
Woensdag 31 augustus 2022 3551e jaargang week

3 4 6 10 15

D66 BIJ OEKRAÏNERS 10 JAAR SCC HULPGOEDEREN
ROEMENIË
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BULTPOP

Zaterdag weer NK Palingroken

KORTENHOEF
Na twee jaar van gedwon-
gen afwezigheid is het ein-
delijk weer zover: het Ne-
derlands Kampioenschap 
Palingroken gaat door.

Op zaterdag 3 september or-
ganiseert de Stichting Vecht-
plassen Palingrook Commis-
sie de 27e editie. Zoals ieder 
jaar wordt het kampioenschap 
gehouden in het oude dorp 
Kortenhoef, met de Oude 
School als episch centrum van 
dit evenement.

Het NK Palingroken is in de 

eerste kwart eeuw van zijn 
bestaan uitgegroeid tot het 
officiële kampioenschap van 
deze oer-Nederlandse culinai-
re traditie. Voor palingrokers 
is de dag van het NK dan ook 
de belangrijkste datum op de 
kalender. Een kleine honderd 
van de beste ambachtelijke 
rokers uit het hele land (en en-
kelen uit het buitenland) doen 
eraan mee. Naast paling voor 
de wedstrijd wordt andere vis 
gerookt ter demonstratie en 
verkoop aan de ruim 15.000 
bezoekers van Nederlands 
grootste visroken-evenement.

Programma
Het NKP start om 11:00 uur, 
de startbel voor de wedstrijd 
luidt om 12.00 uur. Na een 
uitgebreide beoordeling door 
een deskundige jury zal de 
prijsuitreiking rond 17.00 uur 
plaats vinden in de feesttent 
bij de Oude School aan de 
Kortenhoefsedijk. Kijk voor 
uitgebreidere informatie en 
de bereikbaarheid van het NK 
Palingroken op de website nk-
palingroken.nl.

Stichting Hartekind
Niet alle door de deelnemers 
gerookte wedstrijdpaling wordt 
gebruikt door de jury. De extra 
paling wordt verkocht aan het 
publiek ten bate van een goed 
doel. Dit jaar is dat de Stich-
ting Hartekind, die kinderen 
met een hartafwijking steunt.

Duurzaamheid
De daling van de wilde pa-
lingstand baart ook de organi-
satie van het kampioenschap 
zorgen. Daarom wordt voor 
de wedstrijd gekweekte paling 
met certificatie van het Duur-
zaam Paling Fonds gebruikt. 
Om onnodig dierenleed te 
voorkomen wordt een zo’n hu-
maan mogelijke dodingsme-
thode toegepast, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van een 
door de Universiteit Wagenin-
gen ontwikkeld apparaat.

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

Je huis verkopen zonder zorgen?
Kies voor onze lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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• 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

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.

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten, 

siroop, olijven, bloemen en 
onze 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
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
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 

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
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

!

RK WIJDEMEREN
O.L.V. Hemelvaart
   Za. 3 september: 19.00 uur:
   J. Dresmé
   Wo. 7 september: 10.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Zo. 4 september: 9.30 uur:
   J. Dresmé
H. Antonius
   Zo. 4 september: 9.30 uur:
   W. Balk
Veenstaete
   Zo. 2 september: 15.00 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 4 september: 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. 4 september: 10.00 uur:
   Ds. J.A. van der Schoot  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 4 september: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 4 september: 11.15 uur:
   Geen dienst       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 4 september: Zo. 4 september: 10.00 uur:
   Ds. M. van Veen     
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D66 bij Oekraïeners
WIJDEMEREN
Een speciale dag voor de 
Oekraïense vluchtelingen 
in Het Drieluik.

Op Onafhankelijkheidsdag in 
Oekraïne ging de fractie van 
D66 Wijdemeren langs bij de 
vluchtelingen om ze een hart 
onder de riem te steken met 
een bos bloemen. Bij Het Drie-
luik hadden fractievoorzitter 
Nanne Roosenschoon en be-
woonster Natalia het over de 
situatie in Oekraïne met hulp 
van 10-jarige tolk Vitalina die 
alles netjes vertaalde van het 
Oekraïens naar het Engels. 
D66 Wijdemeren wil met deze 
actie laten zien achter Oekra-
ine te staan in deze moeilijke 
tijd.

FOTO: (v.l.n.r.) Tishkovec Nata-
liya, Ratha Alphonse, Vitalina, 
Rob Koedijker, Piven Natalia en 
Nanne Roosenschoon

Help hennep uw buurt uit!
Herkennen en melden ook in Wijdemeren

WIJDEMEREN
Het Hennepteam van de 
politie Gooi- en Vecht-
streek krijgt uit Hilversum 
jaarlijks ongeveer 100 
meldingen binnen omtrent 
mogelijke hennepkweke-
rijen. Deze meldingen wor-
den onder andere gedaan 
door ondernemers, parti-
culieren of via MMA (meld 
misdaad anoniem). Uit Wij-
demeren komen er slechts 
3 à 4 meldingen per jaar, 
dat zijn er wel erg weinig. 
Daarom vraagt de politie 
aandacht voor dit onder-
werp.

‘Hennepteelt is levensgevaar-
lijk en wordt omringd door 
zware criminaliteit. Dankzij 
signalen uit de buurt ontrui-
men wij veel kwekerijen. Hebt 
u het vermoeden van een kwe-
kerij of ervaart u drugsover-
last? Neem contact op met de 
politie!

