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‘T HEMELTJE BESTE BUUR

Viore, centrum voor mensen die
leven met kanker
Ook hele zomer open

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Er zijn veel mensen die met 
kanker leven, met alles wat 
daarbij komt kijken. Hun le-
ven is niet meer zoals het 
was. Er is veel veranderd, 
voor de patiënt zelf, maar 
ook voor de naasten. Veel 
vragen, veel onzekerhe-
den. Viore, een centrum 
voor mensen die leven met 
kanker, kan iets voor u be-
tekenen. Bij het regionale 
inloopcentrum staan deze 
zomer de deuren open op 

alle werkdagen tussen 10 
en 14 uur. De rest van het 
jaar tussen 10 en 16 uur.

Zodra je het gebouw binnen-
komt ervaar je een sfeer van 
warmte en ongedwongen-
heid. Hier geen witte jassen 
en wachtkamers, maar vrien-
delijke vrijwilligers die je wel-
kom heten in een omgeving 
die buitengewoon smaakvol 
is ingericht. Directeur Miran-
da van den Eijnden geeft een 
rondleiding. Een woonkamer 
met een robuuste grote tafel, 
een keuken die een centrale 

rol speelt, een relaxruimte met 
uitzicht op strand en zee, een 
infotheek, een schoonheids-
salon met massagestoel, een 
atelier, een spreekkamer en 
een sportruimte, alles in mooie 
kleuren en met passende attri-
buten. “Het gaat om mensen 
in alle stadia van het behan-
delproces, dat kan zijn net na 
het bericht dat je kanker hebt 
of tijdens een chemokuur of 
na genezing. Ook de partners 
van patiënten zijn welkom” ver-
telt Miranda die een van de vijf 
deeltijders is. Daarnaast zijn er 
zo’n 70 à 80 vrijwilligers die op 

de eerste plaats luisteren en 
praten met de bezoekers. De 
gastvrouwen -en heren spelen 
een belangrijke rol in de bege-
leiding van de bezoekers.

Tijd en aandacht
“Bij Viore hebben we aandacht 
en tijd voor bezoekers”, ver-
volgt Miranda. Na een kennis-
makingsgesprek kun je aan-
sluiten bij een van de talloze 
activiteiten, een individueel 
gesprek hebben of gewoon 
meepraten en/of luisteren aan 
de groepstafel. “We zijn echt 
laagdrempelig, je kunt zomaar 

binnenlopen, zonder enige ver-
plichting.” Zo’n 175 bezoekers 
komen er wekelijks langs, een 
kleine 10.000 per jaar.

Veel programma’s
Op de website staat een com-
pleet overzicht van alle pro-
gramma’s, de keuze is ruim. 
Er zijn zeven programmalijnen: 
‘gesprek, informeren, bewe-
gen, ontspannen, verwerken, 
verzorgen en creativiteit’. Denk 
daarbij o.a. aan gespreksmid-
dagen, zingen, schrijven, wan-
delen, pilates, boetseren, schil-
deren, koken, boekbespreking, 
huidverzorging en massage. 
Miranda van den Eijnden wijst 
ook op groepen die zelfstandig 
functioneren zoals de Heren-
sociëteit op de vrijdagmiddag, 
bestaande uit patiënten, ex-pa-
tiënten en nabestaanden.

Missie
Viore heeft tot doel om een 
belangrijke schakel te vormen 
in de zorgketen voor mensen 
die leven met kanker. Je neemt 
jezelf mee naar Viore, dat is 
voldoende. En je vertrekt ook, 
zoals je gekomen bent, op een 
moment dat je het gevoel hebt 
dat je weer wilt gaan. Maar bij-
na altijd een bijzondere erva-
ring rijker.

Tijdens de werkzaamheden 
aan de Oosterengweg kunt u 
Viore het beste bereiken via de 
Oude Amersfoortseweg. Oos-
terengweg 44; 1212 CN Hilver-
sum; tel: 035- 6853532; www.
viore.org. info@viore.org.
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

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

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

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Géén markt in Ankeveen
op 24 en 31 juli en 
7 augustus 2021

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 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 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
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

Kinderopvang
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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
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

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 31 juli: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 29 juli: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 1 augustus: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 1 augustus: 9.30 uur: 
 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

 Willibrordkerk 
 Zo. 1 augustus: 10.00 uur:
      Ds. Frank Leever
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 1 augustus: 10.00 uur:
 Prof. Dr. W. Balke
 Let op: Openluchtdienst op  
 Noordereinde 52
 Aanmelden verplicht, meer  
 info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 1 augustus: 10.00 uur:
 Ds. J.Berkhout
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 22 augustus: 11.15 uur:
 Ds. Sytze de Vries
      Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61
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Bronzen legpenning Carnegie Heldenfonds
WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson 
reikte vorige week de bron-
zen legpenning Carnegie 
Heldenfonds uit aan And-
rei Koens. Op 21 augustus 
2018 rond 18.00 uur raakte 
in Kortenhoef een auto van 
de weg en kwam onder-
steboven in de naastgele-
gen vaart terecht. De auto, 
die inmiddels dieper in de 
modder was weggezakt, 
stroomde vol met water.

