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Emotioneel afscheid van 11 raadsleden
René Voigt stopt na 36 jaar

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag na-
men maar liefst 11 van de 
19 raadsleden afscheid 
van de gemeenteraad. 
Het werd een emotionele 
avond waarbij ruim 120 
jaar aan ervaring ver-
dween. Sieta Vermeulen, 
Ria Hennis, Jan Verbrug-
gen en René Voigt kregen 
bij hun vertrek een Ko-
ninklijke onderscheiding.

“Het is een eervolle maar 
zware baan”, zei burgemees-
ter Crys Larson. “Je moet 
over alle terreinen meebe-
slissen. Wie is zo gek om dit 
te doen, bij een toenemend 
wantrouwen in de politiek?” 
vroeg ze zich af. Mevrouw 
Larson had voor ieder lid van 
het elftal een speciaal woord-
je, waarbij opviel dat ze goed 
doorhad hoe elk van hen in 
elkaar stak. Voor Renée Wij-
nen (DLP), Barry Rooimans, 
Eric Torsing (CDA), Rob Dui-
kersloot (DB), Ram Lachman 
(PvdA/GrL.), Michiel van Ba-
len (VVD) en Mario Wouters 

(D66) was er een zgn. Drij-
vende Kracht- bokaal voor 
hun inzet van een tot meer-
dere periodes in de gemeen-
teraad. De raadsleden kregen 
ook nog de gelegenheid om 

de aanwezigen toe te spre-
ken. De een deed het kort met 
een kwinkslag, een ander liet 
bij wijze van spreken een poli-
tiek testament achter.

‘WIE IS ZO GEK
OM DIT TE DOEN’

Vier gedecoreerden
Voor leden die 12 jaar of lan-
ger hun diensten verleenden 
aan de plaatselijke politiek 
behaagde het Zijne Majes-
teit om hen te eren met een 
lidmaatschap in de Orde van 
Oranje Nassau. Koploper was 
daarbij René Voigt van Dorps-
belangen die 36 (!) jaar raads-
lid was. Hij startte op 29 april 

1986 in de raad van ’s-Grave-
land. Deze nestor van de raad 
was zowel inhoudelijk als pro-
cedureel sterk. Hij maakte 8 
burgemeesters mee en bur-
gemeester Larson waardeer-
de zijn steun als waarnemend 
voorzitter van de raad. “Jam-
mer dat ik moet stoppen”, zei 
Voigt “ik had graag de 40 jaar 
vol willen maken.” Ook Sieta 
Vermeulen speelde lang een 
rol als VVD- raadslid, zo’n 10 
jaar in de raad van Neder-
horst den Berg, later nog 8,5 
jaar in Wijdemeren. “Toege-
wijd, een harde werker met 
een verantwoordelijkheids-
gevoel” zei de burgemeester. 
Die mevrouw Vermeulen ook 
prees voor medewerking in 
de werkgeverscommissie die 

o.a. de arbeidsomstandig-
heden van de ambtenaren 
begeleidt. Ria Hennis (Dorps-
belangen) zette zich 16 jaar 
‘passievol en constructief’ in 
voor de belangen van de in-
woners. Verbaal en non-ver-
baal was er nooit twijfel over 
haar standpunten. Na 4401 
dagen stopte ook CDA’er Jan 
Verbruggen als raadslid. Een 
fractievoorzitter die steeds 
beter als woordvoerder uit de 
verf kwam, sociaal en gedre-
ven en behept met een vorm 
van droge humor.

Mario Wouters, Rob Duiker-
sloot, Ram Lachman, Michiel 
van Balen en René Voigt blij-
ven in de komende periode 
actief als commissielid.

FOTO: v.l.n.r.: Sieta Vermeulen, Jan Verbruggen, Crys Larson, René Voigt en Ria Hennis (foto: Douwe van Essen)

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

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.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Za. 9 april markt van 8.00 tot 12.30
Markt in Ankeveen

9.00 tot 13.00 u  Caroline’s Viskraam 
en Nieuw op de markt van 

En natuurlijk de vaste ondernemers 
en de koffie to go, 

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

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 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035 - 683 03 00

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland  merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Za. 9 april: 19.00 uur:
   W. Balk

H. Antonius
   Zo. 10 april: 9.30 uur:
   W. Balk
   Wo. 13 april: 9.30 uur:
   J. Dresmé

St. Martinus
   Zo. 10 april: 9.30 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Wo. 6 april: 19.30 uur:
   Oec. Vesper: Claudette Baar  
   en Marian Kroone
   Zo. 10 april: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl

Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 10 april: 10.00 uur:
   Ds. J. Noordam  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl

Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 10 april: 9.30 uur:
   Ds. J.R.J. van Gelderop

Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 10 april: 11.15 uur:
   Palmzondag dienst met 
   Godelieve van Liebergen 

       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 10 april: 10.00 uur:
   Ds. G. van Meijeren

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl
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Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met een ‘Dat verklaar en 
beloof ik’ of met ‘Zo waar-
lijk helpe mij God almach-
tig’ werden vorige week 
woensdag 19 raadsleden 
door burgemeester Crys 

Larson geïnstalleerd in de 
gemeenteraad.

In alfabetische volgorde wer-
den de leden voor een volle 
raadszaal gewezen op hun 
rechten en plichten: Alette 
Zandbergen, Gert Zagt, Din-
geman Goossen, Frits den 

Hartog, Margriet Rademaker, 
Wilma Snel, Patricia Roobol 
en Olivier Goetheer (De Lokale 
Partij). Rosalie van Rijn, Peter 
Heeren, Jan-Willem Nienhuis 
(CDA), Jan- Jaap de Kloet, 
Patricia IJsbrandy (Dorpsbe-
langen), Bo de Kruijff, Sorrel 
Hidding (VVD), Stan Poels, 

Wilna Wind (PvdA/GrL.), Nan-
ne Roosenschoon (D66) en 
Esther Kaper (ChristenUnie).

Een raad zonder leden uit de 
kleine kernen Ankeveen en 
Breukeleveen, met 7 Korten-
hoevers, 5 Loosdrechters, 5 
Bergers en 2 ‘s-Gravelanders. 

Met Alette Zandbergen, Rosa-
lie van Rijn en Esther Kaper 
telt de raad drie vrouwelijke 
fractievoorzitters en in totaal 
9 vrouwen (47%) tot nu toe. 
Overigens is het aannemelijk 
dat vier leden van de boven-
staande 19 alsnog zullen wor-
den vervangen, aangezien er 
vier wethouders voor het nieu-
we college van B&W uit hun 
midden kunnen worden ge-
haald. Tenzij er gemeentebe-
stuurders van buitenaf worden 
benoemd. De komende weken 
is er een startprogramma om 
de do’s en dont’s voor raads-
leden tot zich te nemen. Acht 
raadsleden nemen voor het 
eerst plaats op hun zetel.

Foto: De raadsleden hebben 
er zin in
(foto: Douwe van Essen)

   

Het Plassenschap investeert
WIJDEMEREN
Het bestuur van het Plas-
senschap heeft op 24 
maart besloten om per di-
rect 435 m oever langs de 
oostzijde van recreatieter-
rein de Strook te vervan-
gen en de zwemtrappen 
te vernieuwen. Zo blijft dit 
een veilige en aantrekke-
lijke zwemlocatie bij de 
Loosdrechtse Plassen.

De werkzaamheden die de 

komende tijd plaatsvinden 
bij recreatieterrein de Strook 
zijn een gevolg van de febru-
aristormen, die zorgden voor 
afkalving van de oever en 
gaten en verzakkingen achter 
de beschoeiing. Zonder di-
rect ingrijpen zou deze locatie 
moeten worden gesloten voor 
publiek. De vervanging van de 
beschoeiing van het midden-
gedeelte van de Strook staat 
op de planning voor 2023 en 
die van het westelijke deel 

voor 2024.

Eiland Meent
Afgelopen winter is op Eiland 
Meent de beschoeiing ver-
vangen en zijn tegelijkertijd 
duikers in de havenkom aan-
gelegd ter verbetering van de 
zwemwaterkwaliteit. De dui-
kers zorgen voor een betere 
doorstroming waarmee naar 
verwachting het probleem van 
de zwemwaterkwaliteit bij het 
strand van eiland Meent tot het 

verleden behoort. De haven-
kom blijft afgesloten voor ka-
juitboten zodat zogenoemde 
onderwatertoiletten niet voor 
vervuiling kunnen zorgen. De 
kioskhouder heeft de kiosk van 
binnen en buiten gerenoveerd.

’s-Gravelandsevaart-zuid en 
Muyeveldsevaart
Afgelopen winter liet het Plas-
senschap ook de beschoei-
ing langs de oevers van de 
’s-Gravelandsevaart-zuid al 

vervangen. In het najaar volgt 
de beschoeiing van de Muye-
veldsevaart. Met alle genoem-
de nieuwe investeringen zijn 
de achterstanden grotendeels 
weggewerkt. Deze waren ont-
staan door oponthoud in de 
vergunningverlening als ge-
volg van de landelijke stikstof-
problematiek.

   

Spreekuur bij Politie, brandweer en boa’s
KORTENHOEF
Elke laatste dinsdag en 
woensdag van de maand 
kunnen inwoners van ‘s 
Graveland, Kortenhoef, 
Nederhorst den Berg en 
Ankeveen terecht bij het 
spreekuur van de politie, 
brandweer en Buitenge-
woon Opsporingsambte-
naar. Op deze manier is het 
mogelijk om op een laag-
drempelige manier contact 
te maken met diverse hulp-
verleners en de gemeente.

Of u zich nu zorgen maakt 
over een verkeerd geparkeer-
de aanhanger, u last ervaart 
van een losliggende stoepte-
gel of als u zich op bepaalde 

plekken niet veilig voelt, kom 
gerust langs om uw vragen te 
stellen of uw zorgen te uiten. 
U bent van harte welkom. De 
brandweerkazerne in Korten-
hoef ziet er wat verlaten uit, 
maar schijn bedriegt. Als u via 
de ingang rechts naar binnen-
loopt, kunt u via de trap naar 
boven, alwaar brandweerman 
Johan Landwaart, Simone van 
het dorpsteam, een Boa en 
een  wijkagent letterlijk klaar 
zitten voor u. Het doel is om 
écht in contact te komen met 
inwoners. Als de aanwezige 
hulpverleners uw vraag niet 
kunnen beantwoorden, heb-
ben zij wel contacten om uw 
vraag of opmerking bij de juis-
te persoon te krijgen. 

