VOGELVERENIGING
HAARLEMMERMEER

FEBRUARI 2020

JAARGANG 16

1

BESTUUR VOGELVERENIGING HAARLEMMERMEER

Voorzitter
Financieel controller

Ton Koenen
Newtonstraat 18
Tel. 06-57332096

1171 XH Badhoevedorp
a.koenen10@ziggo.nl

2e voorzitter
Secretaris
T.T. secretaris

Bert Moleman
Marialaan 86
Tel. 06-34500080

1161 XD Zwanenburg
info@almol.nl

Ringen Commissaris
Financieel controller

Ben v. Kerkwijk
Fl. Nightingalestr. 94
Tel. 023-5611024

2131 EE Hoofddorp
benvankerkwijk@gmail.com

Materiaal Commissaris

Bestuur

Bar en Beurs Commissaris

Ton Koenen
Newtonstraat 18
Tel. 06-57332096

1171 XH Badhoevedorp
a.koenen10@ziggo.nl

Redactie

Bestuur

Ereleden
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CONTRIBUTIE 2020
Contributie betaling t.n.v. V.V.Haarlemmermeer. NL12INGB0000667455
A leden vanaf 18 jaar € 35,00
Donateurs
€ 15,00

B leden en jeugdleden

€ 25,00

www.vogelvereniging.nl
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Geachte leden
Hoewel inmiddels al weer ruim een maand verder in dit nieuwe jaar wil ik u toch nog graag een gezond 2020
toewensen.
De tentoonstellingen zijn ook gepasseerd zodat onze aandacht nu weer volledig naar het broeden en kweken van
de vogels uit kan gaan.
Per 1 januari is de vogelvereniging de Rijsenvogel te Rijsenhout gestopt. Medio 2019 is door het bestuur aan
de leden gevraagd om een nieuw bestuur te formeren. Helaas is dit niet gelukt.
Na Haarlem, IJmuiden, e.a. verenigingen in Nederland is er een tendens aanwezig dat dit zich doorzet. Echter
ik ben niet pessimistisch dat dit op korte termijn bij onze vereniging zal gebeuren.
De eerste aanzet in onze vereniging is de fusie geweest met Avi Tropica uit Hoofddorp in 2008 waardoor het
ledenbestand en bestuur een boost kreeg.
Door bovenstaande kregen wij een prikkel zowel als leden maar ook als bestuur.
De vogelverenigingen die niet beschikken over een eigen clubhuis is er o.a. een financieel probleem , omdat
zij altijd een ruimte moeten huren voor hun activiteiten.
Gelukkig is dit bij onze vereniging niet aan de orde zodat wij hier geen problemen ondervinden.
Tja en dan uw bestuur, ik kan er kort over zijn, genoeg meningsverschillen en boze blikken, maar ook plezier
en mooie momenten, er zijn korte lijnen, problemen worden snel opgelost. Ik spreek nu uit eigen overtuiging
dat we dit kunnen continueren met de overige medebestuursleden.
Resumerend ben ik ervan overtuigd dat onze vereniging behoorlijke potentie bezit , zowel als leden,
activiteiten, en bestuur. Voor de financiële kant van de vereniging verwijs ik u graag naar de algemene
ledenvergadering.
Op de contactavond van februari is er een tafelkeuring. Hiervoor is de verlichting aangepast, zodanig dat deze
voor de keurmeesters op de tafelkeuring en de jaarlijkse tentoonstelling van toegevoegde waarde is. Wilt u op
de hoogte gebracht worden van specifieke goede en/of minder goede aspecten van uw vogels dan is dit bij
uitstek de gelegenheid om deze avond met uw vogels te bezoeken. Voor data zie de agenda.
Zoals het u ongetwijfeld is opgevallen wordt het clubblad op de nieuwe website van de vereniging geplaatst.
Leden die hun e-mail adres opgeven of hebben opgegeven krijgen het blad via de mail. Voor degenen die van
bovenstaande mogelijkheid geen gebruik maken zijn er op de vogelbeurs altijd exemplaren te verkrijgen.
In januari zijn de nota’s de deur uit gegaan voor het betalen van de contributie. Het verzoek is om dit spoedig te
betalen. Zoals u weet wordt de helft van dit bedrag door de Nederlandse bond in januari automatisch
geïncasseerd.
Voorts nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering in maart. Indien er op- en / of aanmerkingen zijn met
betrekking tot de vereniging dan kunt u die op deze avond ventileren. Voor data zie de agenda.
Ton Koenen