Gevaren
De gevaren van illegale hen-

nepteelt worden sterk onder-
schat. Er zijn grote risico’s 
van brand- en ontploffingsge-
vaar, water- en stankoverlast, 
schimmelvorming, en ook het 
gebruik van kankerverwekken-
de chemicaliën en pesticiden 
is levensgevaarlijk. Het gevaar 
van brand is het grootst. Veel 
hennepkwekerijen worden 
ontdekt nadat brand is uitge-
broken. Twijfel dus niet om 
een hennepkwekerij aan te ge-
ven! Vaak zit er een crimineel 
netwerk achter hennepkweke-
rijen. Criminelen schrikken niet 
terug voor geweld en bedrei-
ging. Denk daarom altijd aan 
uw veiligheid en neem geen 
onnodige risico’s.

Herkennen
Zo herkent u een hennep-
kwekerij: U ruikt u een sterke, 
vreemde geur (wiet, zoet che-
misch of anijsachtig); u ziet 
blauwe vaten of jerrycans; U 
hoort voortdurend het geluid 
van afzuiginstallaties; Er is 
condensvorming op de ramen 
of dichtgemaakte ramen (rol-

luiken of folie); u heeft vaak 
last van stroomstoringen; er 
zijn bouw- en sjouwactiviteiten 
op vreemde tijdstippen

Melden
Zo meldt u een hennepplan-
tage: Bij uw wijkagent of via 
0900-8844; Via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000; Via 

e-mail: 8844service@politie.
nl, o.v.v. ‘hennep gemeente 
Wijdemeren’; Bij ernstige situ-
aties bel 112’.
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10 jaar Sociaal Cultureel  Centrum

NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 17 september 
vieren we met een open 
middag feestelijk dat het 
SCC aan de Blijklaan 10 
jaar geleden van start ging.

Eerst nog alleen met een paar 
hobbyclubs, en in de loop van 
de jaren uitgegroeid tot een 
plek waar jong en oud wel-
kom zijn. Vaste onderdelen 
zijn de bibliotheek, de kinder-
opvang door Thuizbij, de ver-
enigingsruimte van de Histori-
sche Kring, de rijsimulator van 

Team-rijopleiding en de moge-
lijkheid om elke ochtend door 
Saltro bloed te laten prikken. 
Een heel gevarieerde invul-
ling van dit gebouw, en daar-
naast is het altijd mogelijk om 
een grotere of kleinere ruimte 
te huren voor een activiteit. 
Kom een kijkje nemen op za-
terdagmiddag 17 september 
tussen 13:00 uur en 17:00 uur, 
de deuren staan open! Naast 
een presentatie van onze me-
de-gebruikers van het gebouw, 
zijn er feestelijke activiteiten 
zoals een voorwerp laten be-

oordelen of het nou kitsch is, of 
toch misschien wel kunst? Een 
medewerker van Veilinghuis 
Van Spengen gaat dit voor u 
bekijken. Het shantykoor gaat 
optreden, de brandweer heeft 
buiten een activiteit voor kinde-
ren, de bibliotheek kan u een 
fantasievolle fotoplek bieden 
met een green screen, en nog 
veel meer. Loop rustig rond, er 
staat wat lekkers voor u klaar 
en er is veel te zien, en zelfs 
te winnen, zoals de mooie Gele 
Kamer een dagdeel gratis hu-
ren voor een bijeenkomst!

   

KWF- collecte in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Ook dit jaar komt er weer 
een huis aan huis collecte 
voor het KWF in de week 
van 4 t/m 10 september.

Deze collecte is anders dan 
voorgaande jaren. Het KWF 

komt dit keer niet met de col-
lectebus maar met een collec-
tebord waar een QR-code op 
vermeld staat. Met uw eigen 
mobiele telefoon scant u de 
QR-code. U kunt zelf het be-
drag bepalen wat u wilt geven. 
Dit is een veilige manier voor u 

als gever en de collectant. De 
collectant ziet niet wat u geeft. 
Hij of zij krijgt aan het einde 
van de collecteweek te horen 
wat er gedoneerd is in de ei-
gen wijk.

Zoals elk jaar gaat het KWF uw 
donaties gebruiken voor onder-
zoek naar en voorlichting over 
kanker. Uw gift is daarom nog 
steeds erg belangrijk. Om de 
overgang van contante dona-
ties naar de QR-code te maken 
blijft de mogelijkheid bestaan 
om in Wijdemeren contant te 
doneren. In samenwerking met 
een aantal winkeliers kan er op 
zaterdag 10 september tussen 
10.00 uur en 16.00 uur ook 
contant gedoneerd worden. 
Locaties zijn: winkelcentrum 
De Meenthof in Kortenhoef 
en in de buurt van de Albert 
Heijn in Nederhorst den Berg. 
Mocht u mee willen helpen met 
de collecte, dan kunt u contact 
opnemen met René Buitenweg 
(06-25150080).

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

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

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?

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

Volkorenbrood

Geldig van donderdag 1 t/m zondag 18 september.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Dubbeldekker 
Tompouce

Jeroen’s Spelt 
Crackers

Ontbijtkoek

Welkom Thuis
per heel gesneden naar keuzeTERUG VAN 

WEGGEWEEST
per heel gesneden

NU SLECHTS VOOR 
€  1,75

Crackers TERUG VAN 

WEGGEWEEST

NU VOOR 
€  4,25

NU IEDERE 2EONTBIJTKOEK 50%KORTING

Tompouce

NU VOOR 
€  2,50
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Ingezonden brief

Oase
Als Hilversumse bezoek ik 
tegenwoordig regelmatig het 
aantrekkelijke en nabije Kor-
tenhoef. De voornaamste re-
den is, dat ik er sinds enige tijd 
een kleine oase heb ontdekt. 
Een alleraardigste uitspanning 
t/o de ingang van AH. Omdat 
ik niet goed ter been ben, com-
bineer ik het boodschappen 
doen met een bezoekje aan 
hen en drink er koffie, eet een 
broodje, enz. Voorheen was er 
meen ik verder geen pleister-
plaats in dit leuke en verras-
send gevarieerde winkelcen-
trum, en kwam ik er daardoor 
vrijwel nooit. (hoewel zowat 
naast de deur eigenlijk)

Ik richt nu mijn steven zeg 
maar, regelmatig die kant op 
en het is allemaal even aar-
dig en lieflijk daar. En tot mijn 
verbazing, naast de vele win-
kels, ook nog een flinke royale 
Hema. Dit krantje lag buiten, 
bij de boekwinkel er pal naast, 
dus vandaar dit berichtje aan 
jullie, de omwonenden. Hou 
het in ere, dorpsbewoners, en 
ga er zo vaak mogelijk heen 
zou ik zeggen. Laat het niet zo 
gaan als soms in Franse dorp-
jes, want als het weg is, is het 
weg..

