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Einde formatie in zicht
Portefeuilles van 4 wethouders bekend

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Drie maanden na de verkie-
zingen wordt het nieuwe 
college van wethouders 
geïnstalleerd. Op vrijdag 
17 juni zullen Alette Zand-
bergen, Els Kruijt, Stan 
Poels en Gert Zagt hun ge-
lofte of eed afleggen voor 
de komende 4 jaar als de 
coalitie stand houdt.

Volgens formateur Gert Zagt 
is er de afgelopen weken hard 
doorgewerkt aan de coalitie-
onderhandelingen. De Lokale 
Partij, PvdA/GroenLinks en de 
VVD werken aan een ‘Coalitie-
akkoord-Plus’ waarin ambities 
en plannen voor de komende 
vier jaar vorm krijgen. “In de 
‘Plus’ willen we nadrukkelijk 
ook punten van de andere in 
de raad vertegenwoordigde 
partijen terugzien”, aldus Zagt.

Realistische uitvoerbaar-
heid
Het programma van de coali-
tiepartijen is nog niet bekend. 

De komende weken volgt nog 
intensief overleg met de amb-
telijke organisatie over onder 
andere financiële aspecten. 
Ook laten Zagt c.s. het ak-
koord beoordelen op realis-

tische uitvoerbaarheid. De 
huidige organisatorische en 
financiële mogelijkheden van 
de gemeente zijn medebepa-
lend voor de te varen koers. 
Zoals bekend kampt Wijdeme-
ren met grote tekorten zoals 
de huidige wethouder finan-
ciën kort na de gemeente-
raadsverkiezingen naar buiten 
bracht. Op de Jaarrekening 
2021 staat Wijdemeren voor 
1,1 miljoen in de min. Ook 
een doorkijk naar de rest van 
dit jaar geeft geen rooskleurig 
beeld. Door inhuur van exter-
ne krachten dreigt een tekort 
van 500.000 euro. Naast zor-
gen over andere kostenpos-
ten. Er zijn wel lichtpuntjes aan 
de horizon, door een andere 
verdeelsleutel zal de gemeen-
te de komende jaren 1 tot 2 
miljoen extra geld krijgen van 

het rijk.Bovendien moet de ge-
meente de komende jaren de 
organisatie op orde brengen, 
hetgeen noodzakelijk is na 
een vernietigend rapport door 
een onderzoeksbureau.

10 juni akkoord
De komende weken is ook 
tijd ingeruimd voor contacten 
met alle fracties waarbij in 
een persoonlijk gesprek met 
de beoogde wethouders de 
gelegenheid is te reageren op 
het vooraf beschikbaar gesteld 
concept. Uiterlijk vrijdag 10 juni 
is het ‘Coalitieakkoord-Plus’ 
openbaar.

Wethouders
Over de portefeuilleverde-
ling is ook nieuws te melden. 
Winnaar De Lokale Partij (8 
vd 19 zetels) krijgt twee zwa-

re portefeuilles. Gert Zagt zal 
de Financiën beheren, even-
als in de periode 2010-2014. 
Daarnaast gaat hij over Ver-
keer en Vervoer, Belastingen 
c.q. gastheerschappen en het 
project Porseleinhaven. Zijn 
partijgenoot Alette Zandber-
gen zal onder andere Ruim-
telijke Ontwikkeling, de Om-
gevingswet, Burgerparticipatie 
en Personeel & Organisatie 
behartigen. Namens de VVD 
(2 zetels) doet Els Kruijt Open-
bare Ruimte, Economische 
Zaken, Recreatie en Toeris-
me, Vastgoed, het Gebiedsak-
koord en project De Meenthof. 
Stan Poels (PvdA/GroenLinks, 
2 zetels) zal zich inzetten voor 
Natuur en Duurzaamheid, het 
Sociaal Domein en Volkshuis-
vesting.

FOTO: v.l.n.r: onderhandelaars Wilna Wind, Stan Poels (PvdA/GrL), Gert Zagt, Alette Zandbergen (DLP), Sorrel Hidding en Els Kruijt 
(VVD). DLP- fractievoorzitter Margriet Rademaker ontbreekt op de foto (foto: Douwe van Essen).

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl
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zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

groenten en fruit, brood en gebak, 
kaas, noten, olijven, bloemen, 

bonbons, siroop en koffie to go
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam 

Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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.

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

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 035 - 656 18 60

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Do. 26 mei: 11.00 uur:
   W. Balk
   Za. 28 mei: 19.00 uur:
   E. Kaak
St. Martinus
   Zo. 29 mei: 9.30 uur:
   J. Dresmé
OLV Hemelvaart
   Zo. 29 mei: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
   Wo. 1 juni: 10.30 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 26 mei: 9.30 uur:
   Oec. viering in de
   Horstermeerpolder
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Do. 26 mei: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   Zo. 29 mei: 10.00 uur:
   Ds. B. Lamain
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Geen opgave ontvangen
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 29 mei: 11.15 uur:
   Annemieke Parmentier          Annemieke Parmentier          Annemieke Parmentier
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 29 mei: 10.00 uur:
   Ds. E. Braam

Colofon
Aanleverspecificaties

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:  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
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.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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Foto van de week

Avondvierdaagse Kortenhoef: 
Wie heeft de pet van tante Jet?

Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
De blarenpleisters waren 
overal uitverkocht, even-
als zakdoeken, pepermunt 
en sinaasappels. Het was 
duidelijk: de 49e Avond-
vierdaagse van Kortenhoef 
werd gelopen. Ouders, ge-
wapend met blarenpleis-
ters liepen sportief mee.

Kinderen, veelal sabbelend 
op een zakdoek waarin een 
halve sinaasappel met peper-
munt gewikkeld was, liepen 
de afstand soms wel driemaal, 
zoveel werd er heen en weer 
gerend. Het kan de buurt-
bewoners niet ontgaan zijn, 
onder luid gezang van het ty-
pische avondvierdaagse lied 
‘Wie heeft de pet van tante 
Jet’ liepen vele kinderen en 
volwassenen vol goede moed 
de 5 of 10 kilometer per avond.

Stapje voor stapje richting 
medaille
Vrijdag was de laatste avond 

en zoals altijd werd de stoet 
die 5 kilometer liep, op de 
Kwakel samengevoegd met 
de stoet die 10 kilometer per 
avond aflegde. De pet van 
tante Jet werd weer flink inge-
zet, maar ook vanavond bleek 
niemand de pet te hebben. 
Langs de kant van de weg 
stonden vele belangstellenden 
uit het dorp om alle sportieve 
wandelaars te onthalen met 
chocolade medailles, bloemen 
en snoepkettingen. De laatste 
meters vlogen voorbij. Zo liep 
de enorme stoet, onder bege-
leiding van de Fanfare, rich-
ting de Fuik. Daar konden de 
wandelaars hun felbegeerde 
medaille ophalen. 

‘s Avonds sloten de deuren 
van de Fuik, maar binnen 
ging het feest nog even door. 
De avondvierdaagse wordt al 
sinds jaar en dag georgani-
seerd door een enthousiaste 
groep vrijwilligers, aangesloten 
bij ‘Sticht Gooise Wandelsport 
Bond (SGWB). Dit jaar waren 
er een aantal jubilarissen, zo 

helpen Saskia Luijer, Stefan 
Neijsen en Fred van Weeghel 
al 10 jaar mee. Edwin Kraai en 
Pieter Luijer zijn al 15 jaar vrij-
williger. Frans Cavaljé en Rob 
Neijsen spanden de kroon: zij 
zetten al  40 jaar hun beste 
beentje voor. Laatstgenoem-
den hebben besloten om te 
stoppen. Zij zullen nog wel be-
trokken blijven en zorgen voor 
een warme overdracht, maar 
de bestuurlijke taken willen zij 

graag uit handen geven. 

Gaat de avondvierdaagse 
volgend jaar door?
Dat gezegd hebbende, ont-
stond op deze heuglijke 
avond, een serieuze sfeer. Er 
zijn dringend nieuwe vrijwilli-
gers nodig, onder andere om 
de routes uit te stippelen, maar 
ook om ter plaatse het verkeer 
te leiden en natuurlijk zijn daar 
ook de mobiele EHBO posten. 

Zonder nieuwe vrijwilligers, 
is het maar de vraag of de 
avondvierdaagse volgend jaar 
doorgang kan vinden. Middels 
deze weg hopen zij nieuwe 
vrijwilligers te werven. Het zou 
erg handig zijn als u goed met 
de computer om kan gaan, 
verder zijn er geen eisen. Aan-
melden kan bij pluijer@live.nl 
En weet u wie de pet van tante 
Jet heeft? Ik niet!

Avondvierdaagse Kortenhoef op de Kwakel   Foto door Marco van der Roest (Wijdemeren van boven)   

Foto gemaakt door Saskia Luijer. Op de foto: Links Rob Neijsen, rechts Frans Cavaljé
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Kijk en luister naar Pijpenburger

KORTENHOEF
Al bijna 10 jaar biedt Yvar 
Steketee en zijn ‘briljan-
te brigade’ het beste voor 
oren. En daarom komt 
straatorgel “Pijpenburger” 
van Fabian Krul vanuit 
Leiden naar Kortenhoef. 
Fabian is één van de be-
kendste gezichten in de 
wereld van de draaiorgels. 
Hij bezit een fraaie collec-
tie draaiorgels, waarvan de 
Pijpenburger volgens Yvar 
misschien wel de aller-
mooiste is. Yvars neef Kas 
Teunissen is ook aanwezig 
en kan al uw vragen over 
draaiorgels beantwoorden. 
En dus beschermt en onder-
steunt Oorzorg Briljant niet 
alleen uw oren, maar streelt 
ze ook tijdens de Meen-
thof-braderie op 11 juni.