Afgelopen dinsdag kwamen 
twee bewoners langs om hun 
zorgen te uiten over de ver-
keersveiligheid op bepaalde 
punten. Sommige punten wa-
ren al bekend en daar wordt 
al werk van gemaakt. Het 
komt regelmatig voor dat een 
schijnbaar kleine irritatie, voor 
flinke hinder kan zorgen, denk 
bijvoorbeeld aan een foutief 
geparkeerde auto, waardoor 
hulpdiensten niet of nauwelijks 
ter plaatse kunnen komen.

Nederhorst den Berg en
Ankeveen
Ook inwoners van Ankeveen 
en  Nederhorst den Berg kun-
nen terecht. Op elke laatste 
woensdag van de maand, ook 

van 14:00 uur tot 15:00 uur, 
in het Sociaal Cultureel Cen-
trum in Nederhorst den Berg. 
Helaas is er te weinig capaci-
teit om ook een apart moment 
voor Ankeveen in te richten. 
Zodra dit mogelijk is, zal dit ze-
ker ingepland worden. 

Advies
Ook kunt u dit spreekuur be-
nutten om advies te vragen 
over bijvoorbeeld uw woning. 
Is deze goed beveiligd? Wat 
als er brand uitbreekt? Land-
waart vertelt, dat het mogelijk 
is om kosteloos bezoek van 
de brandweer te krijgen. Zij 
kijken dan of je woning veilig 
is en waar winst te behalen 
is. Zo zijn er al vele gevaar-

lijke situaties opgelost. Kos-
teloos? Zeker. Voorkomen is 
beter dan genezen, zeker als 
het om brand gaat. U mag al-
tijd contact opnemen om een 
afspraak te maken met Johan 
Landwaart: 06- 103 18 369

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 
laatste dinsdag van de maand 
van 14.00 uur-15.00 uur. 
Brandweerkazerne, Eslaan 
2A, 1241 XC ’s-Graveland.
 
Nederhorst den Berg en An-
keveen: Sociaal Cultureel 
Centrum. Laatste woensdag 
van de maand van 14:00 uur – 
15:00 uur, Blijklaan 1, 1394 KA 
Nederhorst den Berg
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Gouden Troffel voor Eric Torsing
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De redactie van het lokale 
opinieplatform Rading 0 
bedacht een speciale prijs 
voor een opvallende politi-
cus. Deze ‘Gouden Troffel’ 
werd vorige week na de af-
scheidsraad uitgereikt aan 
Eric Torsing (CDA). Tijdens 
de vergadering was er he-
laas geen ruimte voor dit 
eerbetoon.

Rik Jungmann noemde Tor-
sing ‘het kleurrijkste raadslid 
van de afgelopen vier jaar’. 
Een raadslid dat uitblonk in 
praktische oplossingen, die 

verpakt werden in niet mis te 
verstane, goed te begrijpen, 
bewoordingen. Dat was een 
grote gave in deze raad, voeg-
de Jungmann er vilein aan toe. 
Torsing is zeer praktisch inge-
steld, iets wat de gemeente 
Wijdemeren regelmatig flin-
ke besparingen opleverde. 
Denkt u maar eens aan zijn 
inbreng bij de renovatie van de 
Oud-Loosdrechtsedijk die de 
gemeente tonnen opleverde. 
De insteek van dit raadslid is 
altijd positief en actiegericht. 
Een soort ‘niet lullen maar 
poetsen’ en dat dan in zijn 
prettigste verschijningsvorm, 
want altijd goedgemutst en 
voorzien van een grap. Jung-

mann wees op de gevleugelde 
uitspraak van Eric Torsing over 
‘een plakkie asfalt’ dat stukken 
goedkoper kon. Eric Torsing, 
een geboren en getogen An-
kevener die zijn dorp zelfs een 
Gele Brug schonk. Samenge-
vat een Gouden Troffel voor 
iemand voor zijn grote ver-
diensten voor Wijdemeren (en 
Ankeveen in het bijzonder), 
alsmede de kleur die hij regel-
matig gaf aan debatten over 
zijn vakgebied.

FOTO: Rik Jungmann en Eric 
Torsing (rechts), foto Jan-Wil-
lem Nienhuis

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68
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

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Boeken, Baby- & 
kindercadeautjes

Elke 1e & 3e zaterdag 
van de maand

Willie-Dasplein, 
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen & Vreeland

Paasbrioche

Geldig van donderdag 24 maart t/m zondag 10 april.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Paas proefstol Paas tulband Mini paas-

afbakbroodjesmet fruitmix, chocodrups 
en Victoriabeslag

Vrolijk Pasen

NU VOOR 
€  4,95

met fruitmix, chocodrups 
en Victoriabeslag

€  4,95 €  8,95

afbakbroodjes

10 STUKS
VOOR 

€  3,95
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Vliegende start slagerij Jochem Diekerhof
Metamorfose sluit aan bij wensen klanten

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Het was druk en werd 
steeds drukker. Veel klan-
ten en andere liefhebbers 
van zijn producten waren 
op de opening afgekomen. 
Niet vreemd ook, want als 
zo’n goeie slager een bar-
becue aankondigt, wil je 
wel even komen proeven. 
Tientallen mensen genoten 
dan ook volop afgelopen 
vrijdagavond van alle kwa-
liteitsproducten van slager 
Jochem Diekerhof.

Nieuw elan
Vernooij stopte en Jochem 
Diekerhof nam het (saté)stok-
je over. “In februari hebben we 
de zaak stap voor stap aange-
pakt,” vertelt Jochem. ”Eerst 
heb ik veel met klanten gepraat 
om uit te zoeken waar men 
in Nederhorst behoefte aan 
had.” Tegelijkertijd begonnen 
ze tijdens die eerste weken 
met schilderen en onderging 
de winkel een heuse transfor-

matie. Je komt nu niet alleen 
een slagerij binnen maar de 
zaak oogt inmiddels ook als 
een delicatessenwinkel. “Uit 
die gesprekken met mijn klan-
dizie kwam naar voren dat 
mensen behoefte hadden aan 
hele hoge kwaliteit. Dus dat gat 
hebben we opgevuld,” legt Jo-
chem uit.

“…VAN ALLE 
MARKTEN
THUIS…”

Uitgebreid assortiment
Alles wat je maar kan beden-
ken, is er te koop. “Klopt, als 
je hier in de winkel om je heen 
kijkt, zie je eigenlijk dat we van 
alle markten thuis zijn. We 
wilden het normale basisas-
sortiment echt uitbreiden.” Hij 
wijst de zogeheten (scharrel)
kippompoentjes aan. Als een 
pompoen geformeerde (uit-
gebeende) kippenstukjes met 
een rijk gekruide binnenkant en 
heerlijke marinade aan de bui-
tenkant. “Dan ligt daar bijvoor-
beeld gehaktbrood met ched-

dar, hier yakitori spiesjes, daar 
pulled pork... Je kan het zo gek 
niet bedenken of we hebben 
het. We houden er echt van om 
klanten telkens met iets nieuws 
te verassen,” klinkt het veelbe-
lovend. Jochem geeft aan dat 
hij veel met (Zeeuws) schar-
relvarkensvlees werkt. “Zeker, 
want wij vinden het belangrijk 
dat de dieren een goed leven 
hebben gehad.” Naast alle de-

licatessen en klassiekers zoals 
de smaakvol gekruide gehakt-
bal biedt ambachtelijke schar-
relslagerij Jochem Diekerhof 
ook veel maaltijden. “Voor ze-
ven euro koop je een heerlijk 
gezond gerecht dat volledig 
voldoet aan de schijf van vijf.”

De drukte buiten in de open 
tent met heaters hield lange tijd 
aan. Nadat Jochem met zijn fa-

milie en personeel de barbecue 
startte, nam de gezelligheid 
nog verder toe. De heerlijke 
geuren lokte menig voorbijgan-
ger naar de welkome aanwinst 
in het centrum van Nederhorst. 
Slager Jochem Diekerhof komt 
over als iemand die uw wen-
sen echt wil horen. U bent dan 
ook van harte uitgenodigd om 
langs te komen in zijn ambach-
telijke winkel.

Peter van Bennekom                        
‘Ankevener van het Jaar’
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Zaterdagochtend werd Pe-
ter van Bennekom geëerd 
als Ankevener van het 
Jaar. Burgemeester Crys 
Larson overhandigde de 
Anton Keetelaar Trofee 
aan deze stille onmisbare 
kracht uit Ankeveen.

Iedereen is het erover eens 
dat Peter van Bennekom 
een verbinder is in het veen-
dorp. Als jongetje trok hij al 
vanaf de Herenweg naar de 

dorpsschool. Een dorp dat 
hij nooit meer zou loslaten. 
Peter treedt niet vaak op de 
voorgrond, maar hij levert een 
belangrijke bijdrage aan het 
sociale leven van Ankeveen. 
Zowel in zijn functie als voor-
zitter van de IJsclub of als vrij-
williger van De Dillewijn. Peter 
staat altijd klaar om klussen te 
verrichten. Mensen noemen 
hem een ‘stille kracht’ op wie 
je altijd een beroep kunt doen.

De prijs kreeg de naam van 
Anton Keetelaar, omdat deze 
Ankevener een grote rol 

speelde in het dorp, o.a. als 
oprichter van Bruisend Anke-
veen. Keetelaar overleed in 
2014, maar heeft een blijvend 
stempel op het dorp achter 
gelaten.

Kunstenaar Joost Zwager-
man doneerde de bekende 
Ooievaar als wisselprijs. Het 
is een miniatuur van het grote 
werk dat door Ankeveen/ge-
meente is aangekocht en dat 
te zien is aan het water bij de 
ijsbaan.

   

Sociaal Cultureel Centrum zoekt hulp
NEDERHORST DEN BERG
Wie wil ons helpen bij het 
ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten?