Vanuit zijn woning zag de heer 
Koens het ongeval gebeuren, 
waarop hij direct de vaart in 
sprong en naar de auto zwom. 
Na een aantal pogingen om de 
auto te openen lukte het u om 
de bestuurder, te bevrijden en 
naar de kant te brengen. Bur-
gemeester Larson benoemde 
deze daad als een uiting van 
burgermoed. Andrei Koens is 

met gevaar voor eigen leven 
in de bres gesprongen voor 
een medeburger. In Nederland 
kennen we de Stichting Carne-
gie Heldenfonds. Deze stich-
ting ontleent haar naam aan 
Andrew Carnegie, die na een 
mijnramp bij Pittsburg besloot 
een fonds op te richten voor de 
mensen die met gevaar voor 
eigen leven te hulp zijn ge-
schoten tijdens deze ramp.

De stichting Carnegie Helden-
fonds heeft geconcludeerd dat 
de heer Koens op die 21e au-
gustus met gevaar voor eigen 
lijf en goed voor een ander in de 
bres is gesprongen. Hiervoor 
werd hem op 20 juli 2021 de 
bronzen legpenning en het lof-
felijk getuigschrift toegekend. 
In de Gooi- en Eemlander van 
22 juli relativeert Andrei Koens 
zijn onderscheiding. Hij zegt 
dat hij zich ‘geen held voelt’. 

Hij vervolgt: ‘Voor mij was dit 
allemaal echt niet nodig. Goed 
bedoeld natuurlijk, maar een 

beetje buiten proporties. Ik was 
gewoon toevallig thuis. Er was 
voor beiden achteraf gezien 

geen levensbedreigende situ-
atie’.

   

Naturalisatieceremonie voor 12 nieuwe 
Nederlanders
WIJDEMEREN
Op 20 juli 20121 legden 12 
inwoners van de gemeen-
te Wijdemeren de verkla-
ring van Verbondenheid af. 
Daarmee zijn ze officieel 
Nederlands staatsburger 
geworden.

De ceremonie vond plaats op 
het gemeentehuis in aanwe-
zigheid van burgemeester Crys 
Larson. Zij sprak kort met ieder-
een en reikte de Nederlandse 
vlag uit. Voor de kinderen was 

er een cadeautje. De Verkla-
ring van Verbondenheid luidt: 
‘Ik zweer (of verklaar) dat ik de 
grondwettelijke orde van het 
Koninkrijk der Nederlanden, 
haar vrijheden en rechten, res-
pecteer, en zweer (of verklaar) 
de plichten die het staatsbur-
gerschap met zich meebrengt, 
getrouw te vervullen’. Deze 
nieuwe Nederlanders zijn trots 
op hun nieuwe nationaliteit. Zij 
voelen zich thuis in Nederland 
en specifiek in Wijdemeren. 
Burgemeester Larson wenste 

hen een mooie toekomst als 
Nederlands staatsburger.

   

Hallo beste ambtenaren,
Ingezonden brief

Inwoners beseffen het moei-
lijke tijdsgewricht waar jullie in 
zijn terechtgekomen. Protest 
na protest, ‘lelijke brieven’, 
schandalen, financiële gaten, 
in 2028 naar Gooistad. Hou 
vol, blijf je best doen voor onze 
inwoners. Maar leg je oor dan 
ook eens bij ons te luister en 
niet alleen bij nauwgezet pro-
cedures volgen. Besef dat een 
nieuw gemeentehuis van en 
voor alle inwoners is. Niet al-

leen voor een handjevol direct 
omwonenden vanwege even-
tuele schaduw in hun tuin. Laat 
ons allemaal meedenken. Be-
grijp dat jullie niet de randvoor-
waarden stellen voor wat er in 
en om de Otter gaat gebeuren. 
Ook al zegt je baas of de wet-
houder dat het wel jouw werk 
is. Dat is niet zo. Dat moet het 
hoogste orgaan, de gemeente-
raad, doen volgens Nieuwe De-
mocratie Wijdemeren. Die een 

appje hierover stuurde naar 
enkele fractievoorzitters, die 
het natuurlijk hiermee eens wa-
ren. Vraag eens aan de raad, 
of ze na twee jaar vergaderen 
over hun interne werkwijze, 
uitmondend in het beroemde 
BOB- model dat niet efficiënter 
hadden kunnen doen door een 
VNG boekje hierover te kopen 
en dat te implementeren. Dit 
kostte jullie jaren werk en ons 
veel WOZ geld. Sorry, trotse 

projectgroep- voorzitter.