M. Fennema, Hilversum

   

Buurtkamer 3D organiseert 
‘effe buurten’
KORTENHOEF
Kom ook langs om te buur-
ten met de buurt op 1 sep-
tember. Zin in een bakje 
koffie, een praatje of een 
spelletje? Of wil je oude 
foto’s van de drie dorpen 
bekijken? Elke donderdag-
middag van 13.30-17.00 uur 
organiseert Buurtkamer 3D 
‘effe buurten’. Iedereen is 
welkom bij de Dodaars, Do-
daarslaan 16 in Kortenhoef.

Is ‘effe buurten’ niets voor jou 
maar heb je wel ideeën wat je 
zou willen doen met buren en 
andere dorpsbewoners? We 
gaan samen kijken hoe we 
jouw ideeën in praktijk kunnen 
brengen. ‘Effe buurten’ is een 
bewonersinitiatief die Buurtka-
mer 3D – voor de drie dorpen 
Kortenhoef, ’s-Graveland en 
Ankeveen – faciliteert. Buurt-
kamer 3D werkt samen met 
bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers 
en brengt bewoners met el-

kaar in contact zodat jong en 
oud elkaar kunnen ontmoeten. 
Het doel is om van de ontmoe-
tingsplek – de Dodaars – een 
dorpsplek te maken waar alle 
bewoners welkom zijn, waar 
ruimte is voor verhalen, het 
uitwisselen van ideeën, het or-
ganiseren van of meedoen aan 
activiteiten en initiatieven.

Naast het faciliteren van activi-
teiten, organiseert Buurtkamer 
3D ook zelf activiteiten. Daar-
voor is het bestuur op zoek 
naar een sociaal ondernemer 
die passie heeft voor mensen 
en organiseren. Ben je sociaal 
ondernemer of wil je dat wor-
den om voor Buurtkamer 3D 
activiteiten voor jong en oud 
te organiseren? Of wil je je op 
een andere manier inzetten 
voor Buurtkamer 3D, bijvoor-
beeld als bestuurslid, commu-
nicatiemedewerker of hulp bij 
activiteiten? Mail naar buurtka-
mer3d@gmail.com of bel 06-
52166683.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 31 augustus: Het 
zomerreces bij GooiTV loopt 
naar het einde en dat betekent 
ook binnenkort weer een te-
rugkeer naar de normale pro-
grammering. De zomerperiode 
wordt deze week afgesloten 
met nog een laatste video van 
een historische kring uit deze 

regio waarin een terugblik op 
vervlogen tijden te zien is. In 
KijkTV is de camera opnieuw 
gesitueerd op een voor velen 
bekende plek in de regio. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

VACATURE
LOGISTIEK MEDEWERKER

Ben jij degene die bij ons de laatste schakel wil worden voordat onze
producten naar de klant worden verzonden?

Voor deze functie zoeken we iemand die 38 uur per week beschikbaar is en dit mag ook 
voor een bepaalde periode zijn. Je gaat in ons magazijn de gereinigde producten uit 
de productie in ontvangst nemen en binnen boeken in ons ERP systeem. De  producten 
worden, in series van duizend tot 10 duizenden stuks, in ons magazijn per dag in dozen 
ingepakt. Als een productie klaar is, wordt deze klaar gezet voor een eindcontrole middels 
een steekproefsysteem. Een klein deel van onze productie ondergaat geen eindcontrole en 
kan direct  ingepakt worden voor verzending.
Via een verzendlijst uit ons ERP systeem worden de producten per doos of  per pallet 
verstuurd naar onze klanten.

Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail en een technisch inzicht. Bovendien vind je het 
geen probleem om in een kleine onderneming te werken.

Als je interesse voor deze functie hebt, maken we graag kennis met je om 
samen de inhoud en de invulling van de werkzaamheden door te nemen.
Stuur dan je CV naar info@awera.nl.

Reeweg 14    |    1394 JD Nederhorst den Berg    |    0294-253226

Bodemonderzoek vanuit  
de lucht met helikopter 
Voor betere waterkwaliteit en meer drinkwater

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voert 
samen met Waternet begin september 
2022 een bodemonderzoek uit in de 
Horstermeerpolder en omgeving. We hebben Horstermeerpolder en omgeving. We hebben Horstermeerpolder
de kennis van de bodemsamenstelling 
nodig om de waterkwaliteit in de polder 
verder te verbeteren. Met het oog op 
klimaatverandering onderzoeken we ook hoe 
we in de toekomst op een duurzame manier 
om kunnen blijven gaan met zoet water. En we 
kijken of we onze productie van drinkwater 
kunnen uitbreiden. 

Onder de helikopter hangt een meetsonde die 
(ongevaarlijke) magnetische velden opwekt. De 
helikopter vliegt vrij laag over en veroorzaakt 
tijdelijk geluidsoverlast. Vooral paarden kunnen 
hiervan schrikken. We vliegen niet over huizen 
en voeren het onderzoek veilig uit. 

De exacte vliegdagen zijn afhankelijk van het 
weer. Daarom weten we pas 1 à 2 dagen van 
tevoren of we kunnen vliegen. Kijk op 
www.agv.nl/bodemonderzoek voor de
laatste updates. 

