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‘Kijk eens wat jullie bezitten’
vloer, artistieke tegels, antracieten deur- en raamstijlen,
speciale spotjes en stoelen in
ocean deep kleuren. De supermoderne keuken, ingericht
naar de eisen des tijds, is naar
achteren verplaatst. Daar werkt
chef-kok Janoeh van Leeuwen,
bijgestaan door Maaike Boomgaard en nog meer keukenpersoneel. Op deze avond is het
stressen in de keuken, want er
zijn veel gasten die benieuwd
zijn naar wat er geproefd kan
worden. Gelukkig zijn gastheer/ eigenaar Thom Klarenbeek en gastvrouw Marloes
Torsing goed voorbereid en
verloopt de bediening op rolletjes. Het enthousiasme van de
jonge staf werkt aanstekelijk.

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Na de dramatische brand
in de nacht van 28 op 29
januari 2021 is restaurant
1244 in Ankeveen herboren
in een geheel vernieuwde
staat. Vorige week woensdag en donderdag konden
familieleden, aandeelhouders en genodigden genieten van een smaakvolle
proeverij. Vanaf vrijdag 6
augustus is het sfeervolle
plekje aan het water weer
open voor gasten.
Met man en macht zijn talloze
Ankeveners aan de slag gegaan om het pand opnieuw op
te bouwen. Waar de professionals hulp nodig hadden, schoten vrijwilligers te hulp, op allerlei manieren. “Kijk eens wat
jullie bezitten”, zei Eric Torsing,

voorzitter van de Vrienden van
Ankeveen toen hij wees op het
fraai gerenoveerde interieur.
Hij gaf een overzicht van de
Ankeveense vakmensen die
met o.a. elektra, airco, schilderen, timmeren, metselen
en stuken Aannemingsbedrijf
Intersell terzijde hadden gestaan. Terwijl de staf van het
restaurant zich bekwaamde in
het vakkundig slopen en opruimen van het pand. Er kwamen
bij de verbouwing ook onzichtbare klussen naar boven zoals
het egaliseren van de vloer
en het aanbrengen van een
metalen draagbalk van 12 m.
Alleen de ventilatie is nog niet
afgerond, dat wordt er een van
topkwaliteit, die voldoet aan
meer dan de hoogste norm.
Penningmeester Wim Reymerink zei dat de schade hoger
was dan de verzekering zal
dekken. Gelukkig was er een

crowdfundingsactie, opgezet
door Kelly van Hout, die een
startkapitaal van € 18.000 opleverde. Plus veel gratis hulp
van Ankeveners. Reymerink
voegde er wel fijntjes aan toe
dat er dit jaar geen dividend
wordt uitgekeerd, hetgeen hem
zelfs een applaus opleverde.
Dat zegt wat over het brede
draagvlak onder de dorpelingen. 1244 wordt gefinancierd
door een groep van 67 certificaathouders met 100 aandelen
à 7500 per stuk.
Sfeervol en eigentijds
Het resultaat van de verbouwing mag er zijn: een grote
centrale bar bestaande uit een
werkvlak in de volle lengte, gezaagd uit één eik. Een ruime
eetzaal (93 plaatsen) met diverse hoeken, met uitzicht op
de plas en het terras. Alles in
sfeervolle kleuren met houten

DE GOOISCHE
MOORDENAAR

Smaakvolle heropening restaurant 1244

Foto: (v.l.n.r.) Marloes, Yanoeh en Thom
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Menu
Natuurlijk zijn de gerechten de
hoofdzaak van een proeverij. Welnu, dat zit wel goed bij
1244. De kaart is overzichtelijk
en toch gevarieerd. De gasten spraken over ‘t algemeen
lovend over de balans tussen
creatieve gerechten als Rode
Biet en klassiekers als de biefstuk ossenhaas, maar alles met
een eigen touch. Met prijzen
die voor bijna iedereen te doen
zijn. Voor wijnliefhebbers is er
een ruime keuze, of je neemt
een glas huiswijn of je kiest
een fles wijn uit de topklasse.
Bij 1244 kun je zes dagen per
week terecht (dinsdag gesloten). Voor lunch vanaf 12.00
uur en diner: 17.00 uur. 1244:
het is zoals een van de gasten
zei: ‘Net even iets anders’.
Restaurant 1244
Stichts End 50
1244 PP Ankeveen
035 533 9155
info@restaurant1244.nl

Zomerse
kinderactiviteiten in de
Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
De vierde en laatste gezellige ochtend van de Protestantse Gemeente is woensdag 18 augustus.
Voor alle kinderen van 6 t/m
12 jaar in De Bergplaats in de
Kerkstraat in Nederhorst den
Berg. In de serie ‘beroepen’
staat dit keer de uitvinder centraal. En iets uitvinden, dat doe
je niet in twee uurtjes op een
lege maag. Vandaar dat de
ochtend van 10.00 tot 13.00
duurt en er een lekker broodje
wordt gegeten.
Onder leiding van Henske
Engbers maken we een vliegtuigje of een bootje mét een
motor erin. Doe jij ook mee?
Geef je vóór 16 augustus op
via jeugdwerker@kerkopdeberg.nl. De kosten zijn € 3,50
per kind. We respecteren de
geldende coronamaatregelen.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
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035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07
0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Zo. 15 augustus: 9.15 uur:
Liturgiegroep.
J. Dresmé en W. Balk
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN


0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Ds. Evert-Jan van Katwijk
Kerkdienst met max.
30 aanwezigen. Aanmelden vooraf verplicht
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654). De
kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl


Zo. 15 augustus: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren
Aanmelden verplicht, info:
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl/aanmelden


035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Ankeveen 2021
Zaterdag 14 augustus
is er weer markt.
Van 8.00-12.30
Versa Welzijn, gewoon
goed bereikbaar

Hervormde gemeente
‘s-Graveland

Hervormde gemeente
Kortenhoef

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop
geven, speurtocht of wandeling organiseren?
Alles kan Samen
tijdens de Week
tegenwe
Eenzaamheid,
komen
er wel
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
teamwijdemeren@versawelzijn.nl
en kijk op
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
voor deMeer
spelregels
en hoe wij jouw activiteit
informatie of meedoen?
ondersteunen.
Bel 035kunnen
694 74 55, elke werkdag
tussen 10 en 12 uur

Zo. 15 augustus: 9.30 uur:

Dhr. J.W. van der Kamp
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

Willibrordkerk
Zo. 15 augustus: 10.00 uur:

Gemeente

Sport

H. Antonius

Wo. 11 augustus: 9.30 uur:

Kinderopvang

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

Za. 14 augustus: 19.00 uur:
W. Balk
OLV Hemelvaart
Do. 12 augustus: 9.30 uur:
W. Balk
Vr. 13 augustus: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)
Zo. 15 augustus: 9.30 uur:
W. Vlooswijk

J. Dresmé

Maatschappelijk

Scholen

St. Martinus



Oec. Streekgemeente
Kortenhoef

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

JH Bouwman & MJ Stuldreher

Zo. 22 augustus: 11.15 uur:

van maandag 23 augustus tot vrijdag 10 september 2021

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Ds. Sytze de Vries
Aanmelden verplicht:

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Lokaal initiatief KipEigen: meld je aan!