Velen van jullie kennen het 
Sociaal Cultureel Centrum 

aan de Blijklaan al, met de 
bibliotheek en Thuizbij kinder-
opvang, of de mogelijkheid bij 
Saltro bloed te laten prikken, 
of om deel te nemen aan een 
bijeenkomst van de Histori-
sche Kring. Kortom de meest 

uiteenlopende activiteiten 
vinden daar plaats. Toch is er 
nog ruimte genoeg voor meer! 
Wie wil ons helpen met het 
opzetten van activiteiten of 
manifestaties? Het bestuur is 
heel blij als iemand met plan-

nen en organisatietalent ons 
wil helpen met het verder in-
vullen van een zo divers mo-
gelijk aanbod, zodat we voor 
iedereen een sociaal cultureel 
centrum kunnen zijn.

Interesse? Laat een bericht 
achter op bergsecultuur.nl, 
dan nemen wij contact met u 
op.
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Speeltuin de Eekhoorn fris van start
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Het was een frisse start 
voor speeltuin de Eek-
hoorn in Kortenhoef. Op 
2 april werden de hekken 
geopend en zo startte het 
nieuwe speelseizoen. Het 
werd letterlijk een frisse 
start. De hoopjes sneeuw 
buiten de speeltuin waren 
een stille getuige van de 
koude dagen voor de ope-
ning.

Ook figuurlijk was het een fris-
se start. De speeltuin is be-
hoorlijk opgeknapt. Voorzitter 
Mark Gombert wijst naar de 
Groene strook aan de rand 
van de speeltuin. ‘De wilgen-
tenen moeten nog groeien, 
straks staan daar een mooie, 
natuurlijke tunnel en hut. We 
willen nog meer speeltoestel-
len plaatsen op het gras’. In 
een hoekje is een echt tuintje 
ingericht waar wellicht nog een 
insectenhotel geplaatst gaat 
worden.

Boom
De speeltuin heeft te maken 
met wat naweeën van de 
storm: er is een flinke boom 
omgewaaid. Het wachten is 
op de gemeente om de boom-
stronk te verwijderen. Tot die 
tijd is deze stronk afgezet met 
een lint. Niet zo aantrekkelijk, 
maar wel noodzakelijk. Ge-
lukkig heeft de omgewaaide 
boom nagenoeg geen schade 
veroorzaakt. Op een gat in het 
kunstgras na, is alles nog in 
tact.
 
Vanouds gezellig
In 2019 vond het laatste ope-
ningsfeest plaats. In 2020 en 
2021 kon er geen openings-
feest gegeven worden van-
wege de Corona pandemie. 
Gelukkig kan dat dit jaar wel. 
Zoals altijd op het openings-
feest staan er luchtkussens 
en kinderen krijgen een strip-
penkaart om lekkers te halen. 
Deze keer is de strippenkaart 
goed voor twee bekers limona-
de, een zakje popcorn en een 
lekkere verse, warme pannen-

koek, vers gebakken door het 
‘Lions netwerk’. Zij stonden 
geheel vrijblijvend met een 
heuse foodtruck in de speel-
tuin. Ondanks het frisse weer 
was het een gezellige bedoe-
ning. Kinderen schommelden, 
bakten zandtaartjes, sprongen 
en klommen dat het een lieve 
lust was. Ouders ontmoetten 
elkaar en er werd druk bij-
gepraat. De speeltuin is een 
belangrijke plek in het dorp, 
zowel voor de kinderen als de 
ouders. Een dagje Eekhoorn is 
altijd een feest. De Eekhoorn 
heeft dringend behoefte aan 
vrijwilligers. Zowel toezicht-
houders en mensen voor het 
onderhoud. Draagt u de speel-
tuin een warm hart toe én heeft 
u een paar vrije uurtjes? Dan 
mag u zich melden via www.
speeltuinkortenhoef.nl. Op de 
website staan ook de actu-
ele openingstijden. De ope-
ningstijden zijn iets verruimd: 
doordeweeks is de speeltuin 
dagelijks geopend van 14.30 
uur (dus niet om 15.00 uur) tot 
17.00 uur.

   

GooiTV
REGIO 
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 6 
april:

Deze week besteedt Ruud 
Bochardt in In Derde Termijn 
aandacht aan het Mama-Oma 
project, waarin opa’s en oma’s 
gekoppeld worden aan ge-

zinnen in Nederland met een 
niet-westerse taal en cultuur. 
HIermee wordt de zelfred-
zaamheid van de nieuwko-
mers vergroot, tegelijkertijd 
wordt het leven van ouderen 
verrijkt met nieuwe waardevol-
le contacten.

In TV Magazine zijn er onder-

werpen die in deze regio spe-
len. Voor diegenen die kijken 
via Ziggo: GooiTV is te vinden 
op kanaal 48.

Via KPN is dat kanaal 1432. 
Via T-Mobile is dat kanaal 
842.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Palmpasen
Op de stok of de ontbijttafel

Broodhaantje
€ 1,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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                   ADVERTORIAL

Kinderfysiotherapie
’S-GRAVELAND
Als een kind beweegt en 
speelt, leert het de zintui-
gen te gebruiken en de 
motoriek te oefenen. Soms 
laat het kind echter een ver-
traagde ontwikkeling zien, 
een andere ontwikkeling of 
ontstaan er klachten. Dan 
kan de kinderfysiothera-
peut uitkomst bieden.

Op basis van het onderzoek 
en een intakegesprek krijgt de 
kinderfysiotherapeut een vol-
ledig beeld van het motorische 
niveau van het kind en/of de 

klachten aan het houdings- en 
bewegingsapparaat. Aan de 
hand van dit onderzoek wordt 
er bepaald of behandeling 
noodzakelijk is, alleen advie-
zen volstaan of dat er overleg 
met een medisch specialist 
raadzaam is.

Er kunnen oefeningen nodig 
zijn om de klachten te verhel-
pen of juiste ontwikkeling te 
stimuleren. U wordt hierin ui-
teraard altijd nauw betrokken.

Wist u dat bijna 20% van alle 
kinderen problemen heeft met 

schrijven? Kinderen waarbij 
school, arts of ouders onze-
ker zijn over de motorische 
ontwikkeling, kunnen ook baat 
hebben bij een consult van 
een kinderfysiotherapeut.

“VAN PROBEREN
KUN JE LEREN!”

Vanaf begin dit jaar is één van 
onze kinderfysiotherapeuten 
werkzaam op het Zandkasteel 
in ’s-Graveland. (voorheen het 
pand van Natuurmonumenten) 
Een mooie centrale locatie, 
waar onze kinderfysiothera-

peut alle ruimte en mogelijk-
heden heeft om uw kind te on-
derzoeken en te behandelen. 
Maakt u zich zorgen over de 
lichamelijke ontwikkeling van 
uw kind, maak gerust een af-
spraak. Onze kinderfysiothe-
rapeuten adviseren u graag.

Elk kind heeft vanuit de ba-
sisverzekering* recht op 18 
behandelingen fysiotherapie 
per indicatie. Kinderen heb-
ben geen eigen risico. Meer 
behandelingen kunnen vanuit 
de aanvullende verzekering 
worden vergoed.

Paul Klaver Kinderfysiotherapie
Het Zandkasteel
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s Graveland     

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden                                                                                                

T: 035-69 50422
I: www.paulklaver.nl
E: info@paulklaver.nl

*Wij hebben met alle zorgver-
zekeraars een contract afge-
sloten.

Foto van de week

“Zo even het nest ordenen” Foto: Ton Keizer
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Hoempen in het riet
Op de groepsapp van mijn 
collega-boswachters meldde 
de boswachter van de Tienho-
vense Plassen onlangs dat het 
‘hoempen’ weer is begonnen. 
Deze lage en diepe toon uit 
het moeras verraadt de aan-
wezigheid van de roerdomp 
tussen het riet. Want zien doe 
je hem niet zo snel.

Dit hoempen is altijd een lust 
voor het oor. Het is zo’n karak-
teristiek geluid voor een vogel. 
En daarnaast vind ik het een 
feest om een roerdomp in het 
gebied te hebben.

Roerdompen broeden in over-
jarig rietland. Bestaande uit 
riet dat enkele jaren oud is. Zij 
zoeken hun voedsel tussen 
de planten van het moeras en 
langs de oevers van het water. 
De roerdomp houdt zich met 
zijn poten vast aan stevige 
rietstengels en maakt daarbij 
handig gebruik van zijn lange 
tenen. Zo sluipt hij behendig 
door de dichte plantengroei 
op zoek naar zijn prooi. Maar 
hij kan ook in ondiep water op 
zoek gaan naar vissen, amfi-
bieën en kleine zoogdieren.

De roerdomp is een meester 
in vermommingen. Door zijn 
schutkleuren en de bekende 
‘paalhouding’ valt hij niet op 
in het riet. Door stijf rechtop te 
gaan staan, imiteert hij een pol 
riet en is zijn camouflage vol-
maakt. Pas in de lucht vallen 
zijn brede vleugels, dikke hals 
en lange tenen op.

Sinds een aantal jaar broedt 

de roerdomp weer in de Oos-
telijke Binnenpolder van Tien-
hoven. Vlak daarvoor heeft de 
Provincie Utrecht dit gebied 
opnieuw ingericht. In grote 
delen van deze polder is de 
voedselrijke bovenlaag afge-
graven. Het schone grondwa-
ter kan hierdoor beter aan de 
oppervlakte komen. Ook zijn er 
natuurvriendelijke oevers aan-
gelegd en is er een natuurlijk 
waterpeil ingesteld, waardoor 
het in de winter deels onder 
water staat. Het wisselende 
waterpeil zorgt voor steviger 
waterriet. Een ideale leefom-
geving voor de roerdomp dus.

De roerdomp wordt door de 
EU beschermd, omdat hij is 
aangewezen als een doelsoort 
binnen het Natura 2000 gebied 
Oostelijke Vechtplassen. An-
dere doelsoorten zijn vogels 
als zwarte stern, purperreiger 
en porseleinhoen. Als deze 
soorten in een natuurgebied 
broeden, dan is dat gebied 
ecologisch gezien gezond. 
Maar dat betekent dat ook veel 
kleinere plant- en diersoorten 
daar een geschikt leefgebied 
vinden. Zij liften als het ware 
met deze vogels mee.

Zulke appjes in de groepsapp 
doen me altijd popelen om 
naar buiten te gaan en de ont-
luiking van de lente met mijn ei-
gen zintuigen waar te nemen. 
Binnenkort dus maar eens een 
wandeling over de Kanaaldijk 
in Tienhoven gaan maken en 
hopen dat het hoempen klinkt 
vanuit het riet.