ER ZIJN EEN AANTAL LEDEN DIE HUN CONTRIBUTIE NIET HEBBEN VOLDAAN
VOOR 2019, DE DESBETREFFENDE LEDEN ZIJN UITGESCHREVEN BIJ DE
VERENIGING EN DE NBVV.
-
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VOGELBEURS

ZA 14 EN ZA 21 SEPTEMBER
ZA 12 EN ZA 19 OKTOBER
ZA 9 EN ZA 16 NOVEMBER
ZA 14 EN ZA 21 DECEMBER

2019
2019
2019
2019

ZA 11 EN ZA 18 JANUARY
ZA 8 EN ZA 15 FEBRUARY
ZA 14 EN ZA 21 MAART
ZA 11 EN ZA 18 APRIL
ZA 9 EN ZA 16 MEI
ZA 13 JUNI LAATSTE BEURS

2020
2020
2020
2020
2020
2020

CONTACTAVONDEN
MAANDAG 16 SEPTEMBER
MAANDAG 21 OKTOBER

2019
2019

TAFELKEURING
TAFELKEURING

MAANDAG 17 FEBRUARY
MAANDAG 16 MAART
MAANDAG 20 APRIL
ZATERDAG 16 MEI

2020
2020
2020
2020

TAFELKEURING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OVERLEG OVER DE BROED
BBQ VANAF 15.00 UUR

TAFELKEURING GEGEVENS :
KEURMEESTER KLEUR EN POSTUUR :
G. BERLEE
KEURMEESTER TROPEN EN EUROPEES EN KROMSNAVELS :
G. STREEFKERK

CONTACTAVONDEN BEGINNEN OM 20.00 UUR
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Expert in dakbedekking,
lood- en zinkwerk.
Betrouwbare loodgieter en installateur:
Ebbers uit Badhoevedorp.
Loodgietersbedrijf Ebbers is sinds 1905 uw vertrouwde loodgieter en installateur in de regio van
Amsterdam. Het bedrijf is begonnen in het pittoreske dorpje Sloten en is in 2003 verhuisd naar
Badhoevedorp. Vanuit hier zijn wij onze klanten graag van dienst op het gebied van centrale
verwarming, badkamers, dakbedekking, lood- en zinkwerk en gas- en waterinstallaties. Ons
werkgebied bestrijkt de regio Badhoevedorp, Amstelveen, Amsterdam, Hoofddorp en verder
daarbuiten.

Kwaliteit staat centraal
Wanneer u kiest voor Loodgietersbedrijf Ebbers, dan kiest u voor kwaliteit. Wij leveren te allen tijde
kwalitatief goed werk en maken gebruik van de meest duurzame materialen. Onze loodgieters en
installateurs beschikken over de juiste opleidingen en volgen met regelmaat vakcursussen om zo op
de hoogte te blijven van de nieuwste technieken.
Sloterweg 303 E
1171 VC BADHOEVEDORP
Tel 020-6153816
E-mail : info@ebbers.nu
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REUS WIELERSPORT
DENNELAAN 122A – 1161 CT ZWANENBURG
TELEFOON 020-497 4308
E-MAIL info@reuswielersport.nl
WWW.REUSWIELERSPORT.NL
De speciaalzaak voor de recreatieve en wedstrijdfietser
Openingstijden:
Woensdag 9.00 – 12.00 uur
Donderdag 9.00 – 17.30 uur
Vrijdag 9.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uurM0 uur
WoensdagwDonder.00 -17.30 uurrijda17.30 uuaterdag10.00 – 16.00

uur
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Leuk als je

VOGELBEURS ANDERE VERENIGINGEN

Vogelvereniging Aalsmeer e.o.:
Van augustus t/m mei uitgezonderd juni en juli. Iedere 4e zondag van de maand.
In zaal Baccara, Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer.
Geopend van 10.00 tot 12.30 uur.