WEEKBLADWIJDEMEREN

dekt 1/90ste van de kosten. Jij
LOOSDRECHT
als eier-aandeelhouder deelt
Waar komen jouw eieren
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DENopbrengst:
BERG | DE NIEUWSSTER
vervolgens
in de
vandaan?
Wat voor
leven | KORTENHOEF
1/90ste van alle eieren is voor
hebben de kippen? En wat
jou. Elke week (of eens in
is de impact op biodiverside twee weken) kun je jouw
teit, milieu en klimaat? Indoosje verse eieren afhalen
gewikkeld. Misschien lijkt
bij Landgoedwinkel de Rading
de enige oplossing om zelf
op de grens Hilversum/Loosde kippen te houden. Geen
drecht. Zo kun je genieten van
‘foodmiles’, een gesloten
jouw eigen, duurzame eieren,
kringloop en het weten
zonder dat je er verder zelf wat
dat je kippen een goed levoor hoeft te doen.
ven hebben. Maar wat als
je tuin te klein is, je buren
En wat is er nou zo bijzonder
niet zitten te wachten op
aan deze kippen, als je het
kakelende kippen, jij je tijd
vergelijkt met bijvoorbeeld bioen geld wel voor wat anlogische eieren uit de superders kan gebruiken?
markt?
Dan is daar... KipEigen! Gezamenlijk hebben we 200 kippen, Lekker kip, kiplekker!
die lekker buiten scharrelen in Bij KipEigen houden we dubeen boomgaard in Loosdrecht. beldoelkippen: een ras met
Ze worden biologisch gevoerd, een lagere productie, maar
en krijgen restgroente van de wel robuuster. Ze hebben dus
naastgelegen bio tuinderij. Iets alle energie om weer lekker kip
voor jou? Hoe werkt het ei(- te zijn. En de haantjes mogen
genlijk)?Jij meldt je aan voor nog opgroeien, in plaats van
een CSA eier-aandeel, waar- als kuiken gedood te worden.
mee je mede-‘eigenaar’ wordt
van de kippen. CSA staat voor Bodem & omgeving
Community Supported Agri- Ze scharrelen altijd op vers
culture. Dit werkt als volgt: Je gras: het nachthok staat op
koopt een aandeel voor een wielen en ook de rennen worjaarlijks bedrag. Dit bedrag den steeds verplaatst. Geen
In samenwerking met

problemen met mest dus, wat
goed is voor de gezondheid en
de bodem. Deze krijgt de tijd
om te herstellen, en met deze
regeneratieve manier van werken kunnen we atmosferische
koolstof vastleggen in de bodem. Daarbij komt ook nog
dat er geen fossiele energie
gebruikt wordt: alles gaat met
spierkracht, de fiets en zonne-energie van eigen panelen.

Gezellig kakelen
De kippen leven in koppels
van 50, in plaats van met duizenden op een stalafdeling.
Dat zorgt voor rust bij de kippen, want een kip kan ongeveer 80 individuele soortgenoten herkennen. Ook lopen er
hanen bij, die voor rust zorgen
in het koppel, en de hennen
goed beschermen. Zo kunnen
ze in alle rust en gezelligheid
genieten van hun buitenleven!
Vind ook jij het belangrijk dat

de dieren een goed leven hebben en jouw eieren positief
bijdragen aan biodiversiteit,
milieu en klimaat? Dit seizoen
hebben we nog een tiental
aandelen over, dus wees welkom om aan te haken! Samen
maken we dit initiatief tot een
succes. Meld je aan via www.
kipeigen.nl en geniet volgende
week al van een heerlijk eitje
bij het ontbijt.
Tot ziens bij KipEigen!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
SWAENENBURGH
Op dit moment kunnen
wij op tv een familiedrama
volgen dat zich afspeelt
op een imaginair landgoed getiteld ‘Swanenburg’. Het echte ‘Swaenenburgh’ of in moderne
spelling Swanenburg ligt
in het noorden van ‘s-Graveland en is misschien
wel haar minst bekende
buitenplaats wat vooral
veroorzaakt zal zijn door
haar besloten ligging.
Vanaf de Franse Kampweg kunnen we door de
bomen slechts wat contouren zien. Op de foto
zien we de zuidzijde van de
villa die uit het einde van de
19e eeuw stamt. Ze is ontworpen door de neef van de
bekende architect Cuypers.
Al in de 17de eeuw waren
hier twee kleinere buiten-

plaatsen gesitueerd waaronder ‘s-Gravenhoek’ en een
die in de 18e eeuw ‘plaats
van
Swaen’
genoemd
werd waarschijnlijk naar
ene Jan de Swaen, een
ingeland en schepen van
‘s-Graveland. Naast Swanenburg lag ook nog
de buitenplaats ‘Bantam’ die rond 1970 is
afgebroken. En net als
in de tv-serie heeft ons
Swanenburg
flamboyante en opmerkelijke
bewoners gekend.
Menig ‘s-Gravelander zal
zich de witte Rolls Royce
kunnen herinneren van
de familie Dooyes die het
huis van 1939 tot begin jaren zeventig bewoonden.
In de jaren tachtig was
ene Robert Doorn de eigenaar. Deze omstreden
zakenman werd in ver-

band gebracht met grote
fraudes en zelfs een poging tot staatsgreep op de
Hebriden. Hij werd door za-

kenblad Forbes de ‘grootste witwasser ter wereld’
genoemd! Zijn escapades
zijn beschreven in het boek

‘De man die onzichtbaar
wilde blijven’.
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Fris en fruitig! Aantal misdrijven ook in 			

Frambozenkoek

Wijdemeren gedaald
740 in 2020

WEE

NIEUWS VOOR AN

€ 1,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

aannemersbedrijf

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
Lotnummer Prijs

003352

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

HOOFD Verzorgd bezoek voor
2 personen Dutch Valley

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt
ieder jaar georganiseerd
door Douwe Egberts en het
Oranje Fonds om buren
dichter bij elkaar te brengen.
Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
activiteiten in heel het land.

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

WIJDEMEREN
Recent zijn de criminaliteitscijfers over 2020
verstrekt door het CBS
en de politie. Beursgids.
com heeft een onderzoek
opgesteld. In Wijdemeren
waren er 740 misdrijven in
2020, dat is 30% per 1000
inwoners, in 2010 was dat
nog 47,5 %. In buurgemeente Hilversum bedroeg
het aantal 4570 (50% per
1000), Gooise Meren 2835
(49%), Weesp: 740 (37,5%)
en in Laren 465 (41% per
1000). De top-5: 1. diefstal/

Opvallend in Nederland
De gemeenten met de grootste procentuele daling van het
aantal misdrijven komen voornamelijk uit Friesland.
In de top 10 gemeenten met
het laagste aantal misdrijven
per 1.000 inwoners zijn er 8
gemeenten uit Overijssel vertegenwoordigd.
Het aantal geregistreerde mis-

drijven is sinds 2010 gedaald
van 1.200.825 naar 808.030
in 2020. Dat is een daling van
32,7%.
De meest voorkomende criminaliteit in Nederland is diefstal
en inbraak. Dit is sinds 2010
gedaald met 50,7%.
Computervredebreuk is het
meest gestegen misdrijf. Dit
is sinds 2010 gestegen met
939%. Opmerkelijk is dat het
in 2019 circa 5.000 keer bedroeg en in 2020 ruim 11.000
keer is geregistreerd.