Neem dan meteen ons idee 
mee om inwoners vanuit een 
positieve grondhouding voor-
af te betrekken bij elk raads-
voorstel. Dat voorkomt héél 
véél protest achteraf, tijd- en 
geldverspilling en overbodige 
zaken bij de Raad van State. 
Misschien hebben jullie dan 
ineens veel minder externe ju-
ridische adviseurs nodig? Als 

jullie toch intern achter zelfs 
voor Rading-0 gesloten deuren 
gaan praten over een of ander 
rapport van een onafhankelijke 
(?) adviesclub van enige Faem 
en Naem. Hoe luidde de op-
dracht precies? Hou je haaks, 
lach af en toe en geniet net als 
wij van de zon.

Wim van Oudheusden, Loos-
drecht ( namens Nieuwe Demo-
cratie Wijdemeren)
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Hoogste punt nieuwe wijk 
De Vlindertuyn

NEDERHORST DEN BERG
Het was een feestelijke 
middag in Nederhorst 
den Berg, waar woensdag 
14 juli de viering van het 
hoogste punt van De Vlin-
dertuyn aan de Vaartweg 
plaatsvond. De enthousi-
aste toekomstige bewo-
ners van de bijzondere 
woningen werden warm 
onthaald door twee vlin-
ders op stelten. De vie-
ring gaf een inkijkje in het 
bijzondere karakter van 
de nieuwe wijk, die in het 
schilderachtige dorp aan 
de Vecht wordt ontwik-
keld en gerealiseerd door 
AbouGroep en SelektHuis.

“Zo’n wonderschone plek 
vraagt om een minstens zo 
mooie invulling”, meent Aad 
Bouhuisen, directeur van 
AbouGroep Locatieontwik-
keling. Op deze langgerekte 
landstrook in het karakteristie-
ke veenlandschap worden zes 
stijlvolle villa’s en twee mooie 
seniorenwoningen gereali-
seerd. Samen met zijn team 
werkte Aad Bouhuisen dan 
ook jarenlang aan het plan en 

de voorbereiding van project 
De Vlindertuyn. Met als resul-
taat een aansprekend bouw-
plan voor de realisatie van de 
villa’s en seniorenwoningen. 
De villa’s hebben een woon-
oppervlakte van circa 165 tot 
189 m2 en zijn gesitueerd op 
royale kavels met, uiteraard, 
de nodige vlinderstruiken aan 
de Vaartweg. Op deze wa-
terrijke locatie aan de noord-
oostkant van Nederhorst den 
Berg, vlakbij de Spiegel- en 
Blijkpolderplas, is afgelopen 
jaar gestart met de bouw van 
de woningen aan het water. 
SelektHuis heeft daarbij de 
realisatie voor haar rekening 
genomen.

Hoogste punt
De bouw is zeer voorspoedig 
gelopen. Inmiddels zijn alle 
woningen wind- en water-
dicht en dat betekent dat het 
hoogste punt is bereikt. Deze 
mijlpaal is samen met de toe-
komstige bewoners en alle 
andere betrokken bij het pro-
ject gevierd. Na de ‘vlinderact’ 
mochten de bewoners samen 
met Aad Bouhuisen en Johan 
van Putten, vestigingsleider 

van SelektHuis Amersfoort, 
een stukje muur metselen. De 
dag werd afgesloten met een 
hapje, drankje en speeches. 
De grote afwezige van deze 
dag was de gemeente Wijde-
meren, die vlak voor de viering 
afzegde. Aad Bouhuisen gaf 
de gemeente in zijn speech 
nog wel een leuke uitdaging. 
Hij opperde om de woningen 
geen huisnummers te geven, 
maar te vernoemen naar de 
verschillende vlindersoorten 
die de woningtypen aanduiden 
en de Vaartweg om te dopen 
tot Vlindertuynweg.