Dit bodemonderzoek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het nationaal Deltaprogramma Zoetwater. 

Heeft u vragen? 
Stuur dan een e-mail naar bodemonderzoek@waternet.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Kinderen centraal op Ankeveense markt
ANKEVEEN
Op zaterdag 10 september 
organiseert Bruisend Anke-
veen weer de Kindermarkt. 
Een vast onderdeel is de 
gezellige kleedjesmarkt. 
Op tientallen kleedjes 
wordt onder andere speel-
goed, kleding, huishoude-
lijke artikelen en boeken 
verkocht. Maar dat niet al-
leen, ook verkoop van zelf-
gemaakte spulletjes of zelf-
bedachte activiteiten door 
de kinderen zelf. De inzet 
van creativiteit zien we elk 
jaar groeien!

De kindermarkt staat in het te-
ken van onze kinderen. Er is 
deze ochtend dan ook van al-
les te doen en te beleven; een 
ritje op een pony (ook voor de 
oudere paardenliefhebbers), 
een competitie boekhangen 
(tijdens de voorbereidingen 
op de 12-uurs van Ankeveen 
was dit een grote hit), én er is 
dit jaar gedacht aan de grotere 
kinderen. Zij kunnen helemaal 
losgaan op een stormbaan! De 
kinderen zullen zich uitermate 
vermaken. Er is een poffertjes-
kraam en voor de ouders een 
uitgelezen kans om vakantie-
verhalen uit te wisselen onder 

het genot van goede koffie 
of thee. Aanmelden voor de 
kleedjesmarkt kan via kinder-
marktankeveen@hotmail.com. 
Deelname is gratis. Er is echter 
wel beperkt plek en vol is he-
laas vol.

De kindermarkt start om 10:00 
en duurt tot ongeveer 13:00. 
We kijken er naar uit om be-
zoekers uit Wijdemeren te ont-
vangen! Iedereen is welkom! 
Voor meer informatie kun je 
ook telefonisch contact opne-
men met Stichting Bruisend 
Ankeveen via 06-41104667.

   

‘We vervoeren geen lucht’ is ons motto

Tekst: Frank Scheers

WIJDEMEREN
Nederlanders staan be-
kend om hun gulheid. Ze-
ker als het om geld geven 
gaat voor goede doelen. 
Een goed doel is afhanke-
lijk van giften en dit geldt 
ook voor het prachtige initi-
atief van acht inwoners van 
Wijdemeren.

Zij besteden een flink deel van 
hun vrije tijd aan het helpen 
van de Stichting Kinderen in 
Nood. Dit goede doel uit Bus-
sum bestaat al sinds 1990. De 
hulp van de 8 inwoners van 
Wijdemeren bestaat uit het 
belangeloos mederegelen van 
hulpgoederen, het inladen en 
het vervoeren hiervan naar 
Hongarije en Roemenië d.m.v. 
hun eigen 4 trucks. Hun initia-
tief staat bekend op Facebook 
als ‘3 Trucks vol Hulpgoederen 
naar Hongarije’ waar hun goe-
de werk te volgen is.

Volstouwen
Eén van de initiatiefnemers 
Hendrik Jan van Loo: “In 2018 
ben ik samen met Tjeerd van 

Rijn gestart om hulpgoederen 
te gaan brengen naar onder 
andere Hongarije. Sindsdien 
gaan we elk jaar hulpgoederen 
brengen en gelukkig hebben 
we nu de beschikking over 4 
trucks om hulpgoederen te 
brengen naar mensen, die flink 
in de problemen zitten. We 
vervoeren van alles. Van voe-
dingsmiddelen tot medicijnen 
en van bedden met matrassen 
tot verlichting voor ziekenhui-
zen et cetera. Elke truck kan 
80 kubieke meter aan hulpgoe-
deren vervoeren. Omdat we 
onze trucks echt helemaal af-
geladen willen hebben, zeggen 
wij altijd. ‘We vervoeren geen 
lucht!’. Alleen goederen.”

Aan alles is gebrek
Naast Hendrik Jan en Tjeerd 
rijden tevens Jeroen Besemer, 
Henk en Els Cats, Paul Wallen-
burg, Kees van Doorn en Jan 
den Hertog met hun 4 trucks 
vol hulpgoederen naar plekken 
waar de nood hoog is. Meestal 
gaat de rit naar Hongarije. Dit 
jaar is besloten om naar de 
stad Rupea in Roemenië af te 
reizen waar aan letterlijk alles 
ontbreekt. Daar zullen tevens 

diverse hulpgoederen vanuit 
Rupea verdeeld worden onder 
de vluchtelingen uit de Oekra-
ine.

Giften
Om 4 tot de nok toe gevulde 
trucks te laten rijden naar Roe-
menië is geld nodig. Niet voor 
de chauffeurs en hun bijrijders. 
Zij doen dit belangeloos. Het 
geld wordt enkel en alleen 
besteed aan onkosten en de 
hoge brandstofkosten. Op 14 
september gaan de 4 trucks in 
2 dagen tijd rijden naar Rupea. 
Vervolgens dienen alle hulp-
goederen uitgeladen te wor-
den en verwacht men op 20 
september weer terug te zijn in 
Wijdemeren.

Op dit moment is er een te-
kort van 4.000,- euro en is hun 
budget niet toereikend. Wij 
verzoeken iedereen vriendelijk 
om een gift te doen. Dit kan 
op bankrekening NL86 ABNA 
0110595114 t.n.v. H. van Loo 
onder vermelding van Humani-
tair Transport Roemenië 2022.
Alvast bedankt voor uw bijdra-
ge namens de truckers uit Wij-
demeren.