Zoek je nu een sociale huurwoning
in Wijdemeren?
Ingezonden brief
De gemeenteraad gaat jullie
volgens de nieuwe Woonvisie de komende vier jaar niet
helpen. Ze bouwen wél sociale koop, maar dan moet je
Woensdag
juli

om een
hypotheek te
krijgen

Prijzen Spektakelloterij afhalen

inbraak- 2. vernieling- 3.
valsheid- 4. mishandeling
en 5. verlaten plaats delict.

Aanmelding burendag
2018 geopend

zo’n 70.000€ verdienen. En in
maart 2022 DorpsBelangen,
D66, CDA of VVD stemmen.
Die helpen deze rijke starters namelijk vooral. Word nu
deelnemer aan Nieuwe Democratie Wijdemeren en we
gaan je helpen met je lobby.
De gemiddelde wachttijd was
4,5 jaar, dus dat wordt straks
8,5 jaar. Ben je 10 jaar en wil
je met je 18e, 19e je ouderlijk
huis verlaten, schrijf je dan
nu meteen in op WoningNet.
Ben je nu al een van de 885
die probeerden om een Tiny
House aan de Dennenlaan te
bemachtigen?

Kom dan in actie en meld je
aan via: http://www.nieuwedemocratiewijdemeren.nl/Contact/
Vrijdag 30 juli 2021 is een
lobbygroep gestart voor 885
jonge woningzoekenden in de
sociale huur en voor alle 50+
doorstromers naar levensloopbestendige huur- en koopwoningen. In de Woonvisie Wijdemeren vergeten groepen.
W. van Oudheusden (namens
Wij Willen Wonen Wijdemeren; onderdeel van Nieuwe
Democratie Wijdemeren)
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EHBO ’s- Graveland e.o. start met
WEEKBLADWIJDEMEREN
nieuwe cursus
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

’S- GRAVELAND
De EHBO vereniging ’sGraveland e.o. start na
deze zomer wederom met
een nieuwe EHBO cursus.
Het theoriegedeelte kan
thuis uitgevoerd worden
op eigen tempo, met een
e-learning op de computer. De kennis die hiervan
opgedaan wordt, wordt
getoetst. De cursus bevat
vijf avonden les in onder
andere verbandleer, ziekteleer, reanimatie en gebruik
van AED. Deze avonden
worden getoetst met een
officieel examen, waarna
een diploma van het Oranje kruis wordt uitgedeeld.

oktober en 4 november. Het
examen vindt plaats op 11
november. De avonden starten om 19.30 uur en eindigen
om 22.00 uur. Locatie: Esdoornlaan 2, te Kortenhoef (de
brandweerkazerne). Er zijn
nog plekken beschikbaar!

De cursus wordt gegeven op
de volgende data: 7 oktober,
14 oktober, 21 oktober, 28

Reanimeren
Mocht een volledig EHBO diploma u niet helemaal passen,

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen 195 euro. Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de
kosten voor deze cursus. Voor
meer informatie, kunt u contact
opnemen met Margreet Holdinga via ehbosgravenland@
gmail.com of even kijken op
www.ehbo-sgraveland.nl

maar wenst u wel te kunnen
reanimeren? Ook dan kunnen
wij u helpen! Op 22 november
van dit jaar en op 14 februari
2022 vinden cursussen reanimatie en AED gebruik plaats.
Ook hierover vindt u meer
informatie op onze website.
Schrijft u zich vooral in en
maak onze gemeente weer
een stukje veiliger!

Foto: de kaalslag in 2016 (archief)

de commissie waarom niet
beter was overlegd met de
belanghebbenden.
Nu 5 jaar later rijst de vraag bij
de inwoners of dit alles wel nodig is geweest? ‘De begraafplaats ligt er wat jammerlijk
bij’, aldus Torsing. Om lering
te trekken uit de renovatie van
destijds heeft hij samen met
Frank van Ruitenbeek namens
de CDA -fractie vragen gesteld
aan het college.
Commissielid Frank van Ruitenbeek: ‘We vragen het college om een evaluatie, dit moet
dan samen met de inwoners

Olga Ekelenkamp

Woningnood

Begraafplaats Ankeveen

WIJDEMEREN
In 2016 was het plan van
de gemeente Wijdemeren
om de begraafplaats bij de
Dillewijn op te knappen.
Dit gaf destijds veel commotie in het dorp Ankeveen. Er moesten graven
geruimd worden, de oude
leilinden en de haag moesten plaatsmaken voor vernieuwing. De dorpelingen
waren gehecht aan de
huidige inrichting en voelden zich onvoldoende geïnformeerd over het hoe
en waarom. CDA-raadslid
Eric Torsing stelde destijds emotioneel vragen in

Natuurmomenten
van de boswachter

van Ankeveen, middels een
klankbordgroep’. Er is in het
verleden ook gesproken over
een herdenkingsmuur waar de
namen van de geruimde graven op geplaatst kunnen worden om zo de namen ‘levend’
te houden. Het CDA wil graag
weten waarom dit niet is uitgevoerd.
Tenslotte verwijst de CDAfractie naar de andere begraafplaatsen in Wijdemeren
die ook zo een vijf jaar geleden
zijn opgeknapt. Wellicht dat inwoners van de andere kernen
ook behoefte hebben aan een
evaluatie.