Betrokken bewoners
Het plan wordt gedragen door 
de toekomstige bewoners. Zij 
genoten zichtbaar van de fees-
telijke middag en eigenlijk al 
van de hele bouwperiode. Ze 
zijn dan ook zeer betrokken bij 
het project. Zo plaatst een van 
de kopers wekelijks foto’s van 
de voortgang op de website 
die de bewoners gezamenlijk 
beheren. De Vlindertuyn be-
looft een bijzondere woonplek 
te worden!

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij 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 

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage 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 organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Olympische klasse

Bergse
schuitjes

per stuk €1,72

3 + 1 gratis € 5,16
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Wijngaard onderhoud 
met vrijwilligers
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
‘Uit een diepe slaap ge-
wekt’, zo omschrijft Sijmen 
Brandsma van Land- en 
Boschzigt het verhaal van 
de ommuurde tuin op land-
goed Hilverbeek waar sinds 
2008 maar liefst 2000 drui-
venstokken zijn geplant. De 
wijngaard maakt deel van 
’s lands oudste biologisch- 
dynamische tuinderij aan 
de Leeuwenlaan. Elke week 
komen vrijwilligers bijeen 
om te snoeien, te schoffe-
len en ander onderhoud te 
plegen.

Waar in de gouden eeuw perzi-
ken en ananassen werden ge-
teeld en tegen de slangenmuur 
uit 1635 peren en abrikozen 
groeiden voor de burgemees-
ters van Amsterdam wordt nu 
volop gewerkt, gelachen en 
geoogst. De laatste 50 jaar was 
de prachtige tuin niet meer in 
gebruik en overwoekerd door 
berenklauwen, bramen en 
struikgewas. Dat ging de tuin-
ders van Land en Boschzigt 
aan het hart, zij hebben de tuin 

weer tot leven gewekt en om-
getoverd tot een wijngaard.

Vrijwilligers
Didi uit Kortenhoef behoort tot 
de eerste groep vrijwilligers: 
“Ik wist niet veel van een wijn-
gaard, maar intussen heb ik 
in al die jaren veel geleerd. Ik 
vind het ook heerlijk om lekker 
buiten aan de slag te gaan, in 
weer en wind.” Dat geldt ook 
voor Jos en Dick die zichzelf nu 
ervaringsdeskundigen kunnen 
noemen. “Liefde voor de na-
tuur komt op de eerste plaats, 
plus dat alles mag, althans je 
kunt lekker vrij werken”, vertelt 
Jos. “En we vormen samen 
een hele gezellige groep” voegt 
Dick eraan toe. Wekelijks slui-
ten er zo’n 10 wijngaardliefheb-
bers aan.

Veel onderhoud
En er moet veel gebeuren, legt 
Sijmen Brandsma uit. “Ik hou 
me bezig met het wieden van 
de grond onder de stokken, het 
moet er wel netjes uitzien. Ook 
de wind moet er vrij onderdoor 
kunnen blazen. Lucht en ruimte 
zijn belangrijk. Maar wat de an-
deren doen is veel belangrijker.” 

Hij wijst op de grote zijscheuten 
die razendsnel groeien. Het is 
een handigheid om precies te 
weten welke takken je moet 
knippen. Je hebt een ‘legger’ 
die noodzakelijk blijft en een 
reservetak die verticaal moet 
kunnen groeien. Er zijn diverse 
methodes, deze noemt Sijmen 
de ‘Italiaanse’. Echt werk voor 
de ervaren helpers is het top-
pen van de stokken. “Dat kun je 
de zonnecollectoren noemen”, 
vervolgt Sijmen “de bovenkant, 
de loofwand, moet de zon door-
laten. Heel belangrijk, die moet 

perfect worden onderhouden.”

Wens
De eerste wijn werd gebotteld 
in 2011. “Momenteel hebben 
we twee soorten druiven: de 
Solaris en de Souvignier Gris”, 
vertelt Sijmen met enige trots. 
“Volgend jaar bestaat de tuin-
derij 75 jaar en daarom hebben 
we verleden jaar ook een wijn 
‘methode champenoise’ laten 
maken. Die rijpt nu op de fles 
en is volgend jaar klaar.” In de 
landgoedwinkel van Land- en 
Boschzigt en in diverse wijn-

handels zijn deze soepele witte 
wijnen te koop. De grote wens 
van Sijmen c.s. is dat het his-
torische stookhuis kan worden 
verbouwd tot een plek waar 
je o.a. wijnproeverijen kunt 
houden. Het is wachten op 
toestemming van eigenaar Na-
tuurmonumenten. Op vrijdag-
ochtenden staat de poort open. 
U kunt dan altijd binnenlopen, 
elke hulp is welkom!
Meer weten? 
Zie: info@landenboschzigt.nl

   

Bewoners in beeld
De Kuijer

Door: Colinda Brouwer

NEDERHORST DEN BERG
Graag laat ik u kennis ma-
ken met Jaap Vernooij, een 
90-jarige creatieve duizend-
poot. Jaap woont al enige 
tijd in woonzorgcentrum De 
Kuijer in Nederhorst den 
Berg en is een bekende in 
het dorp. Niet alleen vanwe-
ge zijn jarenlange betrok-
kenheid bij de Katholieke 
Kerk, maar ook vanwege 
zijn unieke knutselwerken.