 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

• 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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lekker zoet met een vleugje kaneel

Suikerbrood
Deze week slechts

€ 2,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

B R I D G E N
OPMAANDAGMIDDAG

We beginnen om 13.30 uur en spelen in twee lijnen.
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?

 Mail Riet Fortuin, riet.fortuin@nederhorstdb.nl
Of bel haar op, 0294-25 19 55 of 06-246 171 39

Vanaf maandag 5 september gaat bridgeclubVanaf maandag 5 september gaat bridgeclub
La Porta Salute weer spelen in de Bergplaats,

Nederhorst den Berg.

Foto: Hendrik Jan van Loo



Als Mohamed en Haitham gevraagd 
worden om een potje te komen 
voetballen, weten ze dat ze hun 
werk goed doen. “Het belangrijkste 
is vertrouwen”, zeggen de jonge-
renwerkers van Jeugd-Punt. “Dan 
kunnen we jongeren die dat nodig 
hebben ondersteunen en eventueel 
laten participeren in de wijk”, ver-
telt Mohamed.

Jeugd-Punt werkt samen met gemeente, 

politie en BOA’s. Mohamed: “We werken op 

straat of er komen hulpvragen van uit de 

buurt bij ons. We gaan dan met de jongeren 

in gesprek.”

Sporten en praten
Mohamed geeft een voorbeeld: “Bij een 

voetbalveldje in Wijdemeren hangen twee 

groepen jongeren. Met de ene groep gaat 

het goed, maar de andere groep veroorzaakt 

overlast. Omwonenden weten dan niet altijd 

hoe ze hen daarop kunnen aanspreken.” 

De jongerenwerkers proberen een band met 

de jeugd en de buurtbewoners op te bouwen. 

“We gaan bijvoorbeeld met ze sporten en 

hebben contact via social media.” Zo worden 

onder andere  overlast en hulpvragen van de 

jeugd bespreekbaar.

Mohamed en Haitham zoeken ook contact 

met de buurt. “We zijn bij een buurtbewoner 

op huisbezoek gegaan. Nu kijken we of er in 

de groep jongeren iemand is die deze bewo-

ner kan helpen met boodschappen doen.”

Talenten ontwikkelen
Jeugd-Punt biedt ook individuele ondersteu-

ning en coaching. “We kijken niet alleen naar 

obstakels, maar ook naar talenten. Met het 

Sociaal Wijkteam zijn we een jongere waar 

zorgen over waren gaan coachen.” Trots 

vertelt hij: “Hij heeft nu zijn diploma en gaat 

starten met een vervolgopleiding.”

Mohamed en Haitham werken graag in Wij-

demeren. “Er is veel vertrouwen in de mens.

 Inwoners kennen elkaar goed en proberen 

het eerst zelf op te lossen. Maar als dat niet 

lukt, is het goed om te weten dat Jeugd-Punt 

en de gemeente kunnen helpen.”

Contact
Mohamed Haddouche is bereikbaar via

06-43218013 en https://www.instagram.

com/jongerenwerkwm_jeugdpunt/.

Of bel met 14 035: sociaal wijkteam.

Wijdemeren
informeren

Onze scholen zijn weer 
begonnen! 

Automobilisten, let de komende weken

extra op uw snelheid en houd rekening met 

fietsende scholieren!

Bekendmakingen

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

Helikopter onderzoekt 
bodem

   Steuntje in de rug voor de jeugd  

#mooiWijdemeren
@eikenrode

>     Lunch Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren or-

ganiseert in het kader van de Wereld Alzheimer 

Dag op zaterdag 10 september een gezellige 

lunch voor personen met dementie en hun 

mantelzorger. Aanmelden kan tot 1 september, 

met maximaal twee personen. De bijeenkomst 

is in De Koepel aan de Kapittelweg 399a in 

Hilversum (Kerkelanden). Inschrijven via

alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl

of 06-1477 3182 (Atie Vos-Tabak).

>     Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor:

• Coördinator duofiets: In de Emtinckhof in 

Loosdrecht is een duofiets beschikbaar voor 

mensen met een lichamelijke beperking en 

voor mensen met dementie. Voor de coördina-

tie ervan zoeken we een vrijwilliger die onder 

meer de roosters maakt en de fiets-uitleen regelt.

• Begeleider wandelgroep voor ouderen: De

wandelingen voor ouderen vinden elke woens-

dag plaats van 10.30 – 12.15 uur. De vrijwilliger

helpt bij het wandelen en bij het veilig overste-

ken. De start is bij de Emtinckhof in Loosdrecht.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met 

Ton van Leuveren, 06-1072 1670.

>     Bewonersavonden warmtebron
Energiecoöperatie Wijdemeren organiseert 

bewonersavonden voor de verkenningsbuur-

ten Loosdrecht-Noord en Kortenhoef-Noord. 

Deze avond presenteert Waternet haar eerste 

onderzoek naar mogelijke warmtebronnen 

als alternatief voor aardgas in deze buurten. 

Gemeente en energiecoöperatie presenteren 

de vervolgstappen van de buurtverkenningen.

De bewonersavond Loosdrecht is op maandag 

12 september om 19.30 uur in het gemeente-

huis aan Rading 1 in Loosdrecht. De bewoners-

avond Kortenhoef vindt op donderdag 15 sep-

tember om 19.30 uur plaats in de Curtevenne-

school aan Parklaan 3 in Kortenhoef. Aanmel-

den via www.ecwijdemeren.nl/bijeenkomsten/.

>     Oogcafé
Mensen met een visuele beperking zijn vanaf

30 september elke laatste vrijdag van de maand, 

van 14.00 tot 16.00 uur, welkom bij Oogcafé ’t 

Gooi. Het Oogcafé is een plek voor ontmoeting 

en uitwisseling voor mensen met een visuele 

beperking. Ook familieleden, vrienden en 

kennissen zijn van harte welkom. Oogcafé ’t 

Gooi vindt plaats in wijkcentrum Meentamorfo-

se aan de Landweg 5 in Huizen. Aanmelden en 

informatie bij Ron van der Genugten: 06-2195 

3434, ronvanderg@gmail.com. 