Nederland kampt met woningnood. Het zal je niet ontgaan
zijn dat de huizenprijzen blijven
stijgen, de woningbouw achter
blijft en steeds meer mensen
wanhopig op zoek zijn naar
woonruimte. Minder bekend:
dieren in ons land worstelen
met exact dezelfde problemen.
Er heerst ook woningnood onder dieren. Alleen in natuurgebieden hebben ze nog de ruimte. En dat is niet genoeg, want
slechts 15% van Nederland is
nog natuur. Buiten de natuurgebieden wordt het steeds
moeilijker voor vogels, zoogdieren en insecten om voedsel,
een schuilplaats of broedplek
te vinden.
Hoe schrijnend woningnood
kan zijn, zien we bij insecten.
Onder insecten voltrekt zich
een stille ramp. In nog geen 30
jaar tijd is het aantal insecten
in Nederland afgenomen met
75%. Als het slecht gaat met
insecten, gaat het ook slecht
met dieren die insecten eten.
Want wat moet een grutto zijn
jongen voeren als er geen insecten meer te vinden zijn? En
hoe moet een egel zijn maaltje
van kevers en rupsen bij elkaar
scharrelen? Insecten spelen
een hele belangrijke rol bij het
afbreken van plantenresten
en dood hout door deze om
te zetten in waardevolle voedingsstoffen voor de bodem.
En laten we niet vergeten dat
we insecten ook hard nodig
hebben voor het bestuiven van
bloemen, bomen en gewassen.
Hoe heeft dit zover kunnen
komen? Doordat de landbouw
steeds intensiever is geworden, is er geen ruimte meer
voor bloemrijke akkerranden
of rommelhoekjes, waar wilde
planten kunnen groeien. Ook
het gebruik van bestrijdingsmiddelen is desastreus voor
insecten. Door bermen en ander groen te vroeg of te vaak
te maaien verliezen veel dieren
hun leefgebiedje. Ook betegelde achtertuinen, die je steeds
vaker ziet, dragen niets bij aan
het oplossen van de woningnood onder insecten. Het goe-

de nieuws is dat we het tij kunnen keren! Iedereen kan op zijn
of haar manier meer leefgebied
voor insecten creëren. Insecten helpen hoeft niet moeilijk
te zijn. Heb je een betegelde
tuin? Haal er dan wat tegels uit
en zaai volgend jaar biologisch
zaad van inheemse bloemen
en kruiden. Met exotische planten kunnen insecten vaak niet
zoveel. Heb je een tuin? Laat
een hoekje of méér een beetje
verwaarlozen. Er mogen best
wat brandnetels blijven staan:
dat zijn belangrijke planten
voor verschillende soorten vlinders en hun rupsen. Ook een
rommelige wintertuin is voor
veel insecten een zegen. Sommigen overwinteren tussen de
gevallen bladeren of in stengels van uitgebloeide planten.
Boeren en andere terreineigenaren kunnen zich inzetten
voor bloemrijke percelen, (akker)randen of bermen. Naast
het bloem- en kruidenrijker maken van onze gebieden, laten
onze boswachters dood hout
liggen en maaien ze op een
slimme manier. Niet te vroeg,
niet te laat en niet alles tegelijk, zodat bloemen zaad kunnen achterlaten voor volgend
jaar en insecten altijd nectar en
stuifmeel kunnen vinden.
Ook gemeenten kunnen hun
groenbeheer insectvriendelijker maken. Wat minder maaien
en meer inzaaien kan een wereld van verschil maken voor
insecten én geeft de gemeente
kleur. Wil je politieke partijen in
jouw gemeente aansporen om
te kiezen voor natuur, teken
dan nu de petitie van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/petitie.
Foto: Hommel op speerdistel
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NTDEK DE 3 WERELDEN
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XL
VAN EASYSIT€ 5,8,8

per levensjaar

KORTING!

korting!*

Actie verlengd t/m 18 augustus!
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vrijdag

zaterdag

maandag

dinsdag

Easysit B80

Adviseur

Roel Brouwer

woensdag

Ontvang tot € 650,- terug Kom deze dagen
voor advies naar
voor uw oude stoel of bank!* de showroom!
december

december

december

december

december

december

Bespaar
t/m 9 januari
veel
geld:
Bij aankoop
van
een
Easysit
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
stoelen
showroomen
en proﬁ
teer!
Easysit stoelen
banken:

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Relaxstoelen

het mooiste design!

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Easysit D62
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Kom naar de ruime showroom
en profiteer van onze actie!
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieperio
de:

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D71
Easysit D72

Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Comfortbanken

Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Gratis het beste zitadvies

Thuisdemonstratie?
Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

laxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit A160

Maatwerk uit eigen fabriek

Eamateriaalprijzen
sysit
per levensjaar
De
gaanvan
stijgen!
Profiteer
Primeur! zes dagen lang
5,-

B80

deel komt
n waardoor
en de wand
rden.

veld

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

leeftijdskorting!

Easysit D64
in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

ERKEND DEALER

Easysit DS703

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis

Wilt u uitgebreidEasysit
en persoonlijk
zitadvies?
Barneveld
Easysit A600
Anthonie
Fokkerstraat 43
Ook thuis buiten
openingstijden
mogelijk!
3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum
Havenkwartier

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar
Easysit D65

Easysit D200

Easysit Napels

Easysit S50

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Meer
informatie
u opuitwww.easysit.nl
of directe
levering ●vindt
Maatwerk
eigen fabriek

● Snelle

Showroom Barneveld

thuisdemonstratie

Showroom Hilversum
088 - 6220220
Verlengde Zuiderloswal
Roel8aBrouwer
Easysit
Hilversum
Easysit
D110

De Briellaerd

asysit D64

ies

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

€
*
Koop en bestel nu nog
korting!
voor de huidige prijzen!

leder mogelijk

an te plaatsen

Geen aanbetaling nodig

Easysit D69

easysit06-53420733
DAN ZIT JE GOED!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Een Easysit sta-opstoel
op maat, al vanaf € 795,• 5 jaar complete
garantie
Easysit D200

Easysit DS701

• veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste
kwaliteit
Bezoek onze showroom
of bel:

088-6220220

• rechtstreeks van de fabriek
• altijd de scherpste prijzen!

Showroom
Hilversum
Anthonie Fokkerstraat
43, 3772 MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl

Showroom Hilversum

Showroom Hilversum

Openingstĳden Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
hilversum@easysit.nl

ooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur
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WEEKBLADWIJDEMEREN
Ontdek
de geluiden uit het bos
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘S- GRAVELAND
Ga samen met de boswachter op vrijdag 20 augustus van 14.30 tot 16.00
uur op zoek naar de geluiden van het bos. Wat hoor
je? En waar komen die
geluiden vandaan? Deze
wandeling is speciaal
voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt
anderhalf uur. Ga op pad
en maak daarna je eigen
bosgeluid.
Vind je het leuk om te ontdekken welke geluiden er klinken
in de natuur? Je hoort vogels
fluiten. Geritsel in de struiken
en soms hoor je een specht
roffelen. Zouden wij deze geluiden ook kunnen maken?
Misschien met de hulp van ‘instrumenten’ uit het bos. In het
bos verzamel je verschillende
materialen waarmee je je eigen instrument maakt. Hoe
leuk zou het zijn om een heel
orkest te laten klinken met
zelfgemaakte
boskloppers

en geluiden die we met onze
handen en mond kunnen maken? Natuurlijk neem je wat je
zelf gemaakt hebt mee naar
huis. Zo heb je thuis, in je kamer of in de tuin, nog een herinnering aan wat je in het bos
gevonden en gehoord hebt.
Handig om te weten:
Deze activiteit duurt minimaal
1,5 uur, waarvan ca. 1 uur
buiten en ca. 30 minuten binnen; Geschikt voor gezinnen
met kinderen vanaf 4 jaar; Dit
is een gezinsexcursie; zowel
volwassenen als kinderen
melden zich aan; Koop van
tevoren je tickets online; Honden mogen niet mee.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ ’s-Graveland;
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten – Rene Koster-