In het appartement van Jaap 
staat namelijk een gigantische 
vitrinekast met welgeteld 48 
barbiepoppen. Niets bijzonders 
zou u denken, maar deze pop-
pen dragen allen verschillen-
de kleding van kloosterorders. 
Jaap geeft aan geïnspireerd 
te zijn geraakt door de nonnen 
aan de Dammerweg in Neder-
horst den Berg. Een kennis 

stelde een brief op, om te vra-
gen hoe de kleding in elkaar 
zat en om de originele stof en 
scapulier. Alle poppen dragen 
de originele stoffen van de non-
nen. “Het bijzondere is dat elke 
klooster en plaats zijn eigen stijl 
heeft, dat maakten de nonnen 
zo uniek.” Voor zover bekend 
is Jaap de enige uit Nederland 
met deze prachtige handge-
maakte collectie.

Charme Dress
Op 16 februari 1931 werd Jaap 
geboren en woonde samen 
met zijn ouders, 6 zussen en 2 
broers op de Overmeerseweg 
in Nederhorst den Berg. Zijn 
vader Klaas werkte op boerde-
rijen in de Horstermeer en zijn 
moeder Veronica werkte in de 
huishouding. “Al op jonge leef-
tijd was ik geïnteresseerd in de 
confectie-industrie, ik leerde 
borduren van mijn moeder en 
had al gauw door dat ik hier 

goed in was. Mijn eerste baan-
tje was bij Wasserij Snel op de 
Dammerweg, dit was lopende 
band werk en had het niet naar 
mijn zin. Eigenlijk wilde mijn 
vader dat ik ook op het land 
kwam werken, maar eigenwijs 
als ik was besloot ik na de oor-
log om in atelier Charme Dress 
(Oude Amersfoortseweg te Hil-
versum) te gaan werken. In dit 
atelier werkten 180 vrouwen en 
12 mannen. De dames maakte 
de mantels, maar zij hadden 
al gauw door dat ik goed kon 
stikken en naaien, ik hielp re-
gelmatig een handje mee. Hier 
heb ik uiteindelijk 28 jaar met 
veel plezier gewerkt”.

Contact Jaap
Zijn omgeving had door hoe 
creatief Jaap was en bestel-
de handgemaakte poppen bij 
hem. “Op een zeker moment 
wilde ik de poppen nog verder 
stijlen, de puntjes op de i, maar 

ik kon de poppen nergens vin-
den. Toen ik aan mijn moeder 
vroeg of zij deze had gezien, 
begon zij te lachen en zei: ‘O 
sorry jongen, de mensen von-
den de poppen zo mooi, ik heb 
ze aan hen meegegeven. Dit 
zag ik als een groot compliment 
en kon direct weer opnieuw 
aan de slag.” Ondanks dat het 
allemaal wat minder snel gaat, 
is Jaap nog dagelijks bezig met 
creativiteit. Stoffen en knopen 
uitzoeken, oud werk weer op-
pakken, Jaap zit nooit stil “Trots 

zijn vind ik een groot woord, 
maar als ik om mij heen kijk, 
kan ik zeker zeggen dat ik niet 
achter de geraniums ben gaan 
zitten en ook zeker niet van 
plan ben om dat te gaan doen.”

Is Jaap een bekende van u en 
bent u hem uit het oog verloren? 
Het lijkt hem erg leuk om met u 
in contact te komen. U kunt hem 
een kaartje sturen naar: Jaap 
Vernooij; Jozef Israelslaan 2 – 
app 006; 1394 EK Nederhorst 
den Berg.



Woensdag 28 juli 2021
6

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Burgemeester Larson feliciteert 
100-jarige mevrouw Van Amerongen
‘Een fantastische moeder’

LOOSDRECHT
Burgemeester Crys Larson 
bezocht op maandagoch-
tend de jarige mevrouw 
Van Amerongen in Resi-
dence Eikenrode en felici-
teerde haar persoonlijk met 
deze bijzondere leeftijd. 
Het is de eerste inwoner in 
de gemeente die 100 wordt 
sinds zij burgemeester is 
van Wijdemeren.