Doe ook mee
Haitham en Mohamed sporten elke

vrijdag om 19.00 uur in sporthal

Eikenrode (Loosdrecht) met jongeren 

van 12 tot 15 jaar.

Doe ook mee! Meld je aan bij

Mohamed: 06-43 21 80 13.
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In 2022 hebben ondernemers samen 
met de gemeente de Economische 
Agenda 2030 opgesteld. Om onze 
ambities om te zetten naar actie 
hebben we opnieuw de hulp van alle 
ondernemers nodig. Neem deel aan 
het Actieteam Wijdemeren!

Op maandag 5 september geven we vrijblij-
vend meer informatie over het Actieteam 
tijdens een kick-off en kun je kennismaken 
met wethouder Els Kruijt.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en 
vindt plaats bij Rosa’s Cantina,
Oud-Loosdrechtsedijk 167.

Prioriteiten bepalen
Het Actieteam is een onafhankelijk bege-
leide club die bestaat uit ondernemers uit 
Wijdemeren en uit een vertegenwoordiging 
van de gemeente. Samen bepalen we welke 
acties van de Economische Agenda prioriteit 
hebben. Is er nu behoefte aan een sterkere 
lobby in de regio? Willen we een onderne-
mersfonds om activiteiten uit te betalen? 

Of is een aangescherpte positionering om 
het toeristisch aanbod op te sturen op dit 
moment belangrijker?

Profi el
Als teamlid van het Actieteam:
• ben je ondernemer in een van de kernen 
   van Wijdemeren (geweest);
• vind je het belangrijk om contact te 
   houden met je achterban en ze mee te 
   nemen;
• ben je enthousiast en gemotiveerd;
• heb je een ‘can do’-mentaliteit en zie
   je kansen.

Wil je meer informatie of ben je nu al
enthousiast om deel te nemen aan het
actieteam? Stuur een mail naar
Marius Drissen,
marius@stadenco.nl.  

Kick-off Actieteam: ondernemer, we zoeken jou!

In samenwerking met de gemeente 
Wijdemeren geeft Christa Sigling 
training aan kinderen van gescheiden 
ouders.

Op 20 september starten twee groepen. 
Stoere Schildpadden voor kinderen van
4 tot 6 jaar en Dappere Dino’s voor kinderen 
van 6 tot 8 jaar. De bijeenkomsten vinden 
plaats op het gemeentehuis in de ruimte van 
het consultatiebureau. Deelname is gratis.

Kinderen van gescheiden ouders kunnen 
het soms moeilijk hebben op de wisseldag. 
Of vinden het lastig om over de scheiding 
te praten. Sommige kinderen laten ander 
gedrag zien dan voor de scheiding.
Een doe-praatgroep zoals de Stoere 
Schildpadden of Dappere Dino’s kan dan 
helpen.

Speelse manier
Stoere schildpadden (groep 1 en 2) is een 
groep waar met hulp van handpop Schildpad 
Sam op een speelse manier met het thema 
scheiden gewerkt wordt. De bijeenkomsten 
zijn op dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur. 
Bij Dappere Dino’s (groep 3 en 4) helpt 

handpop Dinosaurus Rex de trainer tijdens 
de bijeenkomsten. Deze zijn op dinsdag van 
16.30 tot 17.15 uur. 

Beide groepen komen elf keer bij elkaar.
Na elke bijeenkomst worden ouders via een 
weekmail op de hoogte gebracht. Ook is er 
één keer een ouderbijeenkomst.

Kijk voor meer info op
www.stoereschildpadden.nl of
www.dapperedino.nl.

De trainingen worden aangeboden 
door de gemeente en vinden plaats op 
het gemeentehuis in de ruimte van het 
consultatiebureau. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar c.sigling@levvel.nl of te 
bellen met 06-5163 0635.

Training voor kinderen van gescheiden ouders

Begin september voert Waternet in 
opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en de gemeente 
Amsterdam bodemonderzoek uit in
de Horstermeerpolder en omgeving.
Zij doet dit vanuit de lucht met een
laagvliegende helikopter.
Het bodemonderzoek is nodig om de
waterkwaliteit in de Horstermeer-
polder verder te verbeteren. 

De vluchten zorgen tijdelijk voor geluids-
overlast. Omdat de weersomstandigheden 
bepalend zijn, kan Waternet pas een paar 
dagen van tevoren aangeven op welke dagen 
er wordt gevlogen. Exacte vliegdata zijn 
afhankelijk van het weer en kunt u vinden op 
www.agv.nl/bodemonderzoek. 

Tijdelijk geluidsoverlast
Onder de helikopter hangt een sensor met 
een diameter van 30 meter. Er wordt niet 
over huizen of bedrijfspanden gevlogen. 
Toch kan het geluid een onveilig gevoel 
teweeg brengen bij bewoners en recreanten. 
Ook paarden schrikken soms van het geluid 
en rennen weg. De piloot houdt hier zoveel 
mogelijk rekening mee. Wellicht kunt u zelf 
uw eventuele gasten informeren.
Heeft u paarden in uw bezit, dan is het
misschien prettiger ze tijdens de vluchtdagen 
op stal te houden.