Vogelvereniging Vogelvreugd;
Van augustus t/m mei met uitzondering van de maand december.
Iedere 3e zaterdag van de maand.
In het clubgebouw, Raamsveld 59, Beverwijk.
Geopend van 10.00 tot 13.30 uur.

Vogelbeurs Noordwijkerhout;
Van september t/m april. Iedere laatste zaterdag van de maand.
In Victorhuis Sprokenhout, Noordwijkerhout.
Geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Vogelvereniging Haarlemmermeer;
Van september t/m mei. Iedere 2e en 3e zaterdag van de maand. En in juni alleen 2e zaterdag
Geopend van 09.00 tot 13.00 uur.
In clubgebouw Marialaan 86, Zwanenburg.
Inbreng eigen gekweekte vogels gratis mits in TT-kooien. Inl. T. Koenen 06-57332096
www.vogelvereniging.nl

ALGEMENE LEDENVERGADERING
16 MAART 2020
20.00 UUR
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Aanmeldingsformulier
Vogelvereniging
Haarlemmermeer
Naam:………………………………………………………………………Voorletters:……………
Adres:………………………………………………………………………………………………….
Postcode:……………………Woonplaats:…………………………………………………………..
Tel.:………………………………………Geboortedatum:…………………………………………
Kweeknummer:………………………………
Kweker van :………………………………………………………………………………………….
E-mail voor clubblad :……………………………………………………………………………….
Wil lid worden van Vogelvereniging “Haarlemmermeer”
□ A-lid
□ B-lid
□ Jeugdlid
□ Donateur

€. 35,00 per jaar
€. 25,00 per jaar
€. 25,00 per jaar
€. 15,00 per jaar

Ik ben wel/niet bereid enige vrijwillige taken voor de vereniging uit te oefenen.
De contributie dient voor het einde van het eerste kwartaal betaald te worden.
Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris van de
vereniging voor het einde van een kwartaal, d.w.z. voor 15 maart, 15 juni,
15 september of 15 december.
Secretariaat: A.C.W. Moleman, Marialaan 86 1161 XD Zwanenburg
info@almol.nl - tel. 06-34500080

Contactavonden
Op de 3e maandag van de maand zoals is aangegeven in het overzicht is er in ons clubhuis aan
de Marialaan 86 tegenover de Thorbeckestraat te Zwanenburg een contactavond.
AANVANG 20.00 UUR
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Heeft u vragen, onderstaande leden zullen u graag van dienst zijn.
Austr. Prachtvinken en Tropen

T. Koenen

06-57332096

Kleurkanaries

B. Moleman

06-34500080

Grote Park. Papagaaien Kaketoes

C. Mulder

06-53508794

Van de Ringencommissaris

Beste kwekers er zijn nog een aantal ringen niet opgehaald.

Mijn verzoek is dan ook om contact met mij op te nemen, zodat de ringen uitgeleverd kunnen
worden.
Tevens adviseer ik de kwekers die nog moeten bestellen voor 2020 hier niet te lang mee te
wachten. LET OP DE 4E RONDEN IS BEGONNEN
Ben van Kerkwijk
023-5611024

9

Het Bestuur heet de volgende nieuwe A-leden Welkom

Bas. Mantel
Martin. van Koningsbruggen
Ron. Ammerlaan
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HISTORY
23-10-95
AANWEZIG: NICO, PAUL, WIEBE, NEL, WEINAND, LENY, FRANS, TRUUS.