Snijbonen, vergeten groente, wondermooi
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Als drieste jonge tuinders
zetten we eens 1200 stokken
met snijbonen. Ze groeiden
voorspoedig en net als nu
kwamen ze in augustus in
productie. En net als nu is Nederland (deels) op vakantie.
Gelukkig bracht de veiling in
Hilversum uitkomst. Het was
1985 en er bestonden toen
nog groenteveilingen waar
telers en groenteboeren bij elkaar kwamen voor de handel.
De vriendelijke veilingmeester schreef ons in als gast-lid,
legde de procedures uit en
keurde de eerste kistjes af.
Maar daarna wisten we hoe
het moest. Snijbonen oogst je
drie maal per week, ze mogen
niet te dik en niet te dun zijn,
moeten recht zijn, met alle
punten dezelfde kant op wijzen, precies 4 kg in een kistje,
kaartje erop enz.
1200 stokken drie maal per
week oogsten is niet niks
naast al het andere werk. Bovendien regende het. Bijna

altijd en in ieder geval die drie
keer per week. Water dat tijdens het plukken langs je arm
naar beneden liep op je blote
lijf, ondanks de elastiekjes om
de mouwen.
Maar de snijbonen werden
daarna gekeurd als eerste
klasse en de helft van Hilversum die niet op vakantie
was heeft ze voor een klein
prijsje kunnen eten. Boven
de groentestelling in de winkel hangt een overzichtsfoto
uit die tijd, met rechtsonder
de snijbonen. Inmiddels zijn
snijbonen verder veredeld en
hebben al lang geen scheermesjes meer. Soms loopt ons
collectief geheugen nog achter bij de werkelijkheid. Net
als bloemkool en spruitjes
horen snijbonen weer een ere
plek op tafel te krijgen.
P.S. Ze hoeven echt niet door
een molentje, gewoon in stukjes snijden.
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FAMILIEBERICHTEN

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.

Ab van Voorthuizen
Jouw dierbaren
Volgens Ab zijn wens heeft de uitvaart
in stilte plaatsgevonden.

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

WEE

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Correspondentieadres: Monuta Schoonderbeek
t.a.v. nabestaanden dhr Van Voorthuizen
Burg. de Bordesstraat 68, 1404 GZ Bussum

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnenNIEUWS
en VOOR AN
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035-656 0235

db

HOME.NL

Nieuw!
Anton van Beek collectie
Trots op een mooie samenwerking met
natuurfotograaf Anton van Beek.
Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting!
Gebruik je persoonlijke
kortingscode: AvB25/zz
(geldig t/m 31 oktober 2021)

UITVAARTVERZORGING

Benieuwd?
Kijk op DBHOME.NL

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Telescopische glasbewassing
Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E
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Geen corona-uitbraak na muziekfestival
WEEKBLADWIJDEMEREN
Wonderfeel
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘S- GRAVELAND
Wonderfeel, het jaarlijkse festival voor klassieke
muziek in ‘s- Graveland,
heeft niet geleid tot een corona-uitbraak. Het festival
duurde drie dagen en trok
meer dan 5000 bezoekers.
Twee weken na het festival
blijkt de GGD slechts een
melding te hebben gekregen van een bezoeker die
positief is getest.

zelftesten voor de crew, die in
bubbels werkte, in een eigen
teststraat en vaste zitplaatsen
tijdens de concerten.

Het festival had de nodige
voorzorgsmaatregelen genomen: een verplicht coronatoegangsbewijs, een test bij Testen voor Toegang, dagelijkse

Dat onze voorzorgsmaatregelen effectief waren, geeft hopelijk ook positieve input voor de
besluitvorming van het demissionaire kabinet over het hou-

Festivaldirecteur Tamar Brüggemann is blij dat alle extra
moeite heeft geloond. “Dat het
publiek zich volgens onze enquête veilig heeft gevoeld en
onze coronaslanke editie positief heeft gewaardeerd, daarop
is het hele team enorm trots.

den van eendaagse festivals
na 13 augustus.”
GGD Gooi en Vechtstreek bevestigt dat slechts 1 positieve
test kan worden gelinkt aan
het festival, maar plaatst wel
de kanttekening dat het in die
periode heel druk was door de
piek in de besmettingen en dat
ze niet alles hebben kunnen
nagaan. “Wat denk ik een rol
speelt, is dat het publiek bij
het festival over het algemeen
iets ouder is. Ik schat dat twee
derde van de bezoekers was
gevaccineerd”, laat een woordvoerder weten. (Bron: NOS)

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten
Van 12 tot en met 18 september 2021 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix
Spierfonds. In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd
tegen spierziekten. Het Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk
van de inzet van vrijwilligers.
De collecteweek is één van
de belangrijkste inkomstenbronnen om wetenschappelijk
onderzoek naar spierziekten
te financieren. Het Spierfonds
zoekt in Kortenhoef/’s-Graveland nog extra collectanten.
Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes
tijd
Spieren zitten overal in je li-

chaam. Je hebt er zo’n 600 en
die gebruik je voor alles: lopen,
lachen, zoenen, ademen. Eén
op de negen mensen in Nederland krijgt te maken met
een spierziekte. De meeste
spierziekten zijn progressief
en een groot deel van de patiënten komt op jonge leeftijd in
een rolstoel terecht. Sommige
spierziekten zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect
op de spieren en dus op het
hele lichaam.
Over het Prinses Beatrix
Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds
maakt zich sterk voor de genezing van spierziekten. En ons
belangrijkste wapen in deze

strijd is wetenschappelijk onderzoek. Hiermee willen we
medicijnen ontwikkelen. We
maken gebruik van de allernieuwste technieken, die worden toegepast door de beste
onderzoekers. De ontwikkelingen gaan razendsnel en we
verwachten de komende jaren
ook steeds sneller successen
te kunnen boeken. Wij zorgen
dat het Nederlandse onderzoek op volle kracht draait met
geld, de juiste keuzes en de
beste mensen. En dat kunnen
we alleen doen met jouw steun.
Wilt u ons helpen? Laat het dan
weten via gerdi@van-bijleveld.
nl of 06 22840236 of www.
spierfonds.nl/collecteren

KWF collecteert in Wijdemeren op 1,5 meter
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (6 september
tot en met 11 september)
wordt ook in Wijdemeren
weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in
aangepaste vorm, op anderhalve meter afstand van
de voordeur.
Door maatregelen als voldoende afstand houden kan de nationale collecteweek van KWF
ook in coronatijd op een veilige manier plaatsvinden. Dat is
goed nieuws, want nog steeds
krijgt 1 op de 3 mensen in Ne-

derland kanker. Bovendien
zijn tientallen miljoenen euro’s
minder beschikbaar voor kankeronderzoek, doordat evenementen als Alpe d’HuZes en de
Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levensreddend
onderzoek is daarom hard nodig.