Bodemonderzoek met helikopter  



> Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Noordereinde 147: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.73876 (16.08.22)

Loosdrecht
- Meidoornlaan 13: plaatsen dakkapel voorzijde 

   en dakkapel achterzijde, zaaknummer 

   Z.73903 (17.08.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   villa, zaaknummer Z.73863 (15.08.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 4: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73121 (19.08.22)

- Herenweg 17: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.71844 (18.08.22)

- Herenweg 18: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.71843 (18.08.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage,

   zaaknummer Z.71573 (15.08.22)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. een tent met terras voor 2 jaar,

   zaaknummer Z.72489 (16.08.22)

- Zuiderhoek 3: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.73383 (19.08.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198: uitbreiden 

   hoofdgebouw, zaaknummer Z.72348 (17.08.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 271: geheel

   vernieuwen van steiger en terras,

   zaaknummer Z.72951 (12.08.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 19: plaatsen dakkapel, 

   zaaknummer Z.73520 (19.08.22)

- Rivièrahof 16: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.72651 (19.08.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen

   woning, zaaknummer Z.72464 (12.08.22)

> Gemeente Wijdemeren - 
Anterieure overeenkomst
Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, 

lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combi-

natie met  artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro), maken burgemeester en 

wethouders van de  gemeente Wijdemeren het 

volgende bekend. 

Door de gemeente is een anterieure overeen-

komst gesloten met een initiatiefnemer ten 

einde te waarborgen dat de kosten, samen-

hangende met de realisatie van de door deze 

initiatiefnemer gewenste planontwikkeling, 

door de initiatiefnemer wordt gedragen en de 

gemeentelijke kosten worden verhaald. 

Het gaat om de volgende
planontwikkeling: 
- het bouwen van maximaal 35 woningen in 

   kasteel Nederhorst en haar bijgebouwen aan 

   de Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. 

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van 

1 september 2022 gedurende 6 weken ter in-

zage bij de receptie van het gemeentehuis van 

de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten

overeenkomst en de zakelijke beschrijving 

van de inhoud van de overeenkomst kunnen 

geen zienswijzen, bezwaar of beroep worden 

ingediend.

> Gemeente Wijdemeren - 
Anterieure overeenkomst
Dammerweg 108-109 te
Nederhorst den Berg

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24, 

lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combi-

natie met  artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-

lijke ordening (Bro), maken burgemeester en 

wethouders van de  gemeente Wijdemeren het 

volgende bekend. 

Door de gemeente is een anterieure overeen-

komst gesloten met een initiatiefnemer ten 

einde te waarborgen dat de kosten, samen-

hangende met de realisatie van de door deze 

initiatiefnemer gewenste planontwikkeling, 

door de initiatiefnemer wordt gedragen en de 

gemeentelijke kosten worden verhaald. 

Het gaat om de volgende
planontwikkeling: 
- Het realiseren van 14 woningen aan de Dam-

   merweg 108-109 te Nederhorst den Berg op 

   de locatie van een voormalige wasserij. 

Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van

1 september 2022 gedurende 6 weken ter in-

zage bij de receptie van het gemeentehuis van 

de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten 

overeenkomst en de zakelijke beschrijving van

de inhoud van de overeenkomst kunnen geen

zienswijzen, bezwaar of beroep worden inge-

diend.

> Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Ireneweg 15, in verband met handicap 

   belanghebbende (bij GPP met aanvrager) 

  (augustus 2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
-Dabrowski, Andrzej K., geboren 18-09-1979,    

   is per 19-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

- Lorych, Krzysztof S., geboren 16-09-1985,

   is per 14-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

- Nikolovski, Bosko, geboren 07-02-1971,

   is per 19-07-2022 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Bekendmakingen 31 augustus 2022

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van 
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

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

31 augustus 2022

Verkeer

Bijzondere raadsvergadering
Datum: woensdag 7 september
Aanvang: 15:30 uur, Raadszaal

1. Opening

2. Ambtsbezoek; commissaris van de koning

3. Sluiting

Beeldvormende sessie 
Datum: donderdag 8 september 2022
Aanvang: 20:00 uur, Raadszaal

1. Opening

2. Mobiliteitsplan – (onderwerp onder voorbehoud)

3. Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie kunt

u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Ruim 79.000 voor ALS- zwemevent
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag do-
ken 42 mensen in het wa-
ter van de Wijde Blik in 
Kortenhoef. Door 2 km. te 
zwemmen wilden zij geld 
ophalen voor Stichting 
ALS Nederland. Het event 
werd georganiseerd door 
Nationale Waarborg, een 
financiële dienstverlener 
waarvan 2 werknemers 
getroffen zijn door deze 
ziekte.

Omdat team Nationale Waar-
borg eerder dit jaar de Mont 
Ventoux al had beklommen om 
geld op te halen voor Stichting 
ALS was het de bedoeling dat 
ze dit jaar geen zwemactie 
zouden houden. Echter, het 
nieuws dat hun collega Mo-
nique van den Hoorn, net als 
Tim van den Berg (werkzaam 
bij Nationale Waarborg en 
overleden in 2017), de diagno-
se kreeg voor deze slopende 
ziekte deed anders besluiten.

1 rondje voor Tim
Monique deed zelf ook mee. 
Zij had haar collega’s beloofd 
dat als zij de Mont Ventoux 
opgingen dat zij dan 2 km zou 
gaan zwemmen. Helaas gaat 
door het verloop van ALS het 
niet meer om 2 km te zwem-
men. “Ik had het beloofd. Eén 
rondje voor Tim,” antwoordt ze 
op de vraag wat de reden is 
dat ze toch is gaan zwemmen. 
“Vanavond ben ik moe, maar 

nu geniet ik vooral van het 
event en de energie die het mij 
geeft. Niks doen is geen optie.

Haar man Maurice is trots op 
haar. Voor de veiling later op 
de dag heeft hij een bijzonder 
item, namelijk zijn baard. Dat 
zou €1000,- moeten opleve-
ren.