Nico opent de vergadering bij Truus.
Zeven leden moeten nog contributie betalen voor 1995 Frans zal
ze een keer benaderen. Vrijbloed is er een paar jaar uit geweest,
dus geen 25 jaar lid. Wiebe heefd kontact gehad met Vermeulen.
Het is bekend wie de Tentoonstelling gaat openen. Het is Marijke
Plug van het Schipholfonds. Bekers zijn uitgezocht en besteld.
Raambiljetten moeten nog opgehangen worden. Er zijn er al een
stel opgehangen. Aanvraag voor 2002 en 1997 zijn de deur uit,
datum voor 1996 is bekent week 45 woensdag 6 november keuren.
Keurmeesters moeten gebeld worden. Vogels inbrengen om 18.00 uur.
Wie gaan de prijzen voor de tombola halen ? Leny en Vera het is
over drie weken. Frans gaat volgende week de brieven in de bus
gooien bij de winkeliers. Vergunning vrije verkoop is die
aangevraagd. Frans zegt dat het in orde is als de politie en
Arnoud het weten. Paul denkt aan de gemeente, even navragen
bij Arnoud. Feestavond de Muziek is geregeld door Leny en
Weinand. Moet de zaal nog versiert worden ? Jonker heeft Nico
gebeld dat hij een beker heeft gekregen, en wat voor tekst
erop moet ? Er moet algemeen kampioen jeugd op komen. Er komt
een jeugdlid uit Hoofddorp met vogels die ringen van Harry om
hebben.(Poortvliet) Wiebe beld Harry voor de nummers van Poortvliet.
Paul en Leny hebben al wat prijzen voor de tombola staan, er
moet nog veel meer bij. Paul haald tassen op bij kees Kruiyf.
Paul heefd ook nog 15 klokjes van vorig jaar. In de keet staan
nog tuinstoelen Leny kijkt voor een tafel bij Blokker. Dan
hebben we een leuk tuinset voor de feestavond. Wiebe belt
Westerman voorplanten voor de T.T. Nico heefd Jonker gebeld
of hij komt helpen en meneer Vermeulen kan Paul helpen met
kooien nummeren en de inbreng controleren. Paul geeft een
lijst aan Weinand met de aantallen kooien die we nodig hebben.
Paul heeft nog geen definitief aantal inschrijvingen, komt pas
de laatste week. v. de Kamp en Westerman hebben opgezegd. De
Groot en Tichelaar zijn nieuwe leden.
PAUZE:

Nel en Truus maken hapjes.

Nico belt Rinus van de Aquarium vereniging. Nico maakt ook een
mooie voliere in de T.T. zaal. Nico heefd nog een paar punten.
11

Wiebe maakt een Afspraak met het Witte Weekblad voor een leuk
stukje op dinsdag 7-11-95 Als we teveel keurmeesters hebben
gaat absoluut niet de Bruin weg. Volgend jaar kunnen we hem
uitsluiten. Volgend wil Nico veranderen dan wil hij op donderdag
openen of een dag later opbouwen meestal zit er een dag tussen
dat er weinig te doen is. Het scheelt FL.100.- De opening is
s avonds Leny heefd de cadeautjes de andere dag. Dit jaar kijken we goed hoe het loopt met het
bezoek.Nico denkt dat donderdag
overblijft donderdag openen of we nodigen een school uit
Dan moet s nachts de catalogus gedraait worden en voor 12 uur
s morgens geraapt worden. Dit jaar komt Paul om ongeveer 12 uur
met de catalogus. Marga wil vrijdag helpen. Hoeveel catalogus,
200 is voldoende als we tekort komen kunnen we altijd nog
bijmaken. Nico is bij het District geweest er moet FL.25.00
betaald worden voor de jeugdshow is het niet mogelijk om samen
met zwanenburg te draaien. Het is wel in de herfstvakantie en
de jeugd moet alles zelf doen opbouwen voeren afbreken catalogus
alles dus. Amsterdam heefd verleden week gedraaid. wij zijn de
enigste met zo n lokatie. Amsterdam Badhoevedorp het is een
mooie oplossing voor de district jeugd. Je steld de ruimte
beschikbaar evt. Badhoevedorp. maar we zijn bereid ruimte
beschikbaar te stellen in overleg. Maar het kan niet in de
herfstvakantie want die zijn ook gespreid. Volendam is er op
tegen die zijn eigenzinnig. Er komt een nieuwe ringenmachine
de een is er blij mee de ander niet. Vogels met gebreken
worden straks niet meer gekeurd. Krijg je geen punten dan
weet je ook niet wat hij mankeerd. Dat is toch niet goed voor
een beginneling. Scholtes weet ook altijd wat te zeuren kijk
naar de keurmeesters het loopt met sprongen achteruit.
RONDVRAAG:
Leny
Frans
Nel
Paul