De Pijpenburger werd in de 

jaren tachtig gebouwd. Het 
prachtige front werd ontwor-
pen en gebouwd door Feite 
Posthumus en het orgel zelf 
door Adrie Vergeer uit Gouda. 
Aan deze plaats ontleend dit 
orgel ook zijn naam. Tijdens 
carnaval wordt Gouda na-
melijk omgedoopt tot ‘Pijpen-
burg’. Het orgel is een 90-toets 
draaiorgel dat op de authen-
tieke wijze ‘draait’ op boeken. 
‘Boeken’ zijn kartonnen kaar-
ten voorzien van perforaties, 
die aan elkaar zijn bevestigd. 
Geen elektronische trucs dus, 
maar puur mechanisch aange-
stuurde lucht die de vele flui-
ten, pijpen, ritme-instrumenten 
en vijf bewegende poppen (!) 
aanstuurt.

De Pijpenburger is het groot-
ste draaiorgel uit de stal van 
Fabian Krul en is eigenlijk een 
concertorgel! Door het grote 

aanbod aan verschillende re-
gisters en slagwerk, kan dit or-
gel werkelijk álle muziekstijlen 
aan! De bekende orgelpionier 
Carl Frei gaf straatorgels de 
royale warme sound die zo 
kenmerkend is voor Neder-
landse draaiorgels. Ook de 
Pijpenburger is op deze wijze 
gestemd: groots en meesle-
pend. En niet alleen in klank, 
maar ook in uitstraling! Met 
zijn 7 meter lange front met 
prachtige beschilderingen en 
handgestoken ornamenten, 
is de Pijpenburger een echte 
blikvanger!

En dus streelt Oorzorg Briljant 
niet alleen uw oren, maar u 
kijkt ook uw ogen uit tijdens de 
Meenthof braderie in Korten-
hoef op zaterdag 11 juni van 
10.00 tot 16.00 uur

   

Café Die 2 voor Oekraïne
NEDERHORST DEN BERG
Hoe mooi werkt een dorp. Ik 
ben geboren in een klein dorp, 
aan de ander kant van Amster-
dam. Ik hou van de sfeer van 
een dorp waar een ieder klaar 
staat voor een ander. Ook als 
het om nieuwe dorpelingen 
gaat. En nieuwe dorpelingen 
gaan we binnenkort krijgen. 
Hoewel er een prachtig stukje 
nieuwbouw komt te staan op 
de kastanjelaan, staan er nu al 
enige tijd wat huizen leeg en is 
het een spookstraat geworden. 
Hoe mooi is het dan dat wij als 
dorp kunnen bijdragen aan 
de opvang voor mensen die 
tijdelijk een nieuw thuis nodig 

hebben. En dat gaat gebeuren 
in de kastanjelaan. Bij ons om 
de hoek. Er lagen al plannen 
om een inzamelingsactie te 
houden voor de Oekraïne en 
nu het zo dicht bij komt doe 
ik niets liever dan onze nieu-
we dorpelingen helpen zich 
thuis te voelen in ons prachti-
ge dorp. De brandweer en de 
ijsclub zijn bezig geweest met 
een inzameling om de hui-
zen te vullen. Voor de dingen 
die misschien niet gedoneerd 
worden willen wij een steentje 
bijdragen. Daarom verbouwen 
wij Café Die 2, 28 en 29 mei, 
tot een garagesale. Waarbij 
wij van alles zullen verkopen, 

naast de gebruikelijke drank-
jes. We hebben verschillende 
ondernemers gemotiveerd om 
dingen te schenken voor de 
verkoop. Er zijn mooie prijzen 
te winnen met onze tombola. 
Met als hoofdprijs een zon-
nescherm! Graag zien wij ko-
mend weekend de kracht van 
ons dorp om een mooi bedrag 
op te halen voor de spullen 
die nog nodig zijn. Zaterdag 
en zondag vanaf 11 uur op de 
Vreelandseweg. En wij schen-
ken uiteraard ook de barop-
brengsten en onze fooien.

Café Die 2  Vreelandseweg 42

• 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

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?

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 20-24 uur per week. Onze 
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal) 
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaar-
maken van de orders. Verder kan ondersteuning gevraagd 
worden bij het laden en lossen van goederen, en bij het
georganiseerd en schoonhouden van onze magazijnen.

Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexi-
bele en gezellige collega met een goede fysiek.

Wij bieden een baan in een leuk bedrijf en goede verdiensten.

Uw sollicitatie uitsluitend 
per e-mail richten aan:           
Dutch Farm International BV                                       
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV
is een groothandel in diergeneesmiddelen
en verkoopt haar producten wereldwijd 
in ongeveer 50 landen.

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112Dutch Farm International BV                                       Nieuw Walden 112Dutch Farm International BV                                       

Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com  
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Ouder & kind in balans
Coach trajecten op de boerderij in Nederhorst den Berg

WIJDEMEREN
Paardencoaches Susanne 
van Wijk (26) en Kiki de 
Jong Luneau (52) slaan de 
handen ineen om ouders 
en kinderen te helpen weer 
in balans te komen.

Opvoeden is een prachtige 
taak en niet altijd even mak-
kelijk. En als het dan even niet 
lekker loopt, hoe fijn is het dan 
dat het paard jullie hierbij kan 
helpen? Wij bieden trajecten 
aan waarbij ouders/opvoeder 
en hun kind een traject volgen 
met als doel om samen weer 
krachtig en in balans verder te 
kunnen met elkaar. Dit doen 
wij door inzicht te verkrijgen 
in wat er goed gaat en wat er 
(nog) beter kan, samen met 
jullie, het paard en de coa-
ches.

Kom weer in je kracht:
Je talenten ontdekken / Sa-
menwerken / Communiceren 
in harmonie / Grenzen aange-
ven / Omgaan met emoties / 
Anders leren met paarden

Susanne is opgegroeid op de 
boerderij en weet hoeveel po-
sitieve invloed het buitenleven 
op je kan hebben. Ze startte 
dit jaar haar praktijk www.bui-
tenboost.com. In haar werk in 
de jeugdhulpverlening heeft 
ze gezien welke problemen 
er kunnen ontstaan en hoe 
de hulpverlening verloopt. Zij 
gelooft in de kracht van het 
natuurlijk leren en de systemi-
sche aanpak i.p.v. alleen met 
het kind of de ouder aan de 
slag te gaan.

Kiki leerde op jonge leeftijd al 
van haar pony’s over de kracht 
van de kudde en de troost die 
paarden je geven. Ze startte 
en leidde verschillende on-
dernemingen om uiteindelijk 
al haar ervaring in te zetten 
in haar coach praktijk. Kiki 
gelooft in de kracht van het 
moment en zet dat in sinds 
2017 voor kinderen https://
www.paardencoachjeugd.nl 
en volwassenen https://www.
licht-richting.nl

Wij kijken er naar uit om jullie 
te verwelkomen! 

Kiki en Susanne 06 46636310 
/ kiki@licht-richting.nl  06 
83057730 / info@buitenboost.
com

   

Tweesporenbeleid van de 
Provincie inzake natuur
WIJDEMEREN
Met verwondering en zorg 
neemt de Vereniging BA-
KEN, die de belangen van 
Ankeveense en Korten-
hoefse natuurgrondeige-
naren behartigt, het twee 
sporen beleid van de Pro-
vincie ter kennis.

Zonder enige aankondiging of 
bespreking in de door de Pro-
vincie geleide projectgroepen 
inzake het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen wer-
den grondeigenaren met een 
lijvig (340 blz.) Natura-2000 
beheerplan geconfronteerd en 
‘uitgenodigd’ binnen 5 weken 
te reageren !! Het rapport stoelt 
op gewenste en niet onder-
bouwde natuurbeheertypen 
gebaseerd op verouderde en 
achterhaalde geologisch kaar-
ten en gewenste natuurtypes, 
die onhaalbaar zijn zonder 
forse ingrepen. Het beheer-
plan voorziet in de uitwisseling 

van Natura 2000 gronden en 
NNN-gronden (Natuur Net-
werk Nederland) !! Herhaal-
delijk wordt vastgesteld dat 
op delen van NNN-gronden in 
bezit van grondeigenaren ‘nog 
geen natuur is gerealiseerd’. 
De ‘omvorming van particu-
liere grond naar natuurgrond 
binnen NNN en de inrichting 
van de gronden’ wordt dan 
ook nadrukkelijk als Natura 
2000 maatregel ‘ter uitbreiding 
van de habitat en beperking 
van de fosfaatbelasting’ ge-
zien: een fosfaatbelasting , die 
overigens aantoonbaar van 
buiten het gebied instroomt en 
geen onderbouwing voor deze 
omvorming ( of zelfs onteige-
ning) van particuliere gronden 
ter ondersteuning van Na-
tura-2000 doelen is. Helaas 
moeten wij vaststellen, dat de 
Provincie ons nu via het na-
tuurbeheerplan voor voldon-
gen feiten plaatst zonder enige 
vorm van reële participatie van 

betrokken eigenaren anders 
dan bijvoorbeeld Natuurmonu-
menten, die al druk doende is 
met ontbossen en afplaggen 
zonder het afgesproken ak-
koord over een inrichtingsplan 
van de provincie, waar wij nog 
steeds op wachten : een toon-
beeld van ongelijkheid tussen 
eigenaren. Opdat natuuront-
wikkeling en natuurbeheer 
volgtijdig complementair zijn 
wordt de Provincie opgeroe-
pen eindelijk centrale regie te 
tonen, gebaseerd op het nako-
men van afspraken. Dit nadat 
afstemming is bereikt met alle 
betrokkenen zonder wens-
beelden als vernatting, herstel 
van moerasgronden, verwijde-
ring van agrarische bedrijven 
en aanleg van recreatieve rou-
tes op particuliere gronden.