Horecamedewerker MET EEN MUZIKAAL TINTJE gezocht! 
 

Wij zijn FAJÉ catering & events in Hilversum; een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van (bedrijfs)catering & events.
Voor onze unieke locatie Muziekcentrum van de Omroep (MCO) zijn wij op zoek naar een representatieve en vooral

enthousiaste 
Horecamedewerker bediening | parttime 20 uur 

 
In de centrale hal van het MCO bevindt zich het Muziekcafé Elling: het kloppende hart  waar de medewerkers en

gasten van concerten terecht kunnen voor een heerlijke lunch, een kop koffie of een borrel. 
Het Muziekcentrum van de Omroep is veelzijdig! Los van bovenstaande kunst- en muziekevenementen vinden er ook
regelmatig congressen en vergaderingen plaats. De catering is divers en van hoge kwaliteit, wij zijn op zoek naar die

topper die graag zijn/ haar steentje hieraan bijdraagt.
 

Het café is geopend van maandag t/m vrijdag en met regelmaat werk je in het weekend. 
 

Enthousiast geworden? Bekijk de volledige vacature op https://www.fajecatering.nl/vacatures of bel voor meer
informatie naar 035-201 9629

 
 

DAMMERWEG 84 | 1394 GR NEDERHORST DEN BERG | 0294-251044 | INFO@STEIGER1394.NL 

WIJ ZIJN GEOPEND VAN DONDERDAG T/M ZONDAG

VAN 12.00 TOT 22.00 UUR

WIJ BIEDEN LUNCH, BORREL EN DINER AAN IN EEN CREATIEVE,
RUSTIGE OMGEVING AAN HET WATER.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Rondje Wijdemeren

Esther Kaper: niet bezuinigen op 
armoedebestrijding
Door: Ben Groenendijk

Ik weet niet precies wat 
meisjes van zestien in hun 
dagboeken schrijven, maar 
van Esther Kaper weet ik 
het nu wel: de uitslagen 
van de verkiezingen. Maar 
ze kreeg de politiek niet 
met de paplepel ingego-
ten. ‘Nee, dat niet. Wel is 
mijn politieke partijkeuze 
dezelfde als die van mijn 
ouders.’

Esther kwam met haar partij 
met één zetel in de gemeente-
raad. Landelijk gezien verloor 
de CU 10%. Esther kreeg 73% 
meer stemmen dan vier jaar 
geleden. ‘Ik ben onze kiezers 
er erg dankbaar voor.’

Politieke belangstelling
‘Mijn belangstelling voor po-
litiek is vooral aangewakkerd 
door mijn werk. Ik studeerde 
Journalistiek in Utrecht en heb 
daarna veel redactioneel werk 
gedaan voor programma’s van 
de publieke omroep. Zo heb ik 
ook politici geïnterviewd. Het 

drong tot mij door dat dit de 
mensen zijn die het moeten 
doen. Geleidelijk groeide de 
behoefte om zelf ook verant-
woordelijkheid te nemen. Ik 
ben toen een keer het congres 
van de ChristenUnie binnen-
gelopen. Daar viel het kwartje 
definitief. Ik vind het mooi mij 
in te zetten voor de samenle-
ving, geïnspireerd door mijn 
geloof.’

Toen Esther in de campagne 
de vraag kreeg welke boe-
ken ze graag leest, noemde 
ze titels van boeken over de 
oorlog. Waarom? ‘In mijn kin-
dertijd – ik was 11 – schreef ik 
een verhaaltje over kinderen 
die in het bos een onderduika-
dres van Joodse mensen von-
den. De Tweede Wereldoorlog 
heeft mij op een of andere ma-
nier gegrepen. Ik dwing mezelf 
dus om die gruwelijkheden 
elke keer weer te lezen. Om 
waakzaam te blijven.’

Trainer
Esther is nu eindredacteur en 
trainer op het gebied van vi-

deo en presentatie. Ze werkt 
o.a. voor de videoredactie van 
het Reformatorisch Dagblad, 
een krant die lange tijd het be-
wegend beeld meed. ‘Bij mijn 
keuze niet meer zelf actief te 
zijn in de journalistiek speelde 
een rol dat dit lastig combi-
neerbaar is met politieke acti-
viteiten. Je onafhankelijkheid 
staat dan op het spel. Ik rea-
liseer me dat politiek veel van 
je vraagt, ook van je gezin. We 
hebben twee kinderen, van 10 
en 7. Gelukkig heb ik een man 
die me volledig steunt. Omdat 
ik ondernemer ben, kan ik zelf 
mijn tijd indelen.’

Inspraak
‘Op het gebied van woning-
bouw moeten er lange termijn 
plannen komen. Niet meer dat 
hapsnap-beleid, met een pro-
ject hier en daar.’

Inspraak? Is dat niet een 
vorm van georganiseerde 
teleurstelling? 
‘Haha, die onthoud ik. Maar 
nee, afschaffen kan natuurlijk 
niet. Maar het kan wel beter. 

Bijvoorbeeld door heel heldere 
kaders. Duidelijk maken waar 
mensen wel en niet over mee 
mogen praten.’

Armoedebestrijding
‘We hebben besloten niet in de 
coalitie te stappen. Eerst maar 
eens een termijn meedraaien. 
De andere winnaar, De Lokale 
Partij (8 zetels), praat overi-
gens wel met ons, om te ho-
ren wat we willen. DLP heeft 
een goeie campagne gevoerd. 
Heeft benadrukt dat inwoners 

zich niet gehoord voelen. De 
partij krijgt nu als eerste de 
grote verantwoordelijkheid 
om dat gevoel weg te nemen. 
Voor ons staat armoedebestrij-
ding voorop. Bijvoorbeeld door 
de kledingbank in Kortenhoef 
overeind te houden. We moe-
ten zorgen voor de mensen 
die het het moeilijkst hebben. 
Ook als er minder te besteden 
is.’

   

Mijn Plek

Strandje Spiegelplas in Nederhorst 
den Berg

Tekst en foto: Karin Wesselink

Emilia (9) uit Nederhorst 
den Berg

“ER ZIJN HIER HEEL 
VEEL VLINDERS”

“Ik heb hier zoveel mooie her-
inneringen! De meest bijzon-
dere is dat ik vorig jaar voor de 
eerste keer alleen hier naartoe 
mocht, met een vriendin. We 
namen de telefoon van m’n 
moeder mee en mochten an-
derhalf uur wegblijven. Ik zat 
de hele tijd op de telefoon te 
kijken hoelaat het was. Want ik 
wilde niet de tijd vergeten en 
m’n moeder bezorgd maken. 
Ik ben hier ook weleens met 
de hele klas van de Warin-
school geweest, om spelletjes 

te doen. En ik ga hier komen-
de zomer weer op zeilkamp 
en met mijn vader zeilen. Nu 
is het water trouwens ook heel 
mooi, kijk maar hoe licht het 
water is en je kunt de bodem 
zien. Zelfs jezelf. Als je iets 
verder loopt, is er hele mooie 
natuur. Er zijn hier heel veel 
vlinders en daar houd ik van. 
Vijf jaar geleden woonden we 
nog op een appartement in 
Amsterdam. Toen was ik niet 
zo veel buiten als hier. Daar-
om vind ik het hier leuker. En 
ook omdat ik hier heb leren 
fietsen. Ik zie hier trouwens 

ook vaak honden. Die vind ik 
niet zo leuk, ze zijn een beetje 
te groot en ze kwijlen veel en 
poepen op het strand. Niet ie-
dereen ruimt dat netjes op. Ik 
verheug me erop deze zomer 
in m’n eentje naar het strandje 
te gaan. Daar ben ik nu groot 
genoeg voor. Met mijn ouders 
ga ik nooit, die hebben het te 
druk. Ik heb namelijk ook nog 
een zusje en twee broertjes 
waar ze op moeten passen. 
Ik heb het zelf ook vaak druk, 
want ik doe aan karate, paard-
rijden en ik heb pianoles. Maar 
ik vind het allemaal heel leuk!”

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

FAMILIEBERICHTEN

Het Witte Huis

In de Boomhoek aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 242 stond eens café-restaurant
Het Witte Huis dat decennialang een druk bezochte gelegenheid was. De prent-
briefkaart uit se 50er jaren  toont het café met het terras. Om het de gasten nog 
aangenamer te maken werd er in de zestiger jaren van de vorige eeuw een 
verrijdbare glazen wand neergezet, zodat zij lekker uit de wind konden zitten met 
een prachtig uitzicht op het water. Na de Tweede Wereldoorlog was vooral het 
zwembad bijzonder in trek. Dat had een groot houten zonneterras en een duik-
toren die zeer geliefd was bij de jeugd. Drommen dagjesmensen kwamen op de 
fiets naar het bad. Badmeester Hans Kleis bracht veel Loosdrechtse kinderen 
tijdens het zogenaamde schoolzwem men de zwemkunst bij ‘aan de hengel.’ Van 
het oorspronkelijke Witte Huis en het zwembad is niets meer over. Het zwembad 
werd als eerste gesloten. Op die plaats is nu de jachtmakelaardij Dijkzicht geves-
tigd. Het restaurant redde het ook niet en verviel tot een ruïne. Jarenlang is er 
onderhandeld over een andere bestemming. Er staan nu twee villa’s die nu alweer 
grondig gerenoveerd worden. Recent is de tuin beplant met grote bomen, zodat 
Boomhoek haar naam weer meer terugverdient! Naast de villa’s bevindt zich nog 
steeds de haven van de bekende Watersportvereniging Het Witte Huis. Steeds 
worden deze fantastische plekken aan het water goed gebruikt. Teloorgang van 
het erfgoed van weleer wordt omgezet in moderne pracht.