Hendrica Wilhelmina (Willy) 
van Amerongen-van Cooten 
werd op 26 juli 1921 geboren 
in Leersum en groeide op als 
oudste kind in een gezin van 
zes. Haar vader bedreef sa-
men met zijn broer een graan-
handel. Zij had een fijne jeugd. 
Familiebanden werden hechter 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log vanwege het actieve verzet 
van de familie en het bieden 
van onderdak aan Engelse en 
Joodse onderduikers. Na haar 
huwelijk in 1950 met Anton van 

Amerongen, die een groothan-
del in levensmiddelen had, 
vertrokken zij naar Utrecht en 
achtereenvolgens naar De 
Meern met hun twee zoons en 
twee dochters. In 2007 over-
leed meneer Van Amerongen. 
Nog tot drie jaar geleden woon-
de mevrouw Van Amerongen 
zelfstandig in Utrecht. Hierna 
verhuisde zij naar Residence 
Eikenrode in Loosdrecht.

Apothekersassistente
Mevrouw Van Amerongen 
haalde haar Mulo-diploma en 
volgde een opleiding tot apo-
thekersassistente in Doorn. In 
1940 slaagde zij voor het ‘Apo-
thekers- Assistentsexamen’. 
Vooral zetpillen draaien met de 
hand en poeders ‘op het oog’ 
verdelen en dan vouwen vond 
zij leuk. Hierna was zij apothe-
kersassistente in Driebergen – 
haar moeder zette op zondag 
een pannetje met eten op de 
tram, die zij dan oppikte – en 

assistente van een apotheek-
houdend huisarts in Den Burg 
op Texel waar zij de genees-
middelexpert was. Zoals des-
tijds gebruikelijk stopte zij na 
haar huwelijk met werken. Zij 
bleef actief als vrijwilliger voor 
de Hervormde Gemeente en 
de vrouwenvereniging.

Eeuweling
Een hoge leeftijd is niet bijzon-
der in haar familie, haar over-
grootmoeder werd zelfs 103. 
De kwieke mevrouw Van Ame-
rongen verbaast zich dus niet 
over haar 100 jaar. “Het gaat 
vanzelf, de tijd vliegt voorbij. Ik 
heb er niets voor hoeven laten, 
het is voor mij geen bijzondere 
prestatie.” Wel wandelt ze elke 
dag door het park van Eiken-
rode, want bewegen vindt ze 
belangrijk. Na haar 60e leerde 
ze samen met haar man nog 
langlaufen. Met lezen en kruis-
woordpuzzels weet ze de dag 
goed te vullen. Elke zondag 
wordt ze beurtelings door een 
van haar vier kinderen opge-
haald. Haar dochter Margriet: 
‘We hebben echt een fantas-
tische moeder’. Aanstaande 
zaterdag is het groot feest in 
Brabant, waar niet alleen kin-
deren, vijf kleinkinderen en 
achterkleinzoon Jens present 
zullen zijn, ook enkele gene-
ratiegenoten van de eeuweling 
zullen haar feliciteren.

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van woens-
dag 28 juli: GooiTV besteedt 
aandacht aan het evenement 
Wonderfeel in ‘s-Graveland. 
Een driedaags muziekfestival 
op het landgoed Schaep en 
Burgh. Vorig jaar ging het niet 
door vanwege de coronacrisis. 

Dit jaar wel, maar er waren 
strenge maatregelen zoals het 
innemen van een verplich-
te zitplaats. Daarnaast is er 
TV Magazine met een aantal 
onderwerpen, waaronder de 
nieuwe bussen van Transdev 
die in deze regio rondrijden.

FAMILIEBERICHTEN

Met mooie herinneringen, nemen wij afscheid van 
onze zeer gewaardeerde technische man en 

dorpsgenoot.

Thijs Hendriks

Wij bedanken Thijs voor alles wat hij voor ons, 
Stichting BLOK, heeft gedaan.

In de Oude School is geen elektrisch snoer te vinden, 
waar geen label aan hangt met de tekst 
‘Getest en goed bevonden door Thijs’.

Wij wensen Joke, Martijn & Esther, Lynn en Fee 
en de familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Kortenhoef, juli 2021
Bestuur Stichting BLOK

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

035-6566623

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

Niet lekker in uw vel?
Maak een afspraak op

www.psych-en.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
GRATIS waarde indicatie?

035-656 0235

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Hulp voor in de tuin
gevraagd: halve dag per week.