Namens het Bestuur van BA-
KEN Matthijs van den Adel – 
voorzitter

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud
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Slagerij Han Janmaat
De Meent 18
1218 CB Hilversum
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Of kom langs in de winkel

Foto: Tempomat Productions / Bas Schuurman
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Hemelvaart
Door Karin van Hoorn

Het is donderdagochtend, 
4 uur. Hemelvaartsdag. Ik 
ben 15, bijna 16 en zit in 
de derde klas van de HBS, 
van het Katholiek Veluwe 
College in Apeldoorn. Dat 
is een gemengde school 
maar wij zitten toevallig 
in een meisjesklas. We 
hebben ook een vrouwe-
lijke klasseleraar, juffrouw 
Sanders.

Hemelvaartsdag. We gaan 
dauwtrappen. We gaan fiet-
sen van school via Assel naar 
Uddel, het Uddelermeer, waar 
juffrouw Sanders ons geologi-
sche kennis bij zal brengen. 
Zij is aardrijkskundelerares en 
weet dus alles van de aarde,
Maar het is hemelvaartsdag, 
ik heb mijn fietsbanden op-
gepompt en de fietstassen 
gevuld met krentebollen en 
bananen want we gaan ook 
picknicken. Dat is traditie: op 
hemelvaartsdag ga je dauw-
trappen. Dauwtrappen en 
picknicken. Vroeger, in de 
tijd van de goden, ver voor 
Christus dus, danste men in 
de vroege ochtend de dauw 
van het gras. Zo werden de 

goden bedankt voor hun bij-
drage aan het heilzame leven. 
Wij dansen niet meer op blote 
voeten in het ochtendgras, wij 
wandelen nauwelijks meer, 
wij fietsen! En noemen het 
dauwtrappen. Want we star-
ten vroeg in de ochtend...als 
de dauw nog op het gras ligt.

We vertrekken van school 
om een uur of 5 richting As-
sel. Daar hebben de Sales-
ianen van Don Bosco een 
klooster, Mariahoeve, en een 
mooi klein kapelletje, vlakbij 
de natuurbegraafplaats Wes-
terwolde. Daar is onze eerste 
stop, want we moeten natuur-
lijk eerst naar de kerk. We 
zijn roomse meisjes en dit is 
een christelijke feestdag. Het 
is immers de dag dat Chris-
tus ten hemel is opgenomen. 
Het is de veertigste dag nadat 
Hij is verrezen uit de dood. 
Tijdens de godsdienstles-
sen op school hadden we er 
discussies over. Wat er toen 
gebeurd was, tweeduizend 
jaar geleden..gestorven, be-
graven, opgestegen ten he-
mel? Kon dat wel? Wat werd 
er eigenlijk mee bedoeld?Wij 
waren volgzame meisjes en 
namen gewoon aan wat ons 

verteld werd. Wij geloofden 
dat Jezus aan zijn apostelen 
had gezegd: ‘ik zal altijd bij 
jullie blijven, ook al lijkt het 
alsof ik er niet meer ben. We 
begrepen het niet, maar na-
men het aan en hielden ons 
met aardse zaken bezig. Met 
dauwtrappen en picknicken, 
en praten over school en over 
jongens en over welke leraar 
verliefd was op welke lerares. 
En... op deze hemelvaartsdag 
dachten wij ook aan wat we, 
na de heilige mis in Assel, na 
de picknick en na de les geo-
logie aan het Uddelermeer, 
zouden gaan doen: naar de 
bioscoop!

Vijftien pubermeisjes en een 
juf gingen naar de film ‘the 
young ones’, waarin Cliff 
Richard, ons zangidool, de 
hoofdrol had, we zagen onze 
held, we hoorden hoe hij een-
zaam zingend naar de maan 
staarde en we zagen hoe hij 
dat blonde meisje zoende, 
in rozengeur en maneschijn, 
omringd door muziek...’dar-
ling, we’re the young ones’... 
daar werden we warm van en 
voelden ons alsof WIJ ten he-
mel opstegen..

   

Gezocht Vrijwilligers !
NEDERHORST DEN BERG
Maandagmorgen is er bij de 
OLV Hemelvaartkerk in Ne-
derhorst den Berg een en-
thousiaste groep mensen 
bezig met het onderhoud van 
de tuin, waar ze nog wat extra 

hulp bij kunnen gebruiken.

Vindt u het leuk om daar bij te 
helpen, kom vrijblijvend een 
keer maandagochtend tussen 
8.30 en 11.30 kijken. 

Voor info kunt u telefonisch 
terecht bij ons secretariaat of 
kom gezellig een kopje koffie 
drinken, maandag en don-
derdagochtend tussen 8.30 
en 11.30 uur. Telefoon 0294-
251315

   

SeniorWeb helpt u in de 
digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
SeniorWeb wil u u stap 
voor stap wegwijs ma-
ken in de digitale wereld. 
Daarom organiseerde het 
Sociaal Cultureel Centrum 
in samenwerking met 
SeniorWeb een inloop-
middag. De eerste was 
op 3 november 2021 en 
zou daarna iedere eerste 
woensdagmiddag van de 
maand van 14.00 – 16.00 
uur plaatsvinden. Senior-

Web gaat deze inloopmid-
dagen weer opstarten.

Aankomende woensdagmid-
dag 1 juni bent u weer van 
harte welkom van 14:00 tot 
16:00 uur. Richard van Kem-
pen en Floor Roest van Seni-
orWeb zijn dan aanwezig om 
u te helpen of te adviseren 
met digitale vragen over PC/
laptop, mobiel, tablet etc

Om onze kosten te dekken 

vragen wij een vergoeding 
van € 5.00.

Het adres is Blijklaan 1 1394 
KA Nederhorst den Berg (tus-
sen de sporthal en de brand-
weer) 

Vanwege de vakantie is er 
geen inloopmiddag in juli en 
augustus.

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Voor de lekkerste hamburgers

Briochebroodjes 
met sesamzaad

3 + 1 gratis
(€ 2,16)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

Aanbieding geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 mei
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!

4 dry aged burgers
€ 9,95

4 kippendijsate
€ 5,95

4 bbq worst   € 6,95
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Oekraïners voorlopig gesetteld in DrieLuik

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het lijkt een genoeglijk sa-
menzijn, met zoveel vrou-
wen, in het DrieLuik aan 
het Lindeplein. Maar ge-
zellig is het natuurlijk niet 
als je thuisland wordt ver-
woest door het oorlogs-
zuchtige Rusland, met 
duizenden slachtoffers als 
gevolg. De angst voor wat 
er in hun vaderland ge-
beurt, overheerst.

Het DrieLuik is een voorlopige 
opvangplek voor 8 Oekraïen-
se families. De meeste man-
nen zijn thuis gebleven, alleen 
Karina is samen met Mark. 
Dus zit ik aan tafel met twee 
Natalija’s, Svetlana, Olga, 
Tatjana, Yelizaveta, Kristina 
en Alla. Ondertussen kruipt 
de 4-jarige Viktorija op schoot 
bij mama en oma. Er zijn nog 
8 kinderen t/m 15 jaar.

DE TAAL IS EEN
GROTE BLOKKADE

De verhalen over de oorlog 
en de vlucht naar Nederland 
zijn zeer verschillend, maar 
diep tragisch. Gevlucht uit in-
middels bekende steden als 
Kiev, Chersom en Kharkov of 
uit kleinere plaatsen. Geluk-
kig heeft geen der vrouwen 
te maken gehad met doden 
in de directe omgeving. Elke 

dag zijn ze uren in de weer 
met het mobieltje om meer te 
weten over de ellendige situa-
tie op een paar honderd kilo-
meter van hier.

Moeilijke taal
Sommigen zijn al ruim twee 
maanden in ons land, ande-
ren sinds 2 à 3 weken, vaak 
via opvangcentra. Een enkele 
keer via particulieren. Het is 
goed om te horen dat ieder-
een tevreden is over deze 
plek in Loosdrecht. Goede ka-
mers, aardige begeleiders en 
genoeg winkels in het dorp. 
Natuurlijk blijven er altijd wen-
sen over, een gezamenlijke 
koelkast (maar die is onder-
weg) en een plek om de was 
te drogen, ook dat lijkt oplos-
baar. De taal blijkt een grote 
blokkade voor bijna iedereen, 
al spreken Natalija en Yeliza-
veta vloeiend Engels en doen 
hun best om de gevoelens 
over te brengen. Op dinsdag 
gaan de vrouwen naar de bi-
bliotheek om Nederlands en 
Engels te leren.

Een aantal vrouwen vindt het 
lastig om gebruik te maken 
van de banken, want een-
voudig pinnen zit er niet in. 
Het duurt nogal lang om hun 
pasjes te activeren. Hetzelf-
de geldt voor het gebruik van 
medicijnen, ook dat vinden de 
vrouwen omslachtig. Daar-
voor moet je een afspraak 

maken en dat duurt naar hun 
gevoel soms te lang.