Doneren via de donatiekaart
Op de donatiekaart, die de
collectanten huis-aan-huis in
de brievenbus doen, staat een
QR-code afgebeeld. De gever
kan deze code scannen met
zijn mobiele telefoon en zo
contactloos een gift overmaken.

Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met contant geld kun je ook contactloos
via een QR-code doneren. De
gever kan deze code scannen
met zijn mobiele telefoon en zo
een gift overmaken.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel
mogelijk geld op te halen, aan
de deur of via je mobiel? Wij
zijn nog op zoek naar collectanten.
Meld je aan via Joyce Hemink:
06-10 277 273

Huid
Zonlicht op de huid zorgt voor
een gezond kleurtje. Tevens
helpt zonlicht om bepaalde
huidaandoeningen, zoals acne
en psoriasis, te verbeteren.
Helaas kan zonlicht ook slecht
zijn voor de huid. Zonlicht bestaat uit UVA en UVB stralen.
Deze UV straling kan de huid
op verschillende manieren
aantasten. De effecten van
UVB straling zijn het meest
bekend: de huid verkleurt en
kan bij te lange blootstelling
ook verbranden. Het huidtype
speelt een rol bij de snelheid
waarop deze verbrandt. Zo
zijn mensen met sproeten en
rood haar veel gevoeliger voor
verbranding, dan mensen met
een donkere huidskleur. Mensen wiens huid vaak verbrand
is, lopen meer risico op huidkanker op latere leeftijd.
Veelvuldige blootstelling van
de huid aan de zon, zorgt er
ook voor dat de huid sneller
verouderd en er zodoende
sneller rimpels zichtbaar zijn.
Dit geldt voor alle huidtypes en
gebeurt vooral onder invloed
van UVA stralen in zonlicht.
De UVA stralen kunnen, doordat ze dieper in de huid doordringen dan UVB, ook schade
aanbrengen in de herstelmechanismen van de huid en op
die manier ook de kans op
huidkanker vergroten. Wees
extra voorzichtig met zonlicht
als u een wond of vers litteken heeft. De huid is dan extra
kwetsbaar. Let op, kinderen
moeten altijd beschermd de
zon in! In de apotheek verkopen we verschillende zonneproducten die uw huid tegen
zowel UVA als UVB stralen
kunnen beschermen. Vraag
ons gerust om advies.
Vitamine D
Vitamine D zorgt voor sterke
botten en tanden. Daarnaast
is het belangrijk voor je weerstand. Vitamine D zit in klei-

ne hoeveelheden in sommige
voedingsmiddelen, zoals margarine en vette vis. Echter, de
snelste manier om tekorten te
voorkomen of aan te vullen, is
blootstelling aan zonlicht. Het
advies is om ‘verstandig te
zonnen’, dat houdt in: tussen
april en oktober dagelijks ca
15 (lichte huid) of 30 (donkere huid) minuten met handen
en gezicht in de zon te zitten. Langer is niet nodig; het
lichaam maakt dan niet méér
vitamine D aan. Door dit dagelijks te doen in de zomermaanden, kan het lichaam een
‘voorraadje’ aanmaken om de
winter mee door te komen.
Geneesmiddelgebruik
In combinatie met bepaalde
geneesmiddelen, kan direct
zonlicht op de huid tot extra
(snelle) beschadiging van de
huid leiden. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde antibiotica,
zoals doxycyline en ciprofloxacine. Doxycycline wordt o.a.
voorgeschreven ná een tekenbeet of bij een longontsteking. Een ander veelgebruikt
middel dat de huid gevoeliger
maakt voor zonlicht is hydrochloorthiazide. Dit middel
wordt vaak voorgeschreven
aan mensen met een hoge
bloeddruk.
Indien u een geneesmiddel
gaat gebruiken zoals hierboven beschreven, geven we
u in de apotheek advies over
het gebruik en de voorzorgsmaatregelen. We raden u dan
aan om tijdens het gebruik van
het geneesmiddel niet onbeschermd in de zon of onder
de zonnebank te gaan. Deze
informatie kunt u ook vinden
op het etiket van uw geneesmiddel of in de bijsluiter.
Heeft u vragen over uw geneesmiddelen? Of wilt u advies over verstandig zonnen?
Vraag het ons. Wij helpen u
graag.
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Volleybal Nederhorst start weer
NEDERHORST DEN BERG
Het is augustus en dus komt
het nieuwe volleybalzaalseizoen van VV Nederhorst eraan. Op maandag 23 augustus gaan we weer van start.
We hebben er zin in! Hoewel
er door een groepje enthousiastelingen met veel plezier
nog steeds gebruik gemaakt
wordt van ons beachvolleybalveld bij de Spiegelplas,
prikkelt het de volleybalenergie dat we binnenkort weer de
zaal in kunnen voor een nieuw
indoorseizoen. Samen aan de
slag, trainen, elkaar uitdagen,
verlies dragen, winst vieren,
stimuleren om beter te worden
en vooral: plezier hebben op
en rond het veld.
Na de afgelopen twee frustrerende seizoenen ziet het er
zeer gunstig uit. Alles lijkt re-

delijk ‘normaal’ te kunnen verlopen. Het is augustus en aan
het einde van die maand start
traditiegetrouw het nieuwe seizoen van VV Nederhorst met
de eerste trainingen, dat zal
zijn in de week van maandag
23 augustus. Elke vereniging
heeft fluctuaties in het ledenbestand, dan weer veel leden
erbij, dan weer vertrekkende
leden door bijvoorbeeld een
verhuizing. Dat geldt ook bij
VV Nederhorst. Met name aan
de herenkant zou de vereniging blij zijn met spelers die de
2e/1e klasse aankunnen. Het
team heeft nu wat weinig spelers en wat extra mannen zou
het spelplezier kunnen verhogen. Voor beide herenteams
zoeken we ook nog een trainer
of trainer/speler. Ook het 3e
damesteam wil graag een trainer die het leuk vindt om dat

met dit team te doen.
Speeltuin
Bijzonder bij VV Nederhorst
is de Volleybalspeeltuin. De
allerkleinsten kunnen tijdens
hun eigen training hun motoriek oefenen, waarbij de bal
natuurlijk een belangrijk stimulerend hulpmiddel is. De kleintjes hebben er veel plezier in,
om hieraan mee te doen. Lekker door die, vanuit hun perspectief, enorme hal rennen,
springen en spelen. Heb jij een
kleintje en heeft die ’s middags
nog volop energie? Kom kijken
en laat je kind proefdraaien.
Ben je net nieuw in het dorp of
in een naburig dorp, kom eens
kijken, doe mee, je mag 3x
proefdraaien. Meer informatie
op de website van de vereniging https://vvnederhorst.nl/