HISTORISCHE FOTO VAN DE WEEK

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

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgerichte Massage
Ontspanningsmassage

Ook DUO-Massage!
www.donnalife.nl

06 274 841 42

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Een DJ op uw feest? Kijk 
www.GO-Products.nl

Hulp nodig bij opruimen &
ontspullen? Krijg rust in

huis & hoofd. Lotte van 
Aerle, opruimcoach. Vrij-

blijvend contact 0612227976
info@lottevanaerle.nl

TE KOOP PRACHTIG BEUKENHOUT
Voor openhaard, wordt gratis

geleverd in Wijdemeren
Tel: 06 575 651 03

Zorgkwekerij Kostelijk
Open dag 7 & 8 april

Benieuwd naar onze visie 
op zorg? De koffie staat 

klaar! Middenweg 13, NdB
www.kwekerijkostelijk.com

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096

Easy Moving verhuisbedrijf
Ankeveen is op zoek naar

sterke en vriendelijke 
verhuizers! Bel voor info
met Hugo 06-45648795

Te huur: centrum Nederh
Kantoor/praktijk 50m2

tel: 0640298774

Ambachtelijke slagerij
Jochem Diekerhof zoekt voor

de nieuwe winkel in NdB
Partime personeel. Kom jij ons

gezellige team versterken?
Tel. 0294 251204

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

H.van Gelderen 0651406217

HET SPIEGHELHUYS ZOEKT
MEDEWERKERS VOOR

SPOELKEUKEN EN BEDIENING!

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschij-

ning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

Met diepe bewondering en veel respect voor haar moedig
gedragen ziekte en dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven 
aan ons heeft meegegeven, geven wij u kennis van het heengaan 
van mijn allerliefste zorgzame vrouw, onze moeder, schoonmoe-

der en fantastische oma

Tineke Zwiers
*29-10-1959       ✝ 01 april 2022

Mama is overgebracht naar Uitvaartcentrum den Hull te Hilversum.
Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op

vrijdag 8 april van 18.30 uur tot 19.15 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 9 april om 16.30 uur in Crematorium Laren.

Weg over anna’s hoeve 1 te Laren.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer.
Kom fleurig gekleed voor mama en neem alsjeblieft een

herinnering/laatste groet mee op een kaartje.

Peter
Jordy & Imani

Suzan, Joey & Kik
Jessica & Jaxx
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Bedankt !
NEDERHORST DEN BERG
Het zit er op! Vanaf heden ben 
ik na 53 jaar met pensioen. 
Ik heb het al die tijd met veel 
plezier gedaan en wil op deze 

manier iedereen van harte be-
danken voor al deze jaren en 
in het bijzonder Ton en Bianca 
Vernooij.
Wim van Kippersluis

   

Uitslagen dressuurwed-   
strijden Rijvereniging NdB
NEDERHORST DEN BERG
Zondag 3 april was er weer 
sportieve strijd op de Ma-
nege Laanhoeve.

18 deelnemers streden in de 
klasse B en L1,L2 om de prij-
zen. Zij werden gejureerd door 
Annemarie Riechelmann en 
haar schrijfster Marieke Gorter.
De ringmeesters waren Priscila 
en Monique Bruinsma.

Allereerst gingen de negen 
deelnemers van start in de 
klasse B.

Dit is de tweede klasse waarin 
je kunt starten. Een ruiter start 
in de N klasse en na het beha-
len van een aantal winstpunten 
mag je starten in de B-klasse. 
Daarna volgt de klasse L 1 , L2 
en daarna de M-klasse.

In de klasse B was de uitslag:1: 
Ilayda Buldog op Eblesse met 
202 pnt. 2: Ilse Riemes op Resi 
met 191 pnt.

Daarna volgden de andere 9 
deelnemer in de klasse L1. 1: 
Sara de Jong op Teddy met 
198 pnt. 2: MoniqueBruinsma 
op Jimmy met 197 pnt.

In de L2 was er maar één deel-
memer en die won uiteraard: 
Willem Schouten op Eblesse 
met 194 pnt.

Helaas konden de prijzen dit-
maal niet uitgereikt worden 
door Marco Grotendorst. Ook 
stond Astrid Hagen niet ach-
ter de balie, beide waren po-
sitief getest op het bekende 
virus. Alle werkzaamheden 
waren overgenomen door Mar-
ti Bergman en de prijzen wer-
den uitgereikt door Annemarie 
Riechelmann. Zij was zeer te-
vreden over de manier waarop 
er gereden was en gaf nog een 
aantal goede bruikbare tips 
voor de volgende wedstrijden.

De volgende wedstrijd is op 18 
april (Tweede Paasdag); het 
Paasspringen.

   

Gastvrouwen/heren gezocht 
voor Siertuin Gooilust
 ‘S-GRAVELAND
Op de ‘s-Gravelandse Buiten-
plaatsen ligt de siertuin van 
Gooilust. Een verborgen para-
dijsje met honderden soorten 
exotische bomen en planten. 
De siertuin is van maart tot no-
vember geopend en trekt dan 
vele geïnteresseerde bezoe-
kers. Deze worden ontvangen 
door de enthousiaste gastvrou-
wen/heren van de siertuin, die 
vertellen over de bijzondere 
plantencollectie en historie van 
Gooilust. 
 
De siertuin is van maart tot 
november geopend op de 
dinsdag- en zaterdagmiddag. 
Natuurmonumenten zoekt vrij-
willigers die het promotieteam 
van de siertuin willen verster-
ken. Kennis van tuinieren en 

planten is gewenst, maar geen 
vereiste. Belangrijker is jouw 
enthousiasme om het verhaal 
van de siertuin te delen met 
bezoekers. Ook vraag je hen 
of ze het werk van Natuurmo-
numenten willen steunen. Ben 
je geïnteresseerd dan kun je in 
de eerste maanden een aantal 
keer meedraaien met de be-
staande gastheren/vrouwen. 
Zodra je bent ingewerkt, wordt 
je gemiddeld 2x per maand in-
geroosterd voor de siertuin.
 
Heb je interesse? Neem dan 
contact op met Peter Leerma-
kers, boswachter vrijwilligers-
coördinatie van de Gooi en 
Vechtstreek: 06-54295143 of 
p.leermakers@natuurmonu-
menten.nl  

Paaspuzzeltocht met de Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 16 april orga-
niseert het Spotjesteam, 
met hulp van KinderVa-
kantieWerk en het Willie 
Daspleincomité, dit jaar 
weer een Paaspuzzeltocht. 
Paaseieren zoeken maar 
dan anders!

De speurtocht is voor gezin-
nen met kinderen in de basis-
schoolleeftijd. De start is op het 
Willie Dasplein. Tussen 9.30 
en 14.00 uur kunnen gezinnen 
zich daar melden en beginnen 
aan een leuke wandeling door 
ons dorp. Neem een pen mee 
en ga op zoek naar 15 eieren 
met op de achterkant steeds 
twee vragen. Een gemakkelij-
ke voor de jonge kinderen en 

voor de ouderen een moeilij-
ke. De paaseieren wel laten 
hangen voor alle deelnemers. 
De antwoorden worden inge-
vuld op de achterkant van een 
kleurplaat, die vooraf mooi is 
gekleurd en versierd. Plak, 
schilder en kleur er maar op 
los. De kleurplaat wordt ver-
spreid via de scholen en is ook 
af te halen bij AH. Heb je meer 
kinderen in je gezin, dan heb 
je meer kleurplaten nodig. On-
der de goede inzendingen en 
mooiste kleurplaten worden 
een paar prachtige prijzen ver-
loot! Onderweg staat een limo-
nadekraam en ook de paas-
haas loopt rond met mandjes 
vol lekkers. Is het spoor goed 
gevolgd, dan kom je uit op 
een van de mooiste plekjes, 

het Kasteel. Daar is de finish 
en uiterlijk 15.00 uur moet ie-
dereen zich daar hebben ge-
meld. Alle kinderen leveren 
hun kleurplaat en de antwoor-
den in, in ruil voor een lekkere 
verassing. Vermeld wel naam 
en telefoonnummer. Prijswin-
naars worden gebeld en de 
uitslag komt ook in het Week-
blad Wijdemeren. Zowel bij de 
start als bij de finish staat onze 
fooienpot. Wilt u ons helpen 
met een kleine bijdrage zodat 
we dit leuke evenement kun-
nen blijven organiseren? Daar 
zijn we u heel dankbaar voor. 
Het team beleeft al veel voor-
pret aan de organisatie van de 
tocht, tot Paaszaterdag!

   

Girlpowerr in schoolschaak
Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
De meidengroep van de 
Jozefschool heeft op 
woensdag 30 maart de 
wisselbeker en de Joep 
Nuissl bokaal in de wacht 
gesleept.

Ik kreeg in 2021 het verzoek 
via de gemeente om af en toe 
met Joep te gaan schaken, 
want ondanks zijn ziekte vond 
hij dat wel leuk. Daar er geen 
geld tegenover mocht staan 
en Joep toch wat wilde geven 
hadden we afgesproken dat 
hij het schoolschaaktoernooi 
zou sponsoren. Helaas werd 
de ziekte hem een maand ge-
leden fataal, maar zijn vrouw 
heeft het voor haar rekening 
genomen.

Door de corona-maatregelen 
en het feit dat op 9 april het 
regionale toernooi in Maars-
seveen wordt gehouden werd 
de organisatie een haastklus, 
helaas konden veel scholen 
de inschrijving niet meer rond 
krijgen.

Dus uiteindelijk deden slechts 
3 teams mee aan het toernooi, 
twee teams van de Jozef-
school, die een thuiswedstrijd 
hadden, en de titelverdediger, 
de Curtevenneschool met één 
team. Nadat de Curtevenne-
school zowel van de Jozef-
school 1 als 2 had verloren 
ging zij wel een beetje teleur-
gesteld naar huis.

De juffrouw van de Jozef-
school vertelde dat ze de dag 
voor het toernooi nog even een 
spoedcursus had gegeven. 

Dat heeft duidelijk gewerkt. De 
meisjes van de Jozefschool 2 
moesten het in de laatste ron-
de opnemen tegen de jongens 
van de Jozefschool 1, en die 
wedstrijd werd met 4.5-3.5 ge-
wonnen door de meiden. Dit is 
niet de eerste keer dat er een 
team geheel uit meisjes be-
staat maar wel de eerste keer 
dat een meisjesteam wint.

Daar veel gemeenten geen 
kans zagen om het toernooi 
voor 9 april te organiseren zijn 
alle drie de teams uitgenodigd 
voor de regionale finales.