School
Het lastigste is de situatie 
met de kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Die zouden 
het liefst in Loosdrecht naar 
school gaan, maar dat blijkt 
een onoverkomelijk probleem. 
Een middelbare scholier van 
15 jaar volgt online lessen 
en gaat naar school in Naar-
den. Wat dichterbij zou prettig 
zijn. De leden van het sociaal 
wijkteam proberen deze pro-
blemen op te lossen. In dat 
geval zouden de vrouwen ook 
hun handen vrij hebben om 
te gaan werken. Dat willen ze 
graag. Zo kan Svetlana al aan 
de slag bij een cateringbedrijf. 
Toen Oekraïne het Eurovisie 
Songfestival won, was er ook 
feest in het DrieLuik. Want de 
vrouwen voelen zich Europe-
aan in hart en nieren. Vol goe-
de hoop dat ze terug kunnen 
keren naar hun vaderland, in 
vrijheid. Wanneer, is ondui-
delijk. Drie maanden, oppert 
een van hen voorzichtig. Wie 
weet, maar voorlopig is het 
DrieLuik een veilige thuisba-
sis.

Katten
Wie iets weet van Baro en 
Asha, de twee verdwenen 
katten van Kristina, gelieve te 
bellen: 06 – 39 29 73 59.

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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Open dag Sri Lankaans Boeddhistisch klooster
Volop genieten van cultuur en wijsheid

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Halverwege de Middenweg 
in Nederhorst den Berg op 
nummer 65 ligt een kloos-
ter. Het is het Mahamevna-
wa Boeddhistisch klooster. 
Zondag 5 juni aanstaande 
is er van 12:00 tot 21:00 
een feestelijke open dag. 

U bent van harte welkom om 
de Boeddhistische leer en 
Sri Lankaanse cultuur te ont-
moeten. Niet alleen zult u de 
mensen uit de Sri Lankaanse 
Boeddhistische gemeenschap 
van Nederland treffen maar 
ook de vele heerlijke gerech-
ten die tegen een schappe-
lijke prijs zullen worden ge-
serveerd. Verder is er volop 
muziek en dans en informatie 
over wat het klooster te bie-
den heeft. Gezien hun eerdere 
open dagen is dit een absolute 
aanrader om te noteren in de 
agenda!

Monnik
Kiribathgoda Gñánánanda 
Thero is de stichter van de 
Mahamevnawa Buddhist Mo-
nastery dat ook een klooster 
in Nederland heeft. Over de 
hele wereld zijn er meer dan 
vijftig kloosters met in totaal 
honderduizenden volgelingen. 
Op de Middenweg wonen drie 
monniken. De hoofdmonnik 
heet Anandaghosa Thero en 
komt uit Sri Lanka. “Ik zag veel 
lijden om me heen en vond in 
de Dhamma (de leer van de 
Boeddha) de weg om hier aan 
te ontkomen en werd zodoen-
de monnik,” legt hij uit.

Rust
De aangesloten Sri Lankaan-
se leken (wel gelovig, geen 
monnik) doneren genoeg om 
het klooster met de lessen 
en lezingen (en overige kos-
ten) draaiende te houden. De 
inkomsten van de Open Dag 
zijn een welkome financiële 
aanvulling, zeker gezien deze 
niet door kon gaan tijdens de 

c o r o n a j a r e n . 
Het klooster or-
ganiseert half-
daagse retraites 
en meditatiepro-
gramma’s, ook 
voor jongeren 
en kinderen. Al-
les in de Dham-
ma staat in het 
teken van het 
vinden van in-
nerlijke rust via 
wijsheid. Ge-
ven zien Boed-
dhisten als een 
heilzaam en be-
vrijdende bezig-
heid en is een van de sleutels 
tot die rust.

“[…] EN WERD ZO-
DOENDE MONNIK”

Festiviteiten
Op het ruime middenterrein 
zal van alles te zien en te ho-
ren zijn: dansoptredens door 
kinderen en ouderen, Boed-
dhistische liederen, toneel, 

muziek. Eerdere bezoekers 
zullen zich nog wel het wa-
tertanden herinneren, opge-
wekt door de heerlijke geuren 
van alle gerechten die geser-
veerd worden. Natuurlijk vindt 
u verder veel informatie over 
wat het klooster doet: zo zijn 
er bijvoorbeeld de meditatie-
programma’s en interessante 
kennis over de traditionele 
Ayurveda geneeswijze. Voor 

de kinderen staat achterin 
het terrein een enorm spring-
kussen en je kan smullen van 
popcorn en suikerspinnen.

Parkeren is gratis maar als 
je op de fiets of lopend komt, 
krijg je een verrassing!

Info: www.mahamevnawa.nl 
– mahamevnawa.opendag@
gmail.com

Amicitia blij op weg naar de 2e eeuw
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
In een goed bezette 
sporthal De Fuik vierde 
fanfare Amicitia het verla-
te eeuwfeest. Voor de Ko-
ninklijke Nederlandse Mu-
ziek Organisatie reden om 
de jubilaris te vereren met 
een oorkonde en legpen-
ning die wethouder Rosa-
lie van Rijn aan voorzitter 
Pieter Luijer overhandigde.

Ook jubilarissen Jan van den 
Broeck (60 jr.), Cees de Kloet 
(50), Siem van Voorst (50) en 
Corrie de Kloet (40) werden in 
het zonnetje gezet. Drie van 
hen zijn alweer een jaartje ver-
der, maar vanwege coronape-
rikelen werd de officiële cere-
monie op 21 mei 2021 een jaar 
uitgesteld.

Die jubilea zeggen iets over 
de trouw en vriendschap on-
derling. Dat bleek ook uit het 
feit dat dirigent Henrie Pas-
toor zelfs 13 jaar de muzikale 
leiding had. Samen met zijn 
vrouw en orkestlid Carla gaat 

hij zich nu wijden aan nieuwe 
activiteiten. Voor Henrie is dat 
ook een terugkeer naar de fa-
got die hij jarenlang bespeelde. 
Pieter Luijer noemde Pastoor 
‘de enige echte Maestro van 
Amicitia’. Daarmee refereerde 
hij aan de succesreeks van 
de Maestro-concerten waarbij 
vooraanstaande dorpelingen 
de baton mochten hanteren. 
Een van de winnaars was op-
ticien Yvar Steketee die sa-
men met presentator Johan 
Sponselee herinneringen op-
haalde aan een spannende 
periode waar hij ‘geen fractie 
van een seconde spijt’ van 
had.

‘DE ENIGE ECHTE 
MAESTRO’

 
De concerten van Amicitia on-
derscheiden zich altijd door 
ondersteunende beelden op 
grote schermen, in elkaar 
gezet door het creatieve trio 
Gabriela, Siem en Gert van 
Voorst. Nu lag logischerwijs de 
nadruk op foto’s uit die lange 
geschiedenis. Dan zie je de 
fanfare, nog met drumband 

en majorettes in kleurige pak-
jes, marcheren door het dorp. 
Die tijd is voorbij, maar muziek 
maken kunnen ze nog steeds 
op niveau.

Perfecte klankkleur
De klankkleur van de koper-
blazers is bijna perfect zo-
als bleek uit het gevarieerde 
programma dat niet te lang 
duurde, ook iets dat na 101 
jaar veranderd is. Twee keer 
3 kwartier is een mooie ba-

lans.Bij Out of Africa van En-
nio Moricone rook je als het 
ware de geur van de savanne 
en bij Around the Whiskey Jar 
werd je muzikaal uitgenodigd 
om ‘what shall we do with a 
drunken sailor’ mee te brullen. 
Tuba’s , trompetten, hoorns, 
bugels, saxofoons, trombones 
en slagwerk bereikten grote 
hoogten, op psychedelisch 
niveau, in een sfeervolle Fuik 
toen A Whiter Shade of Pale 
ten uitvoer werd gebracht. 

Maar het slot met de wereldhit 
Eloise (1968) van de identieke 
tweeling Paul en Barry Ryan 
was de muzikale climax, zo 
melodramatisch en orkestraal 
groots uitgepakt.

Je weet het nooit zeker, maar 
Amicitia kan nog wel 100 jaar 
door. Dat bleek zaterdag-
avond. Misschien met nieuwe 
muziekconcepten of in een an-
dere habitat, maar muziek blijft 
verbinden.

  

  



Regelmatig wordt vastgoed mis-
bruikt voor criminele doeleinden. 
Lege loodsen en andere panden 
trekken namelijk criminelen aan die 
het vastgoed inzetten voor drugs, 
de opslag van illegale goederen, 
illegale prostitutie of om crimineel 
geld wit te wassen. Dit leidt tot vei-
ligheidsrisico’s in een buurt en heeft 
impact op de branche zelf. Daarom 
start Meld Misdaad Anoniem (M.) 
een campagne tegen misstanden in 
de vastgoedbranche.

De aanwezigheid van criminelen in de buurt 

creëert een onveilig gevoel. In ruil voor grote 

geldbedragen raken kwetsbare mensen 

betrokken bij het criminele circuit met intimi-

datie en geweld tot gevolg. Houd uw buurt 

veilig en meld uw vermoedens anoniem.