035-6560024

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Café Die 2 NDB
Zoekt personeel! Ben jij 
op zoek naar een leuke 

baan in de horeca? 
Bel 0614743277

Voor meer info kijk op FB

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

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.

Half vrijstaande gezinswoning voorzien van een royale woonkamer,
gemoderniseerde keuken uit 2012, 4 goede slaapkamers en een
overkapping in de verzorgde achtertuin. Vloer- spouw- en dakisolatie
aanwezig, energielabel C. 

   Vraagprijs: € 377.500.- k.k. 

www.funda.nl

Rozenhof 25 in Kortenhoef

NIEUWNIEUW
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ASV Petanque ‘91
Door: Ric Degekamp

ANKEVEEN
We zijn weer begonnen 
aan een nieuw seizoen. Na 
een moeizaam verlopen 
coronatijd zijn we weer 
begonnen met onze hob-
by: nl. boulen. Dat doen 
we op onze baan op het 
Piet Koster Plein, gelegen 
op het mooie complex van 
de sportvereniging A.S.V. 
Ankeveen.

Op de maandagmiddagen 
spelen we vanaf 14.00 uur 
het zgn. Waterkippentoer-
nooi. Kom eens kijken, betaal 
€ 1.00, speel mee en u heeft 
een gezellige twee uurtjes 
van ontspanning. Naast de 
maandagmiddag spelen we 
ook om het ‘open’ clubkam-
pioenschap. Dit wordt op de 
derde zaterdag van de maand 

gespeeld. Voor dit kampioen-
schap worden er vier toer-
nooien gespeeld. Zaterdag 
17 juli werd het eerste toer-
nooi gespeeld onder werkelijk 
schitterende weersomstan-
digheden. Met 16 deelne-
mers, waaronder een oud- lid 
(Jan v/d Riet) die na enkele 
jaren van afwezigheid weer 
de boule-ballen heeft opge-
pakt en het, naar later zou 
blijken, niet verleerd bleek te 
zijn. Welkom terug Jan!

Het werd een mooi toernooi 
met weinig krachtsverschil, 
wat uit de uitslag bleek.

3x winst
Slechts drie spelers haalden 
de volle winst uit de drie ge-
speelde partijen. Als eerste 
eindigde de man die het dus 
niet verleerd heeft: 1e. Jan 
v/d Riet met 3 winstpartijen 

en een plus van 22 punten; 
2e. Jurrian van Schaik met 3 
winstpartijen en een plus van 
14 punten; 3e. Ellie van Vliet 
met drie winstpartijen en een 
plus van 12 punten. Zoals 
bij ieder spelletje, wat je ook 
speelt, is er een die zijn dag 
niet heeft, in dit geval was het 
Ton van Dijk, die zonder een 
winstpartij, laatste werd met 
een negatief puntentotaal van 
28. Al met al een geslaagd en 
gezellig toernooi, wat bleek 
uit de nazit, waar er nog lek-
ker met een hapje en drankje 
(weer door Barbara met een 
lach geserveerd) nagepraat 
werd. Denkt u van: ‘Goh wat 
leuk, lijkt ook wel wat voor mij, 
kom eens kijken en gooi een 
balletje mee. Bouleballen zijn 
aanwezig. U bent van harte 
welkom in deze kleine 30- ja-
rige vereniging!

   

Gooi en Omstreken zoekt ‘de beste 
buur van 2021’
REGIO
Huurders van Woningcor-
poratie Het Gooi en Om-
streken kunnen dit jaar 
weer hun favoriete buur-
man of buurvrouw nomi-
neren voor de Beste Buur 
van het Jaar Award.

Heeft u een buur die veel voor 
u doet of altijd voor anderen 
klaarstaat? Nomineer hem of 
haar dan voor 31 augustus 
via www.gooienom.nl/buur-
vanhetjaar en maak kans op 
een dinerbon t.w.v. 100 euro 
voor uzelf én uw genomineer-
de buur.

Mooi gebaar in coronatijd
Woonconsulent Remco van 
Het Gooi en Omstreken ver-
wacht dit jaar weer bijzondere 
inzendingen. “We zitten nog 
steeds in coronatijd: een tijd 
waarin veel mensen hun bu-
ren beter hebben leren ken-
nen en in sommige gevallen 
hard nodig hebben, of hebben 
gehad. Hoe mooi is het om 
buren die nu meer dan ooit 
klaarstaan te nomineren voor 
deze bijzondere prijs. Deze 
Buur van het Jaar-verkiezing 
is dan ook een mooi moment 
om je buurman of buurvrouw 
in het zonnetje te zetten en 
te bedanken voor zijn of haar 
hulp de afgelopen tijd.”