Op 2 november zal het volgen-
de schoolschaakkampioen-
schap worden gehouden, dus 
kinderen, ruim de tijd om je 
voor te bereiden. Hopelijk ko-
men jullie dan weer met veel 
meer teams.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand Wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 28 maart: Mw. T. 
Bos – J. van Greuningen 3-0, 
K. Jacobs – M. Zieleman 2-0

Stand aan kop: Mw. T. Bos 18-
48 (kampioen), K. Jacobs 18-
45, W. Clements 18-36

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 31 maart: Mw. T. 

Mulders – K. Jacobs 1-1, M. 
Verlaan – H. Stalenhoef 0-2, P. 
van ’t Klooster – W. Clements 
2-0

Stand aan kop: H. v.d. Berg 
17-49, H. Stalenhoef 17-44, 
M. Verlaan 17-35

Programma + contact
Donderdag 7 april 19.30 uur: 
Biljartclub 4711 tegen BV 
Overmeer (competitie “De 

Buuren”), vrijdag 8 april 19.30 
uur: BV Geinburgia tegen 
BV De Tram (competitie “De 
Buuren”), zaterdag 9 april 
16.00 uur: weektoernooi biljar-
ten, zondag 10 april 16.00 uur: 
maandtoernooi koppelklaver-
jassen

Contact + info: 06.53621718 / 
06.20408058
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Open Dag Scouting Klaas Toxopeus
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was 
de open dag van Scouting 
Klaas Toxopeus. Alle in-
woners vanaf 5 jaar waren 
welkom om van 10.00 tot 
13.30 een kijkje te nemen 
bij het clubhuis aan de 
Kwakel 52.

De scouts hadden alles uit 
de kast getrokken om te laten 
zien wat ze elke zaterdag aan 
activiteiten zoal doen. In het 
lokaal van de bevers (5 t/m 7 
jaar) konden de kinderen een 
figuur met spijkers en een 
touwtje maken, bij de welpen 
(7 t/m 12 jaar) was er de ge-
legenheid om te figuur zagen 
en bij de zeeverkenners (12 
t/m 16 jaar) werden er heuse 
bouwwerken gemaakt met sa-
téprikkers en kurken.

Ook buiten het clubhuis was 
er van alles te doen. Schom-
melen op een bank, over een 
zelfgemaakte touwbrug heen-
lopen, een krattentoren bou-
wen en daarop klimmen, een 
rondje zeilen over de Korten-

hoefse plassen en wanneer je 
het koud had kon je je opwar-
men bij het kampvuur.

De open dag werd niet alleen 
druk bezocht door kinderen 
die graag wilden kijken of 
scouting iets voor hen was, 
maar ook door ouders van de 
huidige leden. “Door corona 
hebben we de afgelopen jaren 
geen boerenkoolmaaltijd ge-
had. Nu kan alles weer en je 
merkt dat ouders graag komen 

kijken wat hun kind op zater-
dag doet,” aldus voorzitter Die-
derik Klaassen.

“Iedereen is welkom op de 
scouting. Ik merk dat iedereen 
hier wordt geaccepteerd zo-
als hij is. Het leukste is dat je 
soms heel verlegen kinderen, 
hangend aan de benen van 
hun ouders ziet binnenkomen 
en je ziet ze veranderen in 
zelfstandige jongeren,“ zegt 
de voorzitter.

Reünie S.V. ‘s-Graveland
In april sluit de S.V. ’s-Grave-
land haar jubileumjaar af. De 
honderdjarige heeft het af-
gelopen jaar veel activiteiten 
en evenementen ter ere van 
het jubileum georganiseerd. 
De laatste zijn aanstaande en 
op maandag 18 april (twee-
de paasdag) zullen vele oude 
bekenden elkaar vanaf 10:30 
uur treffen tijdens de reünie. 
Jos Theunissen, aanvoerder 
van de jubileumcommissie: 
“We verwachten een grote 
belangstelling voor de reünie 
en dan is het fijn om vooraf 
een indicatie te hebben hoe-
veel mensen van plan zijn te 
komen”. Het aantal aanmel-
dingen ligt inmiddels al ruim 
boven de 100. Er komen na-
men voor van mensen die al-
tijd nog actief zijn bij de vereni-
ging, maar ook oud-leden en 
vrijwilligers met een verleden 
bij de vereniging hebben zich 
aangemeld. “Er is inderdaad 
een grote verscheidenheid 
aan mensen die langskomen”, 
geeft Theunissen aan, die zelf 
ook een rijk verleden heeft bij 
de vereniging, onder andere 
als secretaris en jeugdtrainer. 
Hij noemt een aantal mensen 

dat op de lijst staat. Van oud 
spelers (o.a. Harry Torsing en 
Jan Hoogstraten), oud trainers 
(Jan Verburgt en Ronald Heer-
schop) en een oud trainer van 
de damesafdeling, Jan van 
Rijn. De oud-selectiespeler 
komt samen met zijn vrouw 
Ciska, die jarenlang bij de da-
mes speelde. Zij zijn overigens 
niet de enige aanwezigen met 
betrokkenheid bij de vrouwen-
tak van de vereniging. Iemand 
anders met een rijk verleden bij 
de vereniging, Evert Roukens, 
heeft zich eveneens opgege-
ven. Het is een kleine greep uit 
de bonte verzameling van aan-
meldingen voor de reünie waar 
ook aandacht zal zijn voor de 
spelers die verkozen zijn in het 
Elftal van de Eeuw. 

Tijdens de samenkomst zullen 
vele verhalen worden verteld 
en herinneringen opgehaald. 
Het weerzien wordt besloten 
door de huidige generatie voet-
ballers. Het eerste elftal speelt 
die middag de competitieweds-
tijd tegen Forza Almere. 

Aanmelden kan nog steeds via 
reünie@svsgraveland.nl.

THE SKINBAR
 HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING

KORTENHOEF

Reünie en tentoonstelling 
100 jaar S.V. ‘s-Graveland

Niemand heeft alle 100 jaren van onze vereni-
ging meegemaakt, maar velen zijn hoe dan ook 
een onderdeel geweest van onze historie. Op 2e 
Paasdag maandag 18 april bieden we iedereen 
de gelegenheid om herinneringen met elkaar 
op te halen. Herinneringen over gebeurtenis-
sen en herinneringen met en over (vroegere) 
vrienden, vriendinnen en clubgenoten, die el-
kaar misschien al heel lang niet meer gezien 
hebben. Wij hopen velen van hen te mogen 
verwelkomen. Om een indicatie te hebben van 
het aantal personen dat er zal zijn, vragen we 
om via www.svsgraveland.nl je aanwezigheid 
kenbaar te maken.   

Aanvang van de reünie is 10.30 uur en eindigt 
(officieel) om 14.00 uur. Daarna speelt het 1e 
elftal de competitiewedstrijd tegen Forza Al-
mere.

Tentoonstelling
Voor het jubileumboek is geput uit het rijke 
clubarchief, maar niet alles heeft het jubileum-
boek gehaald. Veel fotomateriaal bijvoorbeeld 
niet. Reden voor de clubarchivarissen Frans 
Hendriks en Joop Glijn om nogmaals letterlijk 
alles uit de kast te halen voor het samenstellen 
van de Tentoonstelling 100 jaar S.V.’s-Grave-
land. Deze wordt op zondag 17 april officieel 
geopend en is de dagen er na te bezoeken. 
Tijdens de reünie en daarna dinsdag 19 april 
(13.00-21.00 uur) en woensdag 20 en donderdag 
21 april van 11.00-21.00 uur.
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Odis Volleybal, niet altijd 
makkelijk
Bijna alle teams van Odis 
Volleybal kwamen deze week 
in actie. Het ging niet altijd 
even makkelijk. Het kostte wat 
zweet en leverde wisselend 
resultaat op.

Dames1 speelde maandag 
28 maart thuis. Het was een 
spannende wedstrijd met een 
irritante coach van de tegen-
partij. Het was dat de scheids 
geen gele kaart bij zich had. 
Bijzonder was de jubelliedje 
van de tegenpartij na het scho-
ren van een ace. Het traditio-
nele fruithapje gaf DS1 niet 
helemaal de gewenste power. 
Het was zo spannend dat de 
reporter haar kauwgom ver-
loor en beneden moest halen. 
1-3 verlies.

Heren1 kwam woensdag-
avond in actie. Op papier 
moest het te doen zijn. De 
praktijk wees anders uit. On-
danks de subtiele aanwijzin-
gen van de trainer werd er te 
weinig met de blinddoek voor 
geramd. Zowel de oudere als 
de jongere heren weten het 
gebrek aan slagkracht aan de 

training van maandag waarbij 
zij lood in de enkels hebben 
gekregen. 2-3 winst en geen 
moment twijfel… ahum.

Recreanten3 mochten vrijdag 
1 april spelen. Geen tijd voor 
flauwe 1 april grapjes. Zoals 
altijd mochten zij vier keer in 
actie komen. Twee gelijk, een 
gewonnen en een verloren. 
Recreanten3 heeft een gezel-
lige avond gehad in Almere.

Zaterdag reisde MeisjesB 
af naar Huizen. Niet de fijn-
ste zaal om in te spelen. Hol 
geluid met een gladde vloer. 
Thuis werd met 4-0 gewon-
nen. Dat zat er zaterdag niet 
in. Het werd 2-2. De setter op 
rechtsvoor was nieuw. Geen 
van de meiden had echt hun 
dag. Uitslag 2-2. Mooie ballen 
en rally’s. Foute servicebal-
len, te veel vertrouwen op de 
teamleden dat die de bal wel 
haalden… niet altijd dus.
Komende wedstrijden: zater-
dag 9 april MB1 thuis 13.30 
uur, maandag 11 april DS1 uit, 
HS1 thuis om 21.00 uur, vrij-
dag 15 april MB1 uit.

   

Ledenvergadering IJsclub 
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Graag nodigen wij alle leden 
uit voor onze jaarlijkse leden-
vergadering op vrijdag 29 april 
2022 om 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) in het Club-
gebouw van de IJsclub Neder-
horst den Berg, Blijklaan 1a.
Er zijn een aantal leden af-
tredend en herkiesbaar t.w.: 
Secretaris: N. IJkhout. Be-
stuurslid: K. Groenestein. Be-
stuurslid: F. Zwagerman.
Wilt u zich beschikbaar stellen 
voor een functie dan kunt u dit 
uiterlijk een dag van tevoren 
kenbaar maken aan de secre-
taris.