Plastic tasjes voor de boekjes. Liggen in de keet op
zolder.
Heeft een vraagprogramma retoer gekregen adres onbekent.
Adres wordt uit bestand verwijdert.
Uitnodigingen voor genodigden versturen.
Gebeurd in beperkte oplagen.
Na de keuring moeten de keurmeesters betaald worden.
Dit wordt door Nel verzorgd.
Boekje Wordt bezorgd voor de T.T. Nico moet nog een
Stukje schrijven daar moet ook een datum in voor de
contactavond.Ook moet het voorwoord voor de catalogus
De leden die op andere T.T.s Prijzen hebben gewonnen
Worden vermeld in het maandblad van januari.
Paul haalt de bekers op in Roosendaal.
Wat doen we met de entree. Brengt toch ongeveer Fl.600.op. Moet betaald worden anders draai je negatief.
Op het Rayon horen hoe andere verenigingen dat doen.
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Nico

De feest avond moet het geheel goed maken.
Cirkel heeft niets laten horen op de bedelbrief.
Frans kijkt wie de juiste persoon is en Wiebe gaat er
heen.Paul haalt geld van de bank voor de bekers.
Het aanplakbiljet van de feestavond Wiebe heeft het
laten maken maar het is fout gedrukt. Badhoevedorp
zonder D. Het moet nog een keer in het maandblad.
De laatste week wordt er gelopen voor de prijzen.
Nico moet deze week nog naar Daf en Euromaster toe.
Nico sluit de vergadering af en hoopt op een goede T.T.

De eerstvolgende vergadering is 4 dec. bij Nel.
Gaat over de verloop van de T.T.

Truus.

SPECIALIST IN : PLEISTERWERK, SIERPLEISTER, LIJSTWERK, EN BETONLOOK
DIVERSE KLEUREN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
16 MAART 2020
20.00 UUR
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D 4 Your Hair
Dennenlaan 54, 1161 CS Zwanenburg
Telefoon : 020-6131206 email : d4yourhair@gmail.com

D 4 Your Hair is inmiddels een begrip in Zwanenburg. Bij D 4 Your Hair helpen ze je graag persoonlijk,
professioneel en zorgen ze ervoor dat je altijd met een glimlach weer naar buiten gaat.
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WIE KWEEKT WAT ?
B van Kerkwijk
Fl Nigtingalestraat 94
2131 EE Hoofddorp
tel. 06-16576875
Kweeknr. FJ25

M. Balsing
Cl v Spaarnwoudestr 45
2064 WR Spaarndam
tel. 06-22214473
Kweeknr. 4SFW

Kleurkanaries
Rood vetstof
Agaat Rood
Zwart Rood

Gouldsamadine’s
Zwartkop
Roodkop
Diverse mutaties

T. Koenen
Austr.prachtvinken
Newtonstraat 18
Zebravinken wit
1171 XH Badhoevedorp Gouldamadines
tel. 020-6593310
Kweeknr. 5NCC

B. Moleman
Kleurkanaries
Ijweg 501 J
Wit recessief
2143 CL Boesingheliede Satinet wit
tel. 06-34500080
Satinet geel
info@almol.nl
Geel intensief
Kweeknr. RR07

C. Mulder
Hofland 208
3641 GK Mijdrecht
tel. 06-53508794
Kweeknr. 1MEK

Kromsnavels
Halsbanden
Alexanders
Ara’s

P. Duister
Kleurkanaries
Pascalstraat 9
Agaat opaal wit
1171 XR Badhoevedorp Agaat opaal geel
tel. 06-15545490
Kweeknr. 3NBT

M. Tieman
Brandenburg 17
2135 CJ Hoofddorp
tel. 06-18458370
Kweeknr.0SFE

Tropische vogels
Spitsstaarten
Gordelgrasvinken

W. Tjalma
Zwanenburgerdijk 353
1161 NN Zwanenburg
Tel. 06-51077598
Kweeknr. FN13

Wildzang
Noorse Goudvinken
Majors Putters
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Over Ons
In het jaar 1953 werd Carrosseriebedrijf Griffioen opgericht door Warnard
Griffioen.
Er is toen een start gemaakt met het opbouwen van o.a. vrachtwagens
en landbouwwagens.
Door de jaren heen zijn de werkzaamheden sterk veranderd.
Carrosserie en cabinebouw;
Kiosken;
Marktwagens en verkoopwagens;
Hydraulische bediening voor b.v. het openen van luifels en het afzetten
van containers;
Foodtrucks en trailers;
Speciaal bouw.
Wat hetzelfde is gebleven zijn de kwaliteit, de flexibele- en klantgerichte
opstelling van ons team.