Signalen van crimineel misbruik
Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal, 

zoals:

– criminaliteit in panden (drugs, illegale 

    prostitutie, illegale goederen)

– contante / ongebruikelijke betalingen

– verrekenen van leningen

– scheve prijsverhoudingen (koop en huur)

– onbekende (buitenlandse) tussenpersonen 

    en bureaus

– inconsistentie in dossierstukken

– de gebruiker is anders dan de contract-

    partij (schijnconstructies)

– fraude, vervalsing en oplichting

– dienstverleners die procedures niet naleven

– snelgroeiende portefeuilles of vermogen

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk 

meldpunt (geen politie). Melden kan telefo-

nisch en online via een beveiligde omgeving. 

Een klein team van medewerkers waarborgt 

de anonimiteit en behandelt de melding met 

zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 

meldingen door naar politie en andere op-

sporingsinstanties waardoor dagelijks zaken 

worden opgelost.

Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meldplicht ongebruikelijke
transacties
Heeft een melding betrekking op uw eigen 

klant en bent u directe belanghebbende bij 

een dossier, dan bent u als dienstverlener 

verplicht om ongebruikelijke transacties te 

melden bij FIU-Nederland. Bij niet-direct

belanghebbenden geldt deze meldplicht 

niet.

Wijdemeren
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Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het 

gemeentehuis gesloten in verband met het 

Hemelvaartsreces. Ook op maandag 6 juni zijn

we gesloten i.v.m. Pinksteren.

Bekendmakingen
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Kort

Bedankje voor 
zorgpersoneel TerGooi

   Anonieme tips in aanpak misstanden vastgoed  

#mooiWijdemeren
@life_with_our_squad

>     Mantelzorgondersteuning

Iedere tweede woensdag van de maand is 

er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café 

in Wijkcentrum de Koepel in Hilversum 

(Kapittelweg 399a, bij winkelcentrum Kerke-

landen). Elke bijeenkomst staat een thema 

centraal. Op woensdag 8 juni is het thema 

Mantelzorg. Veel mantelzorgers vinden het 

lastig om hulp te aanvaarden, maar raken als 

ze niet uitkijken in een te belastende situatie 

en soms ook in een isolement terecht. Hoe 

houdt u evenwicht tussen draagkracht en 

draaglast? Entree is gratis. Meer informatie: 

alzheimercafe.hilversum@gmail.com.

>     Meldpunt verward gedrag

De regio Gooi en Vechtstreek vraagt in juni 

met de campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’ 

aandacht voor verward gedrag. Wat is ver-

ward gedrag eigenlijk en wat kunt u doen als 

u iemand met verward gedrag ziet? Kijk op 

www.wijdemeren.nl/swt of bel naar 14 035 

en vraag naar het ‘meldpunt verward gedrag’ 

van het sociaal wijkteam.

>     Workshop Selfie & Spiegelbeeld

Gooi en Vecht Inclusief organiseert woens-

dag 15 juni de workshop Selfie & Spiegel-

beeld, met als belangrijke vraag: ‘Hoe zie 

jij jezelf?’ Deelnemers mogen voorafgaand 

aan de workshop een eigen foto insturen 

naar jokestapper@gmail.com. Dit hoeft niet. 

De workshop is van 19.00 tot 22.00 uur in 

bibliotheek Hilversum. Aanmelden kan door 

een mail te sturen naar

info@gooienvechtinclusief.nl.

>     Nieuwe beplanting Lindeplein

Het Lindeplein in Loosdrecht begint steeds 

meer vorm te krijgen. De nieuwe bomen 

zijn geplant. Ook hebben omwonenden, 

peuters van de Pinkenstal, de aannemer en 

de gemeente samen het grote plantvak en 

de boomspiegels beplant. De aannemer 

maakt de komende weken het werk af. Zo 

komt er nog bestrating langs de Eikenlaan, 

een zitje aan de kant van het wijkgebouw en 

waterplanten in plaats van riet in de vijver. 

Dat laatste kan pas als het nest meerkoeten 

in de vijver is uitgebroed.
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Heeft u wel eens nagedacht over 
een sedumdak, zonnepanelen en/ 
of het isoleren van uw huis? Via 
Energiecoöperatie Wijdemeren 
kunt u meedoen aan de diverse 
collectieve inkoopacties voor isolatie, 
zonnepanelen en groene daken. 

Op dinsdag 31 mei organiseert deze energie-

coöperatie een informatieavond over de 

collectieve inkoopacties. Een aantal bedrijven

zal daarbij aanwezig zijn, informatie geven en

vragen beantwoorden. Daarnaast informeren

de mensen van de energiecoöperatie u over 

beschikbare subsidies en energie-bespaar-

leningen.

De Energiecoöperatie werkt door, voor en 

met bewoners met als doel om de energie-

transitie te bewerkstelligen.

Vele klein- en grootschalige initiatieven zijn 

al ontplooid waarin lokale mensen, bedrijven 

en belangenorganisaties veelal op vrijwillige 

basis samenwerken om energie te besparen en 

over te schakelen naar fossielvrije energie-

bronnen. De collectieve inkoopactie duur-

zaamheidsmaatregelen is een voorbeeld van 

zo’n initiatief. 

31 mei: informatie-avond 
Collectieve inkoopacties
De informatieavond over collectieve inkoop-

acties vindt plaats op dinsdag 31 mei op het 

gemeentehuis van Wijdemeren, de Rading 1 

in Loosdrecht. 

Inloop is om 19.00 uur; de avond start om 

19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen.

 

Wilt u bij de informatie-avond zijn?

U kunt zich opgeven via

www.ecwijdemeren.nl/info-collectieve-inkoopacties/ 

Informatieavond collectieve inkoopacties:

Samen naar een duurzaam Wijdemeren

Nog steeds zijn we als gemeente 
druk bezig met de zoektocht 
naar opvangplekken. Samen met 
woningcorporatie De Alliantie en 
met hulp van IJsclub Nederhorst den 
Berg zorgen we ervoor dat een aantal 
Oekraïense vluchtelingen binnenkort 
(tijdelijk) kan wonen in vier woningen 
aan de Kastanjelaan. Vrijwilligers 
van de IJsclub Nederhorst den Berg 
zetten zich volop in om deze huizen 
in te richten. 

Wanneer de woningen aan de Kastanjelaan 

gereed zijn, hebben we 96 opvangplekken 

gerealiseerd. Op 21 mei waren dat er in de 

regio Gooi en Vechtstreek in totaal 950. 

In het Drieluik en ‘t Anker in Loosdrecht 

zijn inmiddels alle bedden bezet. Ook in 

de Dammerweg in Nederhorst den Berg 

zijn een aantal Oekraïense vluchtelingen 

opgevangen.  

Komende periode blijven wij ons inzetten 

om meer opvangplekken te realiseren. Omdat

onzeker is hoeveel Oekraïense mensen in de 

toekomst nog moeten worden opgevangen,

vraagt de staatssecretaris aan gemeenten en 

veiligheidsregio’s om extra opvangplekken 

te realiseren.

Er zijn momenteel 96 Oekraïners

ingeschreven in onze gemeente.

Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

De burgemeesters van Wijdemeren 
en Blaricum bezorgden donderdag 
19 mei bij TerGooi Blaricum een klei-
ne attentie voor het zorgpersoneel.

Namens de Veiligheidsregio Gooi- en 

Vechtstreek bedankten de burgemeesters de 

zorgmedewerkers voor hun inzet en energie 

tijdens de coronapandemie. 

De druk op de zorg door het coronavirus is 

gelukkig afgenomen. Toch wil de regio met 

dit bedankje, in de vorm van een energiebar, 

haar waardering uitspreken voor alle inzet. 

Na de hectische coronatijd staan nu nog 

steeds veel medewerkers aan de lat om de 

uitgestelde zorg in te halen. Naast zieken-

huismedewerkers, ontvangen ook zorg-

medewerkers van de GGD deze attentie. 

#bedanktvoorjeinzetenenergie

Klein bedankje voor zorgpersoneel

Foto gemaakt door Studio Kasterman



>  Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofd-

   gebouw t.b.v realiseren 9 appartementen, 

   zaakkenmerk Z.72164 (05.05.22)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw 

   voorzijde woning en plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72305 (13.05.22)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 11: veranderen uitweg,

   zaakkenmerk Z.72304 (13.05.22)

- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.72365 (17.05.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a: betrekken 

   bijgebouw bij hoofdgebouw,

   zaakkenmerk Z.72348 (17.05.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: bouwen

   opslagloods, zaakkenmerk Z.72161 (05.05.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 165: legaliseren aan-

   meersteiger, zaakkenmerk Z.72139 (03.05.22)

- ’s-Gravelandsevaartweg 11: verplaatsen stuw 

   en aanleggen insteekhaven,

   zaakkenmerk Z.72181 (07.05.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 74: plaatsen berging,

   zaakkenmerk Z.72195 (09.05.22)

- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing 

   en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (13.05.22)

- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing 

   en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (13.05.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken

tegen een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende 
   omgevingsvergunningen 
   (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Wonderfeel 3 dagen in de maand juli 

   voor 5 jaar, zaakkenmerk Z.71889 (13.05.22)

- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71023 (09.05.22)

- Zuidereinde 43: kappen 7 bomen,

   zaakkenmerk Z.71767 (17.05.22)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71548 (09.05.22)

- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.71392 (17.05.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur, 

   zaakkenmerk Z.71518 (12.05.22)

- Veendijk 22h: bouwen opbouw op een

   bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (18.05.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. het Zomerspektakel 2022,

   zaakkenmerk Z.71192 (18.05.22)

- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker

   voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (04.05.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen

   woning, zaakkenmerk Z.70910 (06.05.22)