We sluiten af met de traditio-
nele sjoelkampioenschappen 
en uiteraard zorgen wij voor 
koffie en een hapje en drankje 
achteraf.

Heeft u vragen of wilt u meer 
informatie kunt u contact op-
nemen via info@ijsclubneder-
horst.nl of met de secretaris.

U kunt op de hoogte blijven via 
Twitter, Instagram en Face-
book: @ijsclubnederhorst. 

Secretaris N. IJkhout, nick@
ijsclubnederhorst.nl, tel.: 06 
365 89 826

 S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Het eerste zag zijn wedstrijd 
uitgesteld naar 26 april en 
kwam dus niet in actie. Het 
2e speelde uit bij Huizen 3 en 
waar het vorige week won met 
een penalty, kreeg het nu in 
de laatste minuut een penalty 
tegen. Daardoor verdween de 
terechte 1-1 van het score-
bord en verloor het met 2-1. 
Die cijfers konden ook bij het 
3e (thuis tegen Nederhorst 3) 
en het 5e (thuis tegen Was-
meer 5) na 90 minuten op het 
wedstrijdformulier genoteerd 
worden. Het 4e ging als kop-
loper naar runner up Altius 6 
en kwam er als koploper ook 
weer vandaan met een 0-3 

zege op zak.

Voor VR1 was het de eer-
ste van 3 lastige wedstrijden 
in de komende weken. HMS 
kwam op bezoek en na een 
2-0 voorsprong werd het 2-2. 
Een juiste afspiegeling van de 
krachtsverhoudingen. VR2, de 
laatste weken niet gelukkig, 
bestreed Waterwijk in Almere 
en met succes: 1-2 winst. Dat 
lukte VR3 niet bij Nederhorst. 
De nederlaag was ruim: 9-0.

Afgelopen zaterdag waren 
er twee Teams van de Week. 
JO17-1 trapte af tegen Zuidvo-
gels JO17-1. Het vlaggenschip 
van de jeugd, JO19-1, was het 

andere Team van de Week en 
ontving Altius JO19-1. Beide 
teams kwamen niet tot een 
overwinning. JO19-1 verloor 
met 4-1 en JO17-1 speelde 
doelpuntloos gelijk.

Na twee jaar kan de klaver-
jascommissie weer het paas-
klaverjassen organiseren. Op 
maandag 11 april om 20.00 
uur worden de kaarten ge-
schud. De prijzen bestaan 
uit, hoe kan het ook anders, 
eieren. Op de prijzentafel na-
tuurlijk andere prijzen. Die zijn 
voor de loterij voor de eventu-
ele minder gelukkigen in het 
kaartspel.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst behaalde een 
zwaar bevochten 2-1 overwin-
ning op SVM uit Maartensdijk. 
Na de vroege voorsprong via 
een mooi doelpunt van Mar-
co Terlien op aangeven van 
Justin Wessels vergrootte Fe-
lix Yorks op slag van rust de 
marge tot twee doelpunten. 
Felix zette de aanval op met 
Job van Wijk en werd zelf de 
afmaker. Waar voor de rust het 
spel van beide ploegen ver-
zorgd was werd het na de pau-
ze vaak rommelig en af en toe 
hectisch. SVM, dat de duels 
niet schuwde, probeerde snel 
de aansluittreffer te maken 
en kregen hierbij de hulp van 
de scheidsrechter. Wel heel 
makkelijk gaf hij de gasten in 

de 60e minuut een strafschop 
die feilloos werd benut. Met 
veel inzet en goed keepers-
werk van Wesley van der 
Helm hield Nederhorst stand 
en trok zo de overwinning naar 
zich toe. Door dit resultaat blijft 
het in de race voor de 4e plek. 
Wel zag trainer Sint, die blij 
was met de getoonde inzet, de 
twee broers Terlien uitvallen 
met blessures.

Nederhorst 2 werd om beken-
de coronaredenen afgelast en 
het derde moest met miniem 
verschil van 2-1 de winst la-
ten aan ‘s Graveland 3. Ne-
derhorst 4 blijft verrassen. 
Opnieuw was er een zege. 
In en tegen Eemdijk werd het 
een fraaie 2-5 overwinning. 

De vrouwen 1 versloegen met 
ruime cijfers in de derby tegen 
’s Graveland. Het werd maar 
liefst 9-0.

Bij de meiden jeugd was er 
een mooi succes voor de 
MO17-1. Tegen FC Zaandam, 
een tegenstander die je niet 
vaak tegenkomt in de regio, 
werd het een 2-0 zege. Ook de 
MO13 wisten fraai met 4-2 te 
winnen van Hoogland MO13-
1, maar de MO11 konden het 
niet bolwerken en gingen fors 
onderuit bij UVV.

Voor meer info verslag zie 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

   

Nieuws van ASV ‘65
ANKEVEEN
ASV wist dat de uitwedstrijd 
tegen NVC gewonnen moest 
worden, wilden ze de eerste 4 
op de ranglijst nog kunnen ha-
len. De vorige wedstrijd thuis 
tegen NVC was de slechtste 
tot nu toe, gaf trainer Yoeri 
Tol vooraf op Facebook aan. 
ASV had wat goed te maken 
in Naarden. De spelers van 
ASV begonnen sterk en maak-
ten vanaf het begin de dienst 
uit op het veld. Dit resulteer-
de in de 15e min in de 0-1 
door Laurens vd Greft. In de 
36e min werd Epitace Krae-
mer dwars door het centrum 

aangespeeld, 0-2. Ook na de 
rust bleef ASV gecontroleerd 
voetballen tot Patrick v Voorst 
Sherrick Krind vrij voor de goal 
kon zetten, 0-3 ASV. In de 74e 
minuut gooide Epi de wedstijd 
op slot door de 0-4 binnen te 
schieten. Een goede wedstrijd 
waar de stand uiteindelijk nog 
vertekend is, ASV had hier hun 
doelsaldo verder op kunnen 
schroeven. Epitace Kraemer 
is de topscoorder van de ge-
hele competitie. Hij staat met 
22 goals nu bovenaan de lijst.

ASV-2 begon goed aan de 
wedstrijd tegen Eemdijk-10, 

maar kwam tegen de verhou-
ding met 1-0 achter. Gelukkig 
herpakten ze zich snel en liep 
de score aan Ankeveense kant 
uit naar 1-3. Door slordighe-
den van ASV kon Eemdijk nog 
voor rust de stand gelijk trek-
ken. Na rust liep Eemdijk uit 
naar 6-3. Karel Mando maakte 
na zijn blessure zijn rentree 
en wist er met een prachtig 
afstandsschot nog 6-4 van 
te maken. Eemdijk won ver-
diend in een zeer sportieve 
wedstrijd. Volgende week de 
derby tegen ’s-Graveland-5, 
zaterdag 12.30 uur sportpark 
Ankeveen.
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Mooie liedjes van het  
Ministerie
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Het culturele palet van de 
dorpen heeft een nieuwe 
kleurtje erbij gekregen 
door het Ministerie van 
Mooie Liedjes dat afgelo-
pen weekend twee keer 
optrad in De Blinker in 
Kortenhoef. Een gezel-
schap van vijf vrouwen en 
vijf mannen dat samen met 
arrangeur, tekstschrijver, 
pianist, enz. Ben Groenen-
dijk het publiek vermaakte 
met een reeks mooie lied-
jes.

Dit keer waren de songs rond 
het thema C aan Zee gegroe-
peerd, waarbij talkshow-host 
Chris Ceder (gespeeld door 
Antoine van Roemburg) aan 
tafel met z’n gasten diverse 

onderwerpen aan de kaak 
stelde. Vaak met een verras-
sende invalshoek, een enkele 
keer oubollig. De keuze van 
de liedjes was zondermeer 
geslaagd, een verzameling uit 
een rijke schatkist met teksten 
uit het verleden. ‘De Enkeling’ 
van Jules de Corte is nog bij-
zonder actueel, maar ook Fré-
deric Chopins ‘Tristesse’ werd 
meerstemmig prachtig vertolkt 
in een vertaling van Ben Groe-
nendijk. De sopranen, alten, 
tenoren en bassen van het Mi-
nisterie vormden een harmoni-
euze eenheid, waarbij het tien-
tal ook nog eens aantoonde te 
kunnen acteren in diverse rol-
len aan tafel. De C kwam ook 
terug in een ode aan de altijd 
sikkeneurige Leonard Cohen 
wiens Hallelujah door de goed 
bezette zaal werd meegezon-
gen. Het Calimero-complex 
van een echtpaar dat zich 
te klein voelde was hilarisch 
evenals de opkomst van ma-
rathon-zwemmer Maarten van 
der Weijden voor wie men een 
leuke hommage zong. Het 
programma sprong van het 
een op het ander in een hoog 
tempo. Bijzonder indrukwek-
kend was de mannenversie 
van Het Is Over, door Jonne, 
die de klassieker van Conny 
Stuart met overtuiging en pas-
sie neerzette. Our House van 
Crosby, Stills, Nash & Young 
vergeet niemand van de gene-
ratie 50+.

De cirkel rond de C aan zee 
was weer rond met De Zee 
van Paul van Vliet die memo-
reerde dat de zee ‘er beroerd 
aan toe’ is, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Het was een 
fijne avond met mooie liedjes 
die je een opkikker gaven in 
deze sombere tijd. Hopelijk 
komt het Ministerie gauw weer 
terug met een nieuwe serie 
liedjes.

Fancy Fair voor        
The Thom Foundation
NEDERHORST DEN BERG
Op maandag 18 april, 2e 
Paasdag, is tussen 14.00 
en 20.00 uur een Fancy Fair 
op Middenweg 154 in Ne-
derhorst den Berg. Met de 
verkoop van tweedehands 
spullen, lekkere hapjes en 
drankjes, en een bingo met 
mooie prijzen wordt geld 
opgehaald voor The Thom 
Foundation.

Freek, Jan, Jacqueline en 
Ralph, Sacha, Lara, Remco, 
Nine, Willem en Elly zetten 
zich samen in voor dit goede 
doel. Op 28 mei nemen deze 
twee families opnieuw deel 
aan het de Thom Ventoux. 
Nine, Willem en Elly als vrij-
willigers, de andere zeven als 
actieve fietsers die de Mont 
Ventoux beklimmen. Een uit-
dagende en pittige tocht, die 
The Thom Foundation voor de 
5e keer organiseert om geld in 
te zamelen. Met het opgehaal-
de sponsorgeld ondersteunen 
zij wereldwijd projecten voor 
kinderen met een beperking.