Maandagavond
Heren 1 – 20:30 tot 22:00; Heren 2 – 20:30 tot 22:00; Dames
1 – 20:30 tot 22:00 achterste
zaal; Dames 2 – 20:30 tot
22:00 achterste zaal ; Dames
3 – 19:00 tot 20:30 achterste
zaal; Recreanten – 19:00 tot
20:30 achterste zaal
Donderdagmiddag/avond
DEF – 17:30-18:00; Volleybalspeeltuin – 16:30-17:15; MC1
– 18:00-19:30; MB1 – 18:0019:30; MA1 – 18:30-20:00;
MA2 – 18:30-20:00
Nieuw seizoen
Het is kijken wat er nodig is: er
zijn nieuwe handjes/bestuursleden welkom. Misschien kun
je om redenen niet zelf deelnemen aan het spelletje volleybal, maar vind je de volleybalwereld wel interessant of

WEE

inspirerend. Misschien ben je
een echte regelaar. Een nieuw
NIEUWSuit
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seizoen daagt ons weer
om alles goed georganiseerd
te krijgen. Misschien wil jij dat
wel doen: afstemmen met de
bond, zaal inhuren, indelen in
de zaal, begeleiden van wedstrijdavonden, koppelen van
scheidsrechters, begeleiden of
laten begeleiden van nieuwe
scheidsrechters. Allemaal zaken die direct met het kunnen
volleyballen te maken hebben.
Heel concrete werkzaamheden. Kijk voor meer: https://
vvnederhorst.nl/index.php/
wedstrijdcoordinator/.
Ook
voor de communicatie zoeken
we nog een enthousiastelling:
https://vvnederhorst.nl/index.
php/communicatie/

Voetbalvereniging Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Na een lange periode waarin
de voetbalactiviteiten maar
beperkt konden worden ingevuld staat er een nieuw
seizoen voor de deur. Nederhorst groeit als vereniging nog
steeds en zal in het seizoen
2021-2022 uit komen met
liefst 30 teams verdeeld in alle
leeftijdscategorieën en zowel
bij de mannen, vrouwen, jon-

gens en meisjes. Hopelijk kan
er ondanks de nog aanwezige
Covid 19 weer een volledig
seizoen gespeeld worden en
kan er plezier gemaakt worden
op en rond de velden.
De Nederhorst- selectie start
als een van de laatste verenigingen op 17 augustus met de
voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Ook dit jaar zal de se-

lectie onder leiding staan van
de vertrouwde gezichten van
hoofdtrainer Remco Sint en
assistent Raymond Moleveld.
Naast enkele oefenwedstrijden en een drietal bekerwedstrijden begint de competitie
op 25 september. De eerste
oefenwedstrijd op ons eigen
Meerzicht is op 28 augustus.
Ajax- 3 is dan de tegenstander.

Nederhorst , waarbij alle senioren vanaf dit seizoen op de
zaterdag uitkomen, is ingedeeld in de 4e klasse-H. Een
klasse met meerdere teams
uit het Utrechtse, waaronder
Elinkwijk, en uit de Vechtstreek, zoals De Vecht, Hertha
en Kockengen. Veel nieuwe
en minder bekende tegenstanders dus. Helaas zullen
we dit jaar dan ook geen Wij-

demeerse derby’s in competitieverband spelen. De KNVB
heeft hierin niet onderkend
dat derby’s voor een welkome
inkomstenbron zorgen, hetgeen de verenigingen in deze
moeilijke tijden goed zouden
kunnen gebruiken. Voor meer
info zie www.vvnederhorst.org
of facebook

WWWW
Wat: UPDB 65+ damkampioenschap; Wie: iedereen die
dit jaar 65 jaar of ouder wordt/
is, kosten toernooi deelname
€ 35,-; Waar: ’t WEB cultureel

centrum Spinnerie 15 3632 ET
Loenen a/d Vecht; Wanneer:
Maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus 2021 aanvang 10 uur

Foto: De opening in 2017
(archief)

UPDB 65+ damtoernooi
in LDV speellocatie
LOENEN
Ook deze zomer wordt er in
een vijfdaags damtoernooi bij
damclub LDV in Loenen weer
gestreden om de titel ‘Beste
Dammer van 65 jaar of ouder
van de provincie Utrecht’. Dit
damtoernooi is gericht op de
wat oudere dammers die tijd
willen steken om het dammen beter te leren beheersen.
Dammen is een interessante
denksport en leent zich uitstekend om de oudere hersens
lenig te houden. Er nemen diverse provinciale damgrootheden deel om deze titel en beker weer een jaar binnen te
halen. Zoals o.a. eerdere winnaars de Hilversummer Bert
Roest, en Zeistenaar Harry

de Waard. Die gaan proberen om de winnaar van vorig
jaar de 79 -jarige Herman van
Westerloo van prolongatie van
de titel af te houden. Herman
van Westerloo die in de jaren
‘60 met o.a. Ton Sijbrands en
Harm Wiersma om het Nederlands kampioenschap heeft
gestreden is ook nog voor
menig jongere dammer een
niet te nemen vesting. Maar
ook anderen zijn niet kansloos
zoals Jaap Langerak, Paul de
Heus en Leo van der Laan. Er
zal ook dit jaar op alle niveaus
zeker hard gestreden worden
om de begeerde titel 65+ kampioen van de UPDB.

Aanmelden: voor 20 augustus:

Verder Info B.v.d.Linden; slotsom@ziggo.nl of: 0655341707

NIEUWSSTER
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Start leesclub biografieën
in ’s- Graveland

Een unieke zomeravond met jou

WEEKBLADWIJDEMEREN

| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
seerden.
De informatiebijeen‘S
– GRAVELAND
komst is een initiatief van de
Leest u met plezier mooie
landelijke organisatie Senia.
boeken en wilt u uw leeserMeer informatie over de werkvaringen delen met andewijze is te vinden op www.seren? Word dan lid van een
nia.nl.
Senia leesgroep.
In samenwerking met

In ’s- Graveland start binnenkort een leesclub biografieën.
In Café Restaurant Brambergen is op maandagmiddag
23 augustus een bijeenkomst
voor mensen die het leuk
vinden biografieën te lezen
en daardoor in contact willen
komen met andere geïnteres-

Praktische informatie
Belangstellenden zijn welkom
op 23 augustus om 14:00 uur
in Café Restaurant Brambergen, Noordereinde 54 d in
’s- Graveland. Aanmelden is
niet nodig. U bent van harte
welkom.

GooiTV
De
programmering
vanaf woensdag 11 augustus:
GooiTV besteedt aandacht
aan De Stelling van Amsterdam. Deze staat met zowel
de oude als de nieuwe Hollandse Waterlinie op de werelderfgoedlijst van Unesco.
De Stelling van Amsterdam als
onderdeel van de Hollandse

Waterlinie was een oorspronkelijk militaire verdedigingslinie in de vorige eeuwen. Deze
week is er vanwege het zomerreces geen TV Magazine.