Griffioen V.O.F.
Lijnderdijk 22
1161 KB Zwanenburg
Tel. 020-4975096

Ma t/m do van 7:45 - 17.00
Vr
van 7.45 - 16.30
E-mail: info@griffioenvof.nl
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LAVERTU
STEENHOUWERS B.V.

De grafsteen specialist in Amsterdam
Grafstenen en urnen in Amsterdam sinds 1911
Een grafsteen of urn is een persoonlijk monument, een blijvende herinnering aan uw dierbare. Daarom geven wij u
graag persoonlijk advies in een gesprek. Neem gerust contact met ons op, of kom eens langs in onze showroom Jan
Rebelstraat 24 1069 CC te Amsterdam.

Wij zijn gevestigd dichtbij Begraafplaats – Crematorium Westgaarde tegenover het Dierenasiel.
Buslijn 63 halte Jan Rebelstraat

Jan Rebelstraat 24
1069 CC Amsterdam
Tel. 020 - 6103086
Fax. 020 - 6103356

Bezoek onze ruime showroom
Maandag t/m Vrijdag
Geopend van 8.30 tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.30 tot 16.00 uur

www.lavertu-steenhouwers.nl

info@lavertu-steenhouwers.nl
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Telefoon+31 (0)172-604981
•
•
•

Adres Stobbeweg 26, 2461EX Ter Aar
Email info@bloklandbv.nl
Website www.bloklandbv.nl
Meer informatie?

WELKOM BIJ BLOKLAND BV

Grondverzet van A tot Z!
Blokland BV is toonaangevend in grondverzet en biedt u een verhuurbedrijf in de GWW sector,
de grond- weg en waterbouw. Met ruim 100 machines en evenzoveel medewerkers staan wij elke
week 24/7 voor u klaar. Bel direct: 0172-604981.
Met onze machines zijn wij vertegenwoordigd in de disciplines rondom de bouw van dijken,
bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, sloopwerken, waterbouw en
wegenbouw. Wij schakelen snel, we nemen u zoveel mogelijk werk uit handen en gaan
uitdagingen niet uit de weg.
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WIST U DAT
-

Dat we weer kooien gaan schoonmaken op zaterdag 4 april 2020 om 10.00 uur

-

En Ben probeert hier onderuit te komen…. Maar zo te zien weet hij niet hoe.

-

Dat Watse Hoekstra 83 jaar is geworden en ons heeft uitgenodigd voor een diner bij de Japanner volgend jaar
Dat Bert ook weer vogels gaat kweken
Dat je in de Marialaan bekeuringen krijgt als je op de stoep staat, vraag maar aan Ben

Dus let op……..
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P. PIJNAKER
GROENTE EN FRUITHANDEL

ZWANENBURGERDIJK 459
1161 NW ZWANENBURG
TELEFOON 020-4975213

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
08.30 – 18.00
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FORELVISSEN
ZATERDAG 23 MEI 2020
INSCHRIJVEN VOOR 14 MEI
KOSTEN € 40,00 P.P.
INCL. BUSVERVOER
Excl. hengels en aas
OPGEVEN IN HET CLUBHUIS of bij Bert Moleman
06 34 500080
VERTREK 23 MEI OM 9.00 UUR VANAF HET CLUBHUIS
BIJ AANMELDING DIRECT BETALEN
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IJweg 501 J
2143 CL
Boesingheliede
Tel: 06 34027887
E-mail: info@mebe.nl

Website: www.mebe.nl

Mebe Advisering B.V.
Over ons
Mebe Advisering B.V. is een milieutechnisch adviesbureau
gespecialiseerd in onder andere Grond Weg en
Waterbouw, Asbestinventarisaties, Legionella
onderzoeken, Bodemonderzoeken en nog veel meer.
Wij zijn echte ‘Troubleshooters’ op het gebied van
Milieutechnische zaken en nemen alle zorgen van onze
opdrachtgevers uit handen. Zo dat zij zich kunnen
focussen op hun kracht.
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