>  Ontwerpbesluit weigering om-
gevingsvergunning en ontwerp-
besluit weigering verklaring van 
geen bedenkingen bouwplan voor 
het realiseren van 150 woningen 
aan de noordzijde van de kern 
Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken mede namens de gemeenteraad van 

Wijdemeren bekend dat zij het voornemen 

hebben om, met toepassing van artikel 2.12, lid 

1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene be-

palingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag 

omgevingsvergunning inzake het realiseren van 

een nieuwe woonwijk nabij/achter Reeweg 2 

te Nederhorst den Berg, betrekking hebbende 

op de percelen, kadastraal bekend gemeente 

Nederhorst den Berg, sectie A, nummers 1769 

en 2345 te weigeren.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 

10 februari 2022 besloten de ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen te weigeren.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning 

voor de activiteit ‘handelen in strijd met de 

regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor het 

realiseren van een nieuwe woonwijk aan de 

noordzijde van de kern Nederhorst den Berg.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met 

ingang van donderdag 26 mei 2022 gedurende 

een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de 

ontwerp weigeringsbesluiten met bijbehorende 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.

weigvvgbNdB2022-on00

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijke zienswijze op het ontwerp wei-

geringsbesluit omgevingsvergunning indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit 

verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen 

bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Verkeersbesluiten 

‘s-Graveland
- Noordereinde 335,‘s-Graveland :  

aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-

keerplaats in verband met handicap belang-

hebbende (bij GPP met aanvrager) (25 mei 

2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen 
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-
besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 
en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het 
Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen
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Verkeer

Versa Welzijn Buurtbemiddeling helpt 
buren om overlast en burenruzies op te 
lossen. De bemiddelaars van Versa hel-
pen buren om weer met elkaar te praten. 
Dit doen zij zonder politie, gemeente of 
woningbouwcorporaties. Ook inwoners 
van de gemeente Wijdemeren kunnen 
hulp krijgen van Buurtbemiddeling.

In 2021 waren er landelijk meer meldingen 

van burenoverlast. Dit is onderzocht door 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). De coronamaatregelen

lijken voor meer ergernissen en ruzie te 

hebben gezorgd. Ook Versa Welzijn Buurt-

bemiddeling kreeg meer meldingen uit 

de regio Gooi en Vechtstreek. De meeste 

klachten gingen over geluidsoverlast,

pesterijen en de tuinafscheiding.

Buurtbemiddeling is effectief, zegt adviseur 

buurtbemiddeling bij het CCV Frannie Herder. 

“Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het 

belangrijk om er snel wat aan te doen. Heeft 

u last van uw buren, ga dan in gesprek. Lukt 

dat niet, roep dan op tijd de hulp van Buurt-

bemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor 

dat u weer prettig kunt wonen”, zegt Herder.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht

contact opnemen met Buurtbemiddeling in 

Wijdemeren? Mail dan naar

buurtbemiddeling@versawelzijn.nl of bel 

met 035-6231100. Of ga naar

www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling: ga in gesprek



Woensdag 25 mei 2022
12

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Meisjes C1 kampioen 
NEDERHORST DEN BERG
Vrijdagavond 20 mei. De 
avond voor ons MC1 team. 
De kampioenswedstrijd die 
in Almere gespeeld wordt 
tegen allstavo.

De meiden en Mathijs gaan 
vanaf het begin meteen goed 
van start. Serveren, opzetten 

en smashen, alles gaat goed. 
Er wordt zelfs geblokt. Alleen 
de 3e set gaat naar de tegen-
stander. De rest wordt glorieus 
gewonnen. En dan mag je de 
4e set natuurlijk in je kampi-
oensshirt spelen. Top gedaan 
Aimee, Mathijs, Janna, Serra, 
Jaylynn, Femme, Evie, Sarah, 
Isis. We zijn super trots op jul-

lie. Nu lekker buiten beachen 
en dan op naar een klasse ho-
ger volgend seizoen. Mocht u 
of uw kind ook zin hebben om 
te komen beachvolleyballen. 
Neem dan even een kijkje op 
onze pagina https://vvneder-
horst.nl/index.php/beachvol-
leybal/ waar u alle informatie 
terug kan vinden.

   

ASV Petanque ‘91
3de toernooi

ANKEVEEN
Zaterdag 21 mei was al-
weer de 3de zaterdag in de 
maand en dat wil zeggen 
dat de jeu de boulers weer 
met elkaar de strijd aangin-
gen om weer een aflevering 
te spelen van het Open An-
keveens clubkampioen-
schap.

De opkomst was weer top met 
een aantal deelnemers van 20 
en de wil om te winnen was 
zeker aanwezig. Om 11.00 uur 
werd de loting gedaan voor de 
1ste ronde en daar was gelijk 
al een grote verrassing te no-
teren. Etienne en Nellie kregen 
een pak slaag met 13-0 en dat 
wil je eigenlijk niet hebben bij 
de start. Desalnietemin werden 
er ook andere leuke partijen 

gespeeld en 13-7 en 13-11 wa-
ren ook scores die er toe de-
den. Tussendoor waren er na-
tuurlijk de hapjes en die vallen 
altijd goed in de smaak. De lo-
ting voor de 2de ronde gaf ook 
leuke partijen maar met minder 
verrassende uitslagen of het 
moet de 13-12 zijn die op een 
nipte manier werd uitgespeeld. 
Deze dag waren er ook enkele 
deelnemers uit Vinkeveen en 
daar zijn we wat blij mee al-
sTon en Ellie er zijn. In de 3de 
ronde waren er diverse teams 
die het moeilijk zouden krijgen 
maar de loting zorgt vaak voor 
een deel de uitslag want al doe 
je nog zo je best, het zijn de te-
genstanders die je de das om 
doen. Nadat er 3 ronden waren 
verspeeld moest er natuurlijk 
een uitslag uitrollen en daar 

bleken 4 deelnemers met 4 
gewonnen partijen en ook daar 
gaf het saldo de doorslag. Als 
minst gelukkige met de loting 
was Barbara en de top 3 zag 
er als volgt uit: 1 Bert Neijssen 
met 3 gewonnen partijen en 
een saldo van plus 23 . bravo 
!!!! Bert ondanks de sterke 
tegenstanders was je niet te 
kloppen. 2 Cor van Schaik met 
3 plus 20. 3 Juriaan van Schaik 
(geen familie van) met 3 plus 
15. Ons volgende toernooi is 
op zaterdag 18 juni a.s. en als 
u zin heeft, kom gerust eens 
langs op de maandagmiddag, 
we beginnen om 14.00 uur met 
spelen, misschien bent u net 
zo enthousiast als de 4 perso-
nen die er de laaste maanden 
zijn bijgekomen.

   

Vrijwilligers voor SailWise 
 SailWise zoekt vrijwilligers voor watersporteiland Robinson Crusoe 

LOOSDRECHT
SailWise organiseert water-
sportvakanties voor men-
sen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beper-
king.

Renske Rietbergen, directeur 
van Sailwise vertelt: “Wat ons 
betreft zijn er geen beperkin-
gen om te watersporten. Met 
onze watersportvakanties laten 

we mensen ervaren dat ze veel 
meer kunnen dan ze denken. 
Onze vakanties zijn toeganke-
lijk voor iedereen én ook be-
taalbaar. Dat is alleen mogelijk 
met hulp van onze vrijwilligers.” 
Jaarlijks wordt de vaste SailWi-
se-bemanning bijgestaan door 
zo’n 300 enthousiaste vrijwilli-
gers. SailWise is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
“Zeilervaring is niet persé no-

dig, we zijn ook op zoek naar 
allround vrijwilligers en vrijwilli-
gers met een zorgachtergrond. 
Als vrijwilliger zorg je er vooral 
voor dat onze deelnemers een 
fantastische en actieve vakan-
tie beleven. En je hebt zelf ook 
een betekenisvolle en erg leu-
ke tijd op het water.” Mensen 
die willen helpen, kunnen zich 
melden bij SailWise via sailwi-
se.nl/vrijwilligers. 

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Door de 0-1 zege bij Koc-
kengen houdt Nederhorst 
zicht op de nacompeti-
tie. Aanstaande zaterdag 
speelt het 1e thuis tegen 
concurrent UVV.

De zege was verdiend maar 
de Bergers maakte het zich 
moeilijk door niet de bevrij-
dende tweede treffer te ma-
ken. Voor rust had men de 
wind tegen en kende het spel 
veel rommelige fasen. Toch 
hadden de roodgelen vroeg 
op voorsprong moeten ko-
men maar kansen voor Felix 
Yorks en Job van Wijk wer-
den niet afgemaakt. De thuis-
ploeg knokte voor ieder bal en 
kreeg rond de 22 minuut ook 
wat mogelijkheden. Invallend 
keeper Niels Meijer moest 
een keer van dichtbij redding 
brengen. Hierna ging het tot 
aan de rust gelijk op waarbij 
beide ploegen kansen creëer-
den en Nederhorst via Felix de 
verdiende voorsprong nam. 
Na rust een beter en sterker 
Nederhorst dat nog maar wei-
nig weg gaf maar opnieuw 
verzuimde de trekker over te 
halen. Kansen waren er voor 

Levi Matsari, Philip Halfhide 
en Tom Wewer. Het bleef bij 
de kleine 0-1 zege maar Ne-
derhorst staat wel achter kop-
loper Elinkwijk tweede in de 
2e periode.