Wie volgt winnaar Meindert 
op?
Vorig jaar nam Meindert uit 
Hilversum de award in ont-
vangst vanwege zijn inzet 
voor zijn wooncomplex. Tij-
dens de aankomende Bu-
rendag op zaterdag 25 sep-
tember weten we wie zijn 
opvolger wordt. Dan wordt de 
winnaar van 2021 bekendge-
maakt en worden de award en 
prijs overhandigd. Huurders 
van Het Gooi en Omstreken 
hebben tot en met dinsdag 31 
augustus de tijd om hun nomi-
natie door te geven via www.
gooienom.nl/buurvanhetjaar.

Havenloze muziek bij   
’t Hemeltje

Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor zingt al tijden 
niet meer. De welluidende 
stemmen kunnen niet op 
1,5 meter afstand oefenen, 
plus dat de ademstoten van 
de ruim 40 stoere shanty-
zangers wellicht nog niet 
geheel coronavrij zijn. En 
toch waren de Amsterdam-
se Grachten en het Kleine 
Café Aan de Haven hoor-
baar bij sluis ’t Hemeltje op 
de grens van Hilversum en 
Nederhorst den Berg.

Daar waar het Hilversums Ka-
naal overgaat in de Vecht. De 
passerende schippers en hun 
passagiers genoten vanuit hun 
boten zichtbaar van de klanken 
van Godewijn Aldershoff en 
Hans ten Sande. Dit duo accor-
deonisten blijft gedurende de 
hele zomer repeteren op hun 
instrumenten. Samen met an-

deren vormen zij het muzikale 
combo van het koor. Ze treden 
ook tussendoor op, ze wa-
ren al op de verpleegafdeling 
van zorgcentrum Veenstaete 
te Kortenhoef. “Dat was heel 
bijzonder”, vertelt Godewijn 
“mooi om samen met deze ou-
deren te zingen.” Hans: “Je ziet 
dat muziek vrijwel direct werkt. 
Je maakt snel verbinding met 
de mensen.” Op 12 augustus 
zijn Hans en Godewijn weer 
present op Veenstaete. Terwijl 
het water telkenmale meters 
steeg en daalde in de volle 
sluisbak, deinden de plezier-
vaarders volop mee op De 
Klok van Arnemuiden en Al Die 
Willen te Kaapre varen. Heerlij-
ke meezingers die een terecht 
applaus opleverden. En de ha-
venloze zangers? Ooit zult u 
weer kunnen genieten van de 
zeemansliederen en traditione-
le smartlappen.

Foto: Hans ten Sande en
Godewijn Aldershoff (rechts)

   

Zomerse kinderactiviteiten in 
de Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
Sinds vorige week kun je 
iedere woensdag in De 
Bergplaats in Nederhorst 
den Berg terecht voor een 
leuke activiteit.

Deze worden georganiseerd 
door de Protestantse Gemeen-
te en staan open voor alle kin-
deren uit het dorp. 28 juli had-
den we een superleuke high 
tea. Eerst gingen we allerlei 
lekkere zoete en hartige hap-
jes maken. In De Bergplaats is 
namelijk een hele grote mooie 
keuken. Natuurlijk zorgden we 
er ook voor dat alles er fees-
telijk uit kwam te zien. En we 
hadden wat oudere mensen 
uitgenodigd om het daarna sa-
men heerlijk op te eten. Kopje 

koffie, thee of limonade erbij 
en iedereen was blij! Woens-
dag 4 augustus veranderen 
we De Bergplaats in een la-
boratorium! Nadat we onze 
lab-jas gemaakt en aangetrok-
ken hebben gaan we aan de 
slag met allerlei proefjes. Ben 
jij tussen de 6 en 12 jaar en 
heb je zin in een avontuurlijk 
(maar ongevaarlijk) ochtend-
je? Geef je vóór 2 augustus op 
via jeugdwerk@kerkopdeberg.
nl. Het is van 10.00 tot 12.00 
uur en kost € 2,00 per kind. Er 
kunnen 30 kinderen meedoen. 
We respecteren de geldende 
coronamaatregelen. Heb je dit 
keer geen tijd? Misschien ben 
je er de volgende keer bij. Er 
zijn nog ochtenden gepland op 
11 en 18 augustus. Tot gauw!
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

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

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

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 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

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

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-53420733   Showroom Hilversum

Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

Easysit A170

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Actie geldig t/m 4 augustus!

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Easysit D72

Easysit D65 Easysit D62 Easysit DS703

Easysit D64

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit D64

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!