Samen meedoen
Verbinden van mensen, sa-
men meedoen is belangrijker 
dan winnen. Dat zijn de kern-

waarden die The Thom Foun-
dation belangrijk vindt. Dat 
gold zeker voor Thom; de op 
jonge leeftĳd overleden zoon 
van Stefan Bredenbeek en 
Inge Obdeĳn. Ter herinnering 
aan hem richtten zij in 2006 de 
Thom Foundation op. Om de 
wereld een beetje mooier te 
maken. Precies wat hun Thom 
als klein kind al zo graag deed. 
Op de website www.thethom-
foundation.nl lees je meer over 
alle projecten die de foundati-
on ondersteunt.

Duwtje in de rug
Geef jĳ de twee families een 

duwtje in de rug bij hun be-
klimmingen? Bezoek dan op 
2e Paasdag de Fancy Fair. 
Een gezellige middag waar 
je welkom bent om te proe-
ven, spelen, kopen en/of ge-
ven voor het goede doel. Wil 
je bruikbare spullen (geen 
rommel) brengen? Neem dan 
contact op met Jacqueline: tel. 
06 53958808. Uiteraard kun je 
ook rechtstreeks geld doneren 
op banknummer NL57 TRIO 
0390219924 t.n.v. C. Verbrug-
gen o.v.v. Thom Ventoux 2022.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 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...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.
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Lammetjesdag
NEDERHORST DEN BERG
De meeste lammetjes van 
2022 zijn weer geboren en 
daarom houden we onze jaar-
lijkse Lammetjesdag. Als jullie 
het leuk vinden om te komen 
kijken en aaien, zijn jullie van 
harte welkom op

Zaterdagochtend 9 april van 
10 tot 12.30 uur
Toegang is € 2.-, voor jong en 
oud staat wat lekkers klaar! 
Familie Boshuizen-Galesloot, 
Reeweg 5 te Nederhorst den 
Berg

Onze schapen en geiten zijn 
gevaccineerd tegen Q-koorts. 
In de aflamperiode is op een 
schapenbedrijf, net als op 

andere bedrijven waar dieren 
gehouden worden of dieren-
tuinen, altijd het risico van zo-
onosen aanwezig (ziekten die 
van dier op mens over kunnen 
gaan). Op dit moment hebben 
zowel wij als onze dierenarts 
geen enkele aanwijzing dat er 
op ons bedrijf iets mis is, maar 
voor mensen en kinderen met 
een sterk verminderde weer-
stand is het niet verstandig om 
ons te bezoeken. Voor zwan-
gere vrouwen geldt dit zeker.

Familie Boshuizen-Gales-
loot, Reeweg 5 te Nederhorst 
den Berg. Indien u hier nog 
een vraag over heeft, bel ge-
rust Sylvia Boshuizen, 06-
55886242.

   

K.I.K: Kunst in Kortenhoef
KORTENHOEF
Na twee jaar van uitstel i.v.m. 
allerlei corona maatregelen, 
kunnen we eindelijk van start 
met de derde verkoopexposi-
tie van Kunst in Kortenhoef. 
Na twee zeer succesvolle 
voorgaande tentoonstellingen, 
organiseert het kunstenaar-
sechtpaar Mariëtte Paarde-
kooper en Alfred Ophof, bei-
den uit Nederhorst den Berg, 
een verkoopexpositie met 
kunstenaarsechtpaar Trees 
de Haan en Raymond van den 
Berg.

Trees maakt trashdolls, de 
naam zegt het al, zij haalt haar 
materiaal uit kringloopwinkels 
en van rommelmarkten. De 
trashdolls zijn het resultaat 
van 20 jaar snuffelen en ver-
zamelen. Ze zijn aandoenlijk 
en vol humor.

Haar partner Raymond van 
den Berg, maakt schilderijen 
en sculpturen van hout. Deze 
zijn zeer kleurrijk en hebben 
raakvlakken met o.a. streetart, 
popart en invloeden van de 
Cobra beweging. In veel van 
zijn werk zijn invloeden van 
het dagelijks leven van Am-
sterdam terug te vinden.

Het werk van Mariëtte Paarde-
kooper ademt een heel andere 
sfeer uit. Zij maakt objecten 
van vilt, collages van textiel 
en doet aan ecoprinten op leer 
en textiel. Het materiaal voor 
de ecoprints haalt zij uit eigen 
tuin en langs de Vecht. Zij legt 

graag uit hoe vilten in zijn werk 
gaat.

Divers is ook het werk van haar 
partner Alfred Ophof. De schil-
derijen die hij maakt lopen qua 
stijl en onderwerp sterk uiteen. 
Van abstract tot hyper realis-
tisch van stilleven tot surrea-
listisch,vaak met een vleugje 
humor. Zijn beeldhouwwerken 
in Frans kalksteen zijn geïn-
spireerd op Zuid-Europese 
bergdorpjes. Alfred is een kun-
stenaar die zich niet kan vast-
pinnen op één onderwerp en 
techniek.

Wie zich wil oriënteren op wat 
er zoals te zien zal zijn, kan de 
volgende websites alvast gaan 
bekijken:
www.treesdehaan.exto.nl
www.rayberg.nl
www.marietteviltenzo.exto.nl
www.alfredophof.nl

De verkoopexpositie vindt 
plaats in De Oude School in 
Kortenhoef, Kortenhoefsedijk 
145 op 9 en 10 april. Geo-
pend van 11.00-18.00 uur. Te 
herkennen aan de vlag die uit-
hangt. Gratis parkeren.

Kermis in Kortenhoef van 6 tot 10 april
De Kermis in Kortenhoef is terug van weggeweest

KORTENHOEF
Twee jaar konden we geen 
kermis organiseren in Kor-
tenhoef. De coronapande-
mie maakte dat onmoge-
lijk. Maar nu is de kermis 
terug! 

Op de vertrouwde plaats aan 
de Parklaan kunt u weer ge-
nieten van de botsauto’s, 
draaimolen, oliebollen, snoep-

kraam, spelletjes enzovoort.

De kermisexploitanten hebben 
u echt gemist. Ook zij hebben 
een lastige tijd achter de rug 
en zijn blij dat ze weer op reis 
kunnen gaan langs alle dorpen 
en steden van Nederland met 
hun attracties. Deze week zijn 
ze dus in Kortenhoef. 

De kermis is van 6 tot en met 

10 april, de openingstijden zijn: 
woensdag en zaterdag van 
14.00 tot 24.00 uur 

donderdag en vrijdag van 
15.30 tot 24.00 uur

zondag van 13.00 tot 18.00 
uur

Dus: kom en geniet van de 
kermis!

   

Paaseieren zoeken
‘S-GRAVELAND
Zoek paaseieren in het 
Buitenhuis van Alberdingk 
Thijm Scholen, 8 april 
2022.

Op 8 april 2022 van 10:00 
– 12:00 uur organiseert Al-
berdingk Thijm Scholen een 
ochtend paaseieren zoeken in 
het Buitenhuis van Alberdingk 
Thijm.

De ochtend is bedoeld voor 

ouders met kinderen in de 
leeftijd van twee tot vier jaar.

Adres: Noordereinde 54a, 
‘s-Graveland , aanmelden op: 
www.antonius-kortenhoef.nl

   

Blues in de Dillewijn
Elsje en de Bluesmannen brengen blues muziektheater

ANKEVEEN
Op vrijdag 8 april spelen 
Elsje en de Bluesmannen 
de voorstelling ‘Memphis 
Minnie, haar chauffeur, een 
fles whisky en andere ver-
halen uit het blueshotel’ in 
theater De Dillewijn in An-
keveen.

De voorstelling is een mix van 
traditionele akoestische blues 
en verhalen. De plaats van 
handeling is het Riverside Ho-
tel, ergens in het zuiden van 
de VS. De kleindochter van 
de vroegere eigenaars bladert 
door het plakboek dat haar 
grootmoeder heeft bijgehou-
den en komt de namen tegen 
van bluesartiesten die hier 
vroeger, in de eerste helft van 
de 20e eeuw, hebben gesla-
pen. Bij ieder van hen horen 
verhalen en natuurlijk ook hun 
muziek. Sommigen zijn nog 
bekend, zoals Ma Rainey en 
W.C. Handy. Anderen, zoals 
Yank Rachell of Tampa Red, 
zijn dat veel minder.

De voorstelling geeft niet alleen 

een beeld van de geschiede-
nis van de blues, maar schetst 
ook de historische context van 
de eerste helft van de twintig-
ste eeuw: de omstandigheden 
waaronder Afro-Amerikaanse 
artiesten werkten, de migratie 
van miljoenen Afro-Amerika-
nen vanuit de zuidelijke staten, 
de veranderende technologie 
met de opkomst van de radio, 
jukebox en grammofoon. 

Dat horen we terug in de mu-
ziek en in de verhalen uit het 
blueshotel. En zo wordt de 
blues uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw veel meer dan 
het clichébeeld van een man 

met een gitaar en wordt dui-
delijk dat je in twaalf maten en 
drie akkoorden heel veel kunt 
vertellen.

Elsje en de Bluesmannen zijn 
Elsje de Wijn er zes ervaren 
bluesmuzikanten. Elsje de 
Wijn, de vertelster in de voor-
stelling, is bekend als actrice. 
Ooit had ze een hit met ‘Nee 
Karel´uit de musical ´Met man 
en muis´.

De voorstelling begint op 8 
april om 20.15 in Theater De 
Dillewijn, Stichts End 57 in An-
keveen.



GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES

Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor 
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.

Dus op uw knieën het onkruid tussen de 
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren 
met een bezem op een hoop vegen en in plastic 
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand 
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw 
tuin weer aan kant te maken? Met de machines 

van Groenestein Technoservice gaan alle 
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als 
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt 
u het bij ons langs voor machineonderhoud 
of reparatie. Verder kunt u voor al uw 
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES
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• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

GROENESTEIN TECHNO-SERVICE  20 JAAR!! 
Open dag op 9 April 10.00 - 17.00 uur

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