Bij de jongste jeugd mooie 
hoge uitslagen. JO7-1 won 
met 6-5 van JO7-4, JO7-2 won 
met 8-5 van OSM. JO8-1 won 
met 6-2 van Laren en JO8-4 
verloor met 4-8 van Hertha. 
Doelpunten genoeg dus! Het 
op 15 mei gehouden voetbal-
festival was een groot feest. 
Ruim 120 kinderen namen 
deel en testten hun vaardig-
heden en snelheid met leuke 
oefeningen als pannakooien, 
snelheidsmeter, interactieve 
pionnen, schietborden en veel 
meer. Het werd onder warme 
omstandigheden een groot 
succes mede door de inzet 
van veel vrijwilligers. Vrijdag-
avond was er een gezellige 
avond voor alle vrijwilligers. 
Onder het genot van een BBQ 
en bijbehorende versnaperin-
gen bleef het lang gezellig. 
Edwin Keizer werd onder luid 
applaus gekozen tot vrijwilli-
ger van het jaar.

   

 S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
‘s-Graveland is er niet in 
geslaagd om de gewens-
te stap richting het kam-
pioenschap te zetten. In 
een rechtstreeks duel met 
koploper Wasmeer kwam 
het net tekort en verloor 
met 2-4. De achterstand 
op Wasmeer bedraagt nu 
vier punten met nog twee 
wedstrijden te spelen. 

Het 4e kreeg zaterdag wel de 
medailles omgehangen. Het 
kampioenschap hing al een 
tijd in de lucht, want het team 
van trainer-coach Guus Spall 
was deze competitie superi-
eur aan zijn opponenten.

Na de mislukte poging van 
twee weken geleden gingen 
de armen van de 35+1 spe-
lers en begeleiding wel in de 
lucht. Na de gewonnen wed-
strijd tegen PVCV was het 
kampioenschaphun deel. Ook 
twee jeugdteams mochten 
twee teams het podium op 
het terras betreden om toege-
sproken te worden: JO11-1 en 

JO15-3. Tijdens de rust van 
de wedstrijd van het 1e maak-
ten alle kampioensteams 
hun ereronde en namen het 
applaus van het in grote ge-
tale opgekomen publiek in 
ontvangst. Het Team van de 
Week was MO17-1 en de 
meiden sleepten er een mooi 
gelijkspel uit. Na 41 jaar (!) 
nam Ellen Sluyter afgelopen 
zaterdag afscheid van haar 
actieve voetballeven. Oud 
teamgenoten vormden met 
haar huidige teamgenoten en 
de tegenstander een erehaag. 
Vlak voor het einde van de 
wedstrijd kreeg ze de terechte 
publiekswissel. Ze werd ver-
vangen door haar eigen doch-
ter Mikki. Voor haar natuurlijke 
opvolging had Ellen dus zelf 
gezorgd. Het was een mooie 
zaterdag die we hebben be-
leefd al is het jammer dat 
het 1e de gewenste stap niet 
heeft kunnen zetten. Bezoek 
voor een impressie in foto’s 
en verslagen onze site: www.
svsgraveland.com of onze an-
dere socials: facebookpagina, 
instagram en twitter.
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VVN Najade Resort Voetbal Event
NEDERHORST DEN BERG
1 en 2 juli a.s. presenteert 
VVN Najade Resort Voetbal 
Event het Freedom Foot-
ball Festival op sportpark 
Meerzicht. Wij hebben het 
gemist ons jaarlijks Voetbal 
Event, u ook? Na 2 jaar Co-
rona en van lockdown naar 
lockdown ‘mogen’ we ein-
delijk weer. U zult begrijpen 
dat wij vooral nú met extra 
enthousiasme begonnen 
zijn aan de voorbereidin-
gen van editie 2022.

De Multinal Group, jarenlang 
onze sponsor, heeft helaas 
afscheid van ons genomen, 
maar wij zijn hen uiteraard 

ontzettend dankbaar voor alle 
ondersteuning gedurende een 
zeer lange periode.

Wij zijn blij een nieuwe sponsor 
gevonden te hebben in Najade 
Resort te Loosdrecht (https://
najaderesort.nl) Ons event zal 
vanaf nu dan ook verder gaan 
onder de naam ‘VVN Najade 
Resort Voetbal Event’

Er wordt al volop ingeschreven 
voor ons 7x7 toernooi maar er 
kunnen nog een aantal teams 
toegevoegd worden. Interesse 
om met een dames- en/of he-
ren team mee te doen? Er kan 
gekozen worden voor recrea-
tief of competitief voetbal. Inte-

resse? Stuur even een mailtje 
naar voetbalevent@vvneder-
horst.org of ga naar www.vvne-
derhorst.org Minimumleeftijd is 
16 jaar!

Wat kunt u op 1 en 2 juli van 
ons verwachten.

Vrijdag 1 juli steken wij in de 
namiddag de BBQ aan, is er 
de aftrap van de eerste voet-
balwedstrijden en barst na het 
laatste fluitsignaal een knallen-
de feestavond los.

Zaterdag morgen 2 juli zetten 
we de voetbalstrijd om de VVN 
Najade Resort Bokaal voort. 
De resterende wedstrijden in 

de verschillende poules wor-
den die dag verder gespeeld 
met in de namiddag de finale.

De ochtend staat in het teken 
van de jeugd. Het luchtkussen 
staat klaar voor gebruik voor 
de allerkleinsten en kan er ook 
naar hartenlust geknutseld en 
geschminkt worden onder lei-
ding van ‘De Spotjes’ 

Voor de oudere jeugd (8 t/m 15 
jaar jongens en meisjes) is er 
het FIFA 22 Gaming toernooi. 
Wie wordt de game master van 
VV Nederhorst?

Aanmelden kan via fifavvnnaja-
de22@gmail.com. Er is slechts 

een beperkt aantal plaatsen 
dus wees er snel bij.

Op het sfeervolle plein, met 
muzikale omlijsting van DJ 
Double M, is aan alles ge-
dacht; heerlijk zelfgemaakt ijs 
van IJsboerderij De Willigen, 
BBQ met de beste burgers en 
sateetjes uit de regio, en de 
Scropino Cocktail Bar shaked 
verrassend lekkere zomerse 
cocktails.

Mocht u zelf niet voetballen, u 
bent uiteraard ook van harte 
welkom om samen met ons 
mee te komen genieten van 
deze twee sportieve en gezel-
lige dagen

Het Wijdemeren Beach Event
WIJDEMEREN
Het 9e Wijdemeren Beach 
Event komt er aan: de in-
schrijving is geopend!

Ook deze zomer organiseren 
ODIS Volleybal, SV ’s-Grave-
land en TV Westerveld in het 
laatste weekend van juni het 
traditionele Wijdemeren Be-
ach Event. Na twee Corona-ja-
ren zonder event mogen we 
gelukkig weer helemaal los. Er 
is echter wel iets veranderd: 
na acht edities bij Sporthal de 
Fuik gaan we verhuizen. Vanaf 
dit jaar zal het Beach Event op 
het terrein van s.v. ’s-Grave-

land gehouden worden. Daar 
liggen al permanent twee be-
ach-velden en we leggen daar 
eind juni tijdelijk twee veldjes 
bij. De voorbereidingen zijn in 
volle gang en de inschrijving is 
geopend. Inschrijven kan via 
de website www.wijdemeren-
beach.nl.  

Vrijdagavond 24 juni van 17.00 
tot 22.00 uur: Beachtennis 
voor jeugd (vanaf 12 jaar) en 
senioren

Een relatief nieuwe maar bij-
zonder spectaculaire tennis-
variant in wedstrijden van 2 

tegen 2 (heren, dames, geen 
mix). Met een speciaal beach-
tennisracket en een wat lichte-
re, zachte bal (de organisatie 
regelt deze materialen). 

Zaterdag 25 juni van 9.30 tot 
17.30 uur: Beachvolley

Op zaterdag organiseert 
ODIS Volleybal uit Korten-
hoef haar 9e Beachvolleybal 
toernooi. Dit toernooi wordt 
vooral gekenmerkt door de 
“plezierfactor”. Hoewel ieder-
een natuurlijk wel wil winnen, 
vindt de organisatie het pas 
een geslaagd evenement als 

iedereen het naar zijn of haar 
zin heeft

Zondag 26 juni van 12.00 tot 
17.00 uur: Footvolley 

In teams van vier personen 
heb je één opdracht: zorg er-
voor dat de bal niet op jouw 
helft op de grond komt, maar 
wel op die van de tegenstan-
der. En vooral: gebruik daar-
bij niet je armen en handen. 
Schrijf je snel in voor deze re-
laxte maar toch ook spectacu-
laire zandsport. 

Zondag 30 juni van 14.00 tot 

16.30 uur: 1 tegen 1 voor de 
jeugd (voorheen Panna Knock 
out)

Op zondag 30 juni kunnen 
jongens en meisjes, zowel be-
ginners als gevorderden van 
8 t/m 18 jaar, elkaar uitdagen 
voor een 1 tegen 1 duel. Het 
toernooi start om 14.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur. Vanaf 
13.30 uur kunnen deelnemers 
zich ter plekke inschrijven. Kijk 
voor meer info op de website.
Voor meer info en om in te 
schrijven kun je terecht op de 
website: www.wijdemerenbe-
ach.nl.
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 GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
25 mei.