Veiling
Er waren meer items voor de 
veiling, zoals vier kaarten voor 
de Toppers, meevliegen in 
een sportvliegtuig en een door 
Suzan en Freek gesigneer-
de gitaar die geveild werden. 
Veilingmeester van de middag 
was acteur, en ambassadeur 

van Stichting ALS, Loek Pe-
ters (bekend van o.a. Penoza 
en Tony10). “Het is speciaal. 
Elke dag gaat het minder met 
mensen die ALS hebben. Ze 
proberen daarom zoveel mo-
gelijk van het leven te genie-
ten. Dat geeft een bijzondere 
sfeer,” aldus Loek. Antoinette 
Kalkman: “Stoppen is geen 
keuze. Aan Tim hebben we be-
loofd om door te gaan totdat er 
een oplossing is en dat doen 
we.” Want zoals Monique van 
den Hoorn op haar shirt had 
staan: ALS = KUT. Het event 
en de veiling hebben geza-
menlijk €79.093,- opgeleverd 
voor Stichting ALS Nederland.

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

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

FAMILIEBERICHTEN

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

Piano-pedagoge,
Angela van Hal, omg. NdB,
heeft nog enkele plaatsen
vrij, les aan huis mogel.

M: 06 40620276

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, praktijkkantoor-

atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

Huishoudelijke hulp
06-49150270

Te huur Ned.den Berg
Woonruimte (gestoffeerd 

en gemeubileerd) per 
direct beschikbaar,
€1500,00 excl. gwl.

Vanaf oktober woonruimte 
in Naarden beschikbaar.

Info 0294-252090

Te huur Appartement 47 m2
per 1 okt € 550,- pm all-in

Tel 06 177 171 55

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Muziekles in Kortenhoef
Gitaar,zang en pianoles
Bel voor een proefles!

0636065621

KIKI naaiatelier
voor al uw kleding 

verstel-en herstelwerk!. 
Bel of mail gerust met 

KIKI naaiatelier 
0683383404 of mail met 
itekeaddink@gmail.com

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Opgave van een
Wijdemeertje kunt u

on-line doen via
weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling 
daarvan. Aanleveren tot 

maandag 10.00 uur, 
voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per 
gedrukte regel

Oude
meesters
aan de
muur!

Bestel nu met 25% korting!
Kortingscode WW/NS-okt22 (Geldig tot en met 31 oktober 2022)

  
Monique en Bert
   Laura en Roy
      Sem, Finn
Kimberley

John en Jolanda
   Stef
   Nils
   Thijs en Lisa

Eric en Judith
   Joey en Jamy-Lee
   Jasey Jay en Veronica
   Davey en Germaine

Herinner mij hoe ik was toen ik nog alles kon
Herinner mij in de stralende zon

“Het is goed zo”

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons
gegeven heeft, nemen wij afscheid van mijn lieve man, onze 

vader, schoonvader, opa en overgrootopa

Ton van Dijk
Antonius Maria

Rotterdam,
11 mei 1934

Nieuwegein,
23 augustus 2022

Jopie van Dijk-Geurtz

De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.
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Dolle pret in de prut
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen vrijdag tot en 
met zondag was het een 
en al vrolijkheid tijdens het 
Horstermeerpolderfeest. 
Elke vijf jaar is er een lu-
strum van dit evenement, 
dit keer voor de 140ste ver-
jaardag van de polder.

Historie
Er is altijd geknokt tegen het 
water in de Horstermeer. Ver-
moedelijk is de oorspronkelij-
ke plas ooit ontstaan uit een 
doorbraak van de Vecht. Begin 
17e eeuw startten de plannen 
tot drooglegging. Het gebied 
was toen in handen van enke-
le Amsterdams kooplieden. Zij 
hadden het overgenomen van 
de toenmalige heer van Ne-
derhorst Gerard van Reede. In 
1882 werd een NV opgericht 
ter bemaling (drooglegging) 
van het gebied. Dat lukte. 
Het gebied heeft een rijke ge-
schiedenis, werd onder water 
gezet door de Duitsers om ge-
allieerde aanvallen af te slaan 
en in 2010 was er zelfs even 
kort een Republiek. Die was 
uitgeroepen als protest tegen 
de toenmalige plannen om 
van grote delen van de polder 
moeras te maken. Deze rijke 
geschiedenis was op het feest-
terrein deels terug te zien in de 
grote tent met een prachtige 
overdaad aan historisch foto-
materiaal. Ook hingen er veel 
foto’s van voorgaande edities 

van het event. Wat is er letter-
lijk en figuurlijk toch ontzettend 
veel getouwtrek geweest!

Polderspelen
Op de zaterdag was dat touw-
trekken ook weer van de partij 
maar dan op het water. Wat 
een duels werden daar uitge-
vochten. Twee tegen twee, 
beide teams in een boot. De 
bootjes waren verbonden via 
een touw en roeien maar! 
Slopende gevechten, gejoel, 
feest! Zondags werd dat dun-
netjes overgedaan op het land. 
Het watertouwtrekken was on-
derdeel van de Polderspelen. 
Teams van families, bewoners 
van straten, vriendenclubs en 
ook bedrijven bestreden el-
kaar als middeleeuwse clans 
op jacht naar de Dirk Pool bo-
kaal. Met zijn drieën zaklopen 
en zelfs een niet gepland potje 
banden gooien kwamen eraan 
te pas om tot een eindstand te 
komen: 1. Dalmulder, 2. The 
Local Heroes en Roy, 3. Vers 
van ’t Land.

Prutrace
’s Middags volgde dan de met 
spanning verwachte Prutrace. 
Jongens, meisjes, beiden 
t/m 14 jaar en dames en he-
ren raceten individueel in hun 
eigen categorie voor wat ze 
waard waren. Geheel in de pol-
dertraditie was het onmogelijk 
om het tijdens de route droog 
te houden. Het parcours door 
sloten en maïsvelden ontpop-
te zich tot een heroïsch strijd-

toneel