramen, een 
gezellig horeca plein en ac-
tiviteiten voor de kinderen. 
Vanaf 13:00 tot en met 00:00

t/m 30 september 
Toren beklimmen van de 
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de 
Vesting liggend in het Gooi-
se landschap.Een gids van 
de vereniging neemt u mee 
voor deze prachtige erva-
ring! Beklim de 235 treden 
van de 45 meter hoge toren 
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

Tot 1 september
Expositie “Loofloos ver-
vlochten tussen hoop en 
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstena-
res Tiety Bouma te bezich-
tigen in Bibliotheek Loos-
drecht. 
www.bibliotheekgooienmeer.nl 

1 september
BRC Wandeltocht - Ne-
derhorst den Berg
Mooie wandeltocht vanuit 
Nederhorst den Berg. Keuze 
uit 2 afstanden, 10 km of 20 
km. Start locatie: Sportcafé 
Sporthal de Blijk, blijklaan 1 
Nederhorst den Berg. Vanaf 
09:30 tot en met 15:30
www.bergserunnersclub.nl

7 september
NK Palingroken Korten-
hoef
Jaarlijks wordt het Neder-
lands Kampioenschap Pa-
lingroken in Kortenhoef 
georganiseerd. Tussen 12.00 
uur en 17.00 uur strijden cir-
ca 100 palingrokers uit het 
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

7 september
Braderie Kortenhoef
De braderie is te vinden op 
de Kortenhoefsedijk en er 
zijn tal van kramen. Na af-
loop hoeft u niet direkt naar 
huis, want om 21 uur begint 
de gondelvaart van Korten-
hoef. www.stichtingblok.nl

7 september
Gondelvaart Kortenhoef
Jaarlijks wordt op de eerste 
zaterdag van september ‘s 
avonds om 21.00 uur langs 
de helling van de kanaal-
brug een sfeervolle gondel-
vaart gehouden, waarbij 
een tiental verlichte gondels 
langs komt varen.
www.stichtingblok.nl

t/m 14 september
Zomertentoonstelling “Ik 
denk aan je” - Loosdrecht
In de unieke tentoonstel-
ling ”Ik denk aan je” is een 
verzameling oude poëzie-
albums en gelegenheidsge-
dichten tentoongesteld in de 
Sijpekerk. De Sijpekerk en 
de tentoonstelling zijn elke 
zaterdag open van 11.00 tot 
16.00 uur. De entree is gra-
tis. www.sijpekerk.nl

t/m 15 september 
Beelden in de tuin van 
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 sep-
tember worden de werken 
van beeldhouwgroep de 
Plaggenhoef uit Hoeve-
laken tentoongesteld. In 
een selectie van 32 stuk-
ken zijn de beelden van 
alle leden te bewonderen. 
www.sypesteyn.nl 

15 september 
Expositie ‘Wind, Water, 
Wieken en Werk’ in het 
Vechtstreekmuseum 
Maarssen
In deze tentoonstelling 
staan achttien molens van 
Utrecht tot aan Muiden cen-
traal.www.vechtstreekmu-
seum.nl 

t/m zo 27 oktober 
Expositie ‘Beter met 
Planten’ in Pinetum Blij-
denstein – Hilversum
‘Beter met Planten’ is het 
jaarthema van vele botani-
sche tuinen in Nederland. 
In het Pinetum zullen dit 
jaar boeiende verhalen ver-
teld worden over de genees-
krachtige werking van de 
collectie. www.pinetum.nl

t/m 31 oktober 2019
Rondleiding in Kasteel 
Loenersloot
Het kasteel werd in 2012 en 
2013 ingrijpend gerestau-
reerd en is sinds mei 2013 
voor een belangrijk deel toe-
gankelijk voor het publiek. 
www.kasteelloenersloot.nl
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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