In het politiek-maatschappelij-
ke programma In Derde Ter-
mijn ontmoet Ruud Bochardt 

drie jonge politici. Het gaat om 

Marije Wiss (PvdA Gooise Me-
ren), Bo de Kruijff (VVD Wij-
demeren) en aspirant raadslid 
Jochem Buwalda (SP Hilver-
sum). Het gaat over hun ambi-
ties, idealen en wensen om de 

politiek in te stappen. GooiTV 
besteedt deze week ook aan-
dacht aan het benefietconcert

voor Oekraïne, georganiseerd 
in de Wilhelminakerk in Bus-
sum. 

Voor diegenen die kijken via 
Ziggo: GooiTV is op kanaal 48. 
Via KPN is dat kanaal 1432. 
Via T-Mobile is dat kanaal 842.

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie 
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen. 
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een 
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk 
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw 
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote 
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én 
op water. 

Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel 
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend 
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met 
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een 
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor 
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te 
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie 
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook 
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor 
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de 
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten? 
Door binnen een paar seconden kokend water te 
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een 
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de 
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water 
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend, 
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te 
laten stromen tot het eindelijk warm is.

Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen 
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker 
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat 
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen 
handbereik, zo uit de kraan. 

Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in 
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een 
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek 
bij ons de Quooker die bij u past! 

Hollands End

Bedankt,Bedankt,
de kinderende kinderen

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding en/of grote 
éénmalige schoonmaak
Goede ref. 06-30235649

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Te huur ruim appartement
€ 1100,00 p/m exgas elec

info fahw.hellmann@online.nl

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Wilt u graag opruimen? 
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Huis verkopen?
Huysraed Makelaardij, 

de makelaar die
voor je werkt

www.huysraed.nl
035 - 65 65 147

www.woningontruiming.com
ook Nederhorst den Berg

H van Gelderen 0651406217

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachten / Ontspanning /

DUO-massage
www.donnalife.nl

06-27484142

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

Word  vrijwi�iger!
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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Eindfeest Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 28 mei is het 
FEEST bij de Spotjes. Dan 
sluiten we officieel het 
seizoen af samen met de 
kinderen in Kidswereld 
en maken een feest van 
spel en muziek. Natuurlijk 
wordt er door alle kinderen 
ook geknutseld. Met een 
kleurrijke krans, hoed of 
ander hoofddeksel wordt 
het feest nóg vrolijker.

We beginnen om 9.30 uur en 
eindigen om 11.30 uur en is 
voor kinderen van 4-12 jaar. 
De kosten zijn € 3,00 per kind.

Het Spotjesteam kijkt terug op 
een druk en super leuk sei-
zoen en komen na de zomer 
weer terug.

We bedanken iedereen die 
heeft geholpen en de kinderen 
voor de gezellige ochtenden.

   

Voorbereidingen Historisch 
Festival  in volle gang
VREELAND
Er is geen twijfel over mo-
gelijk, het historisch festi-
val Vreeland is en blijft een 
uniek oldtimer evenement 
met nationale en internati-
onale deelnemers die meer 
dan 1200 voertuigen sho-
wen aan het publiek. Het 
festival vindt dit jaar plaats 
op 20 en 21 augustus met 
het thema ‘Industriële re-
volutie’.  

Een aantal unieke (stoom) 
machines van eind 18e eeuw 
komt een show geven. Op het 
historisch festival ploft, puft, 
stoomt, draait en beweegt al-
les. Deelnemers aan dit po-
pulaire oldtimer evenement 
kunnen zich met hun oldtimer 
voertuig vanaf heden inschrij-
ven via de website: www.his-
torie-herleeft.nl

Een nieuw onderdeel op het 
festival is ‘Trekker-trek’ voor 
standaard oldtimer tractoren. 
Het wordt een spectaculaire 
demonstratie. Natuurlijk zijn er 
ook de vaste festivalonderde-
len zoals op zaterdagmorgen 
de jongvee keuring en de vele 
demonstraties van de oude 
ambachtslieden die de verge-
ten beroepen weer uitbeelden 
in de oud-Hollandse dorps-
straat en de gezellige markt. 

Zaterdag, aan het einde van 
de middag, gaan alle voertui-
gen weer een rondrit maken 
door de regio. De zondag 
staat in het teken van de ver-
schillende muzikale live optre-
dens van verschillende regio-
nale bands, hierdoor ontstaat 
een gezellige en ontspannen 
sfeer.

Zomaar een donderdag-
avondconcert
Een concert, een klimmende muzikant en een fietswinkel

NEDERHORST DEN BERG
Het begon met een Amster-
damse Stichting die zich sterk 
maakt voor optredens in mu-
ziektenten in de hoofdstad 
en verre omtrek. De mooie 
muziektent van Nederhorst 
den Berg, met zijn geweldige 
akoestiek, mocht deze avond 
het podium zijn van openbare 
repetities – eigenlijk gewoon 
goed gelukte voorstellingen – 
van muziekvereniging BMOL. 
Het orkest, onder leiding van 
Arie Willem Schouten, maak-
te met een aantal melancho-
lische stukken duidelijk dat 
het weer een beetje zoals 
vroeger was: optreden in het 
openbaar. Het vrouwenkoor 
BlueZ, onlangs ook al enthou-
siast onthaald in Loosdrecht, 
dankte haar optreden, onder 
leiding van Evelien de Wieger, 
uiteindelijk toch vooral aan de 
eigenaar van de nabij gele-

gen fietswinkel, Kroon Twee-
wielers, die de dames van de 
noodzakelijke stroom voorzag. 
Nadat orkestlid Mathijs Hase-
lager een aantal keren naar de 
stopcontacten in de top van de 
muziektent was geklommen 
– BMOL kan ook zomaar met 
een circus beginnen – bleek 
de stroom niet aangesloten. 

En dan is een fietswinkel aan 
de overkant handig. Vroeger 
begonnen ze dan als een gek 
te fietsen om via de dynamo 
voor electriciteit te zorgen. Nu 
lag er een draad over straat, 
ging de winkeldeur open en 
kon er met electronische be-
geleiding gezongen worden. 
En hoe!

   

Mei-markt 2022 een groot succes
Willie Das plein een echt marktplein

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Jongstleden zaterdag 21 
mei vond de in december 
door corona uitgestelde 
‘samen-sta-je-sterk’-markt 
plaats. De naam was ont-
staan tijdens de pandemie 
en was vanwege de maand 
en alliteratie tot mei-markt 
omgedoopt. Ruim dertig 
lokale ondernemers en 
organisaties bevrouwden 
en -manden het Willie Das-
plein. Mede door steun van 
de gemeente konden de 
stands gratis beschikbaar 
worden gesteld om de be-
drijven een hart onder de 
riem te steken. Wilma Snel 
was de drijvende kracht 
achter het evenement.

“[…] LEUKSTE MARKT 
WAAR IK OOIT HEB 

GESTAAN”
 

Divers
Van begin (11:00) tot eind 
(16:00) was het druk. Uit de 
muziektent klonk muziek van 

de jarige DJ Guido Oostrom 
en het shantykoor Op De Ree. 
Liefde gaat door de maag wist 
organisator Wilma Snel, dus 
de horeca ontbrak niet. Zo 
stond café Die 2 bijvoorbeeld 
uren achter elkaar te knallen 
met poffertjes. Wijnhandel Mo-
lenaarswijn was ook present. 
Wist u dat dit een Bergse on-
derneming is? Vis- en vlees-
roker Robert Sterken had het 
ook heel druk en klonk opge-
togen: “Dit is de leukste markt 
waar ik ooit heb gestaan!” 

Zorgkwekerij Kostelijk en bloe-
menzaak Passiflora gaven de 
hele markt volop een lentege-
voel. Ook creatief gezien was 
er genoeg met onder ande-
re fotostudio 68 en werk van 
kunstenaarsechtpaar Mariette 
Paardekooper en Alfred Op-
hof. O ja en natuurlijk waren 
er kleren, voor heel jong tot 
oud waarbij Krijg de Kleertjes 
(babykledingruil) menigeen 
tot een lach dwong gezien 
hun geestige naam. Uiteraard 
is het ook gewoon een leuke 
organisatie! Het was nog maar 

een kleine greep van wat er al-
lemaal te zien was.

Tevreden
Tegen het eind maakte een te-
vreden Wilma Snel een rond-
je langs de standhouders en 
vroeg naar ieders ervaringen. 
En zij, hoe had zij de dag zelf 
beleefd? Wilma: Een feestje! 
Iets waar mensen op zaten te 
wachten, had ik het idee. Heer-
lijk om te organiseren en te 
zien dat alles klopt. Het weer, 
de deelnemers, het publiek, de 
muziek. Super sfeer. Ik kreeg 
er energie van. Samen-sta-je-
sterk heeft zich waargemaakt! 
Deze markt heeft ook meteen 
laten zien waar het plein voor 
bedoeld is en waar hoop ik 
mijn kracht ook ligt: mensen 
verbinden. Ik kreeg vele lieve, 
leuke en enthousiaste reac-
ties. Voor herhaling vatbaar!

Ook een plan om iets op het 
plein te gaan organiseren? 
Neem contact op met willie.
das.plein@gmail.com.

  



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

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

06-20147467  
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

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

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

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

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

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

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

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

● Maatwerk uit eigen fabriek

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort

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

Wĳ  helpen u bĳ  het vinden 
van de juiste stoel of bank!
Of u nu op zoek bent naar een mooie stoel of moeite hebt met opstaan...

Heel veel maten en kleuren
direct uit voorraad leverbaar!

Meer dan 450 modellen op voorraad

Easysit D72

Easysit A90 Easysit DS703

Easysit D62

Easysit F45

Easysit D65

Easysit F35

Easysit DS695Easysit D64

Easysit A90