KORTENHOEF
Vier de zomer en geniet
van de eerste editie van
Live at Haven Lake op
26/27/28/29
augustus
2021. Een intieme show
vol muziek en entertainment op een bijzondere
plek aan het water. Alle
ingrediënten voor een romantische
zomeravond
zijn aanwezig!
Reserveer je eigen tafel of
boot via www.havenlakevillage.nl/live (2, 3, 4, 6, 8 of 12
personen) en geniet van een
prachtige show, onder het genot van heerlijke hapjes en
drankjes verzorgd door Restaurant Docks Fish & Grill.
Vier dagen lang een avondvullend programma van 18:00
uur tot 23:00 uur met artiesten
van eigen bodem: Tino Martin, Quido van de Graaf, Joel
Borelli, Ruth Jacott, Henk Dissel, Yves Berendse, Thomas
Berge en Wesly Bronkhorst.
Elke avond wordt spetterend
afgesloten met de heerlijke
beats van DJ Charles, Mc
Choral en Costar on Sax. De

aanvang is dagelijks tussen
17:30 uur en 18:00 uur; Locatie: Jachthaven Kortenhoef,

Moleneind 2A in Kortenhoef;
Instagram @havenlakevillage
en @jachthaven_kortenhoef

Reis door de tijd met ’De Gooische
Moordenaar’
REGIO
De Gooische Moordenaar
is een augmented reality
(AR) tramrit dwars door
het digitale erfgoed van
de musea die samenwerken in het Erfgoedfestival
2021. Stap in, zet een echte ‘Hololens’ op en ervaar
hoe het verhaal van het
Gooi en de Vechtstreek tot
leven komt in een mix van
werkelijkheid en aangevulde realiteit.
Gedigitaliseerde
objecten,
beeldfragmenten, foto’s, video’s en nieuwe opnames
vertellen het verhaal van de
verschillende
grensverleggers: historische figuren die
elk een bijzonder aspect van
de geschiedenis van Gooi en
Vechtstreek belichamen.
Centraal in het verhaal staat
de Gooische Stoomtram, die
vanaf 1881 het Gooi bereikbaar maakt voor bezoekers

uit Amsterdam. Kunstenaars
en ondernemers vestigen zich
vervolgens in de landelijke
dorpen, vrije geesten starten
er alternatieve leefgemeenschappen en veel vernieuwende denkers vinden een
woonplek in het tot dan toe afgelegen gebied. De tram staat
bij het volk bekend als de ‘De
Gooische Moordenaar’ vanwege de vele ongevallen. In
totaal komen 117 mensen om
het leven. Maar het voertuig is
vooral ook de toeleverancier
van bezoekers, kunstenaars
en grensverleggers en welvaart.
Waar en wanneer
Het
mediakunstcollectief
Dropstuff Media, gevestigd in
Beeld en Geluid in Hilversum,
is een pionier in media ontwerp en creëert immersieve
en interactieve publieke belevingen.
De Gooische Moordenaar is

Foto: Maarten van Haaff

gratis en zowel geschikt voor
jong als ouder publiek.
Openingstijden: Van 4 t/m 15
augustus bij de Krachtcentra-

le Huizen, Havenstraat 76,
Huizen, woe t/m zo. tussen
12-18 uur.
Van 17 augustus t/m 2 sep-

tember bij Kasteel Museum
Sypesteyn, Loosdrechtsedijk
150, Loosdrecht, di t/m zo
tussen 11-17 uur.
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Watervilla’s Jachthaven Kortenhoef ‘prachtige plek’
Eervolle vermelding in vakantieboek
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De vier watervilla’s aan
het Moleneind die samen
Haven Lake Village vormen, worden als beste
plek om te logeren vermeld in het vakantieboek
Nederland Heeft Alles dat
is samengesteld door Nicolette van Dam, Bas Smit
en hun kids Lola en Kiki.
Bas & Nicolette zijn niet de
minsten. Op Instagram hebben ze meer dan 1 miljoen
volgers. Die gaven tips aan
het echtpaar dat op ontdekkingsreis ging door de twaalf
provincies en algauw ontdekten dat ‘Nederland alles
heeft’. Per provincie maakten
ze wandel- en fietstochten,
proefden bij talloze eetgelegenheden, bezochten winkelstraten,
natuurgebieden
en bezienswaardigheden. En
sliepen op gevarieerde plekken door heel Nederland.
Voor Noord-Holland kwa-

men dus de watervilla’s van
Hans en Arjan van der Laan
de Vries het beste uit de bus.
Er staat niet alleen dat ‘Villa
Lilly een prachtige plek is,
maar dat deze luxe watervilla
ligt aan de Wijde Blik (naast
Jachthaven Kortenhoef- red.).
Het heeft een heerlijk bad op
het terras en de plas is recht
voor de deur, zodat Bas meteen in het (ijskoude) water
kan plonzen. Te gek lunchen
of dineren doe je bij Docks
Fish & Grill, daar kun je ook
met de boot aanleggen’.

WEE

zijn op deze vermelding. “Het
zet deze verblijfplaats op de
kaart. Het is een mooie verlenging van het seizoen naast
de jachthaven”, zegt Hans. De
villa’s met twee slaapkamers,
badkamer, living, keuken en
ruim terras (met badkuip)
aan het water zijn een succes
tot nu toe. Arjan voegt eraan
toe dat er tot half november
boekingen zijn. Online heeft
Haven Lake Village op Instagram het grootste bereik met
33.000 bezoekers.

Het boek van 183 pagina’s is
geen reisgids in een klassieke trend, maar een persoonlijke rondgang door het land.
Met korte teksten, gelardeerd
met tientallen kiekjes die passen in een social media-stijl.
Tussendoor veel verwijzingen
naar recreatieplekken die typerend zijn voor Nederland.

Ze komen vooral uit Midden-Nederland, voornamelijk
gezinnen uit de driehoek Amsterdam-Utrecht- Amersfoort.
Maar ook via Booking.com
komen er reserveringen uit
het buitenland. De combinatie
met restaurant Docks is een
ook pre, omdat die volledige
diners in de vakantieverblijven kunnen verzorgen.

Op de kaart gezet
Het spreekt voor zich dat de
gebroeders Van der Laan trots

Super bijzonder
Recreatie-wethouder
JanJaap de Kloet was aanwezig

NIEUWS VOOR AN

Foto: Hans van der Laan overhandigt het boek aan Jan-Jaap de
Kloet (rechts) Foto:

om de lokale presentatie van
‘Nederland heeft Alles’ luister bij te zetten. Hij vond de
vermelding ‘super bijzonder’.
“In een moeilijke tijd voor
deze sector hebben jullie toch
durf en uithoudingsvermogen
getoond. Investeren in een
kostbare ontwikkeling in een
gebied waar je altijd de grenzen moet zoeken tussen recreëren en natuur.” Hij wees
erop dat meer dan 80% van

Wijdemeren ligt in beschermd
Natura-2000- gebied. De watersportondernemers en de
wethouder waren het met
elkaar eens dat er een toenemende behoefte is aan
verblijfsaccommodaties aan
het water. Voor Hans van der
Laan kwam een droom uit:
“Het is boven verwachting gelopen, alles op z’n plek. Dit is
precies wat wij wilden.”

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

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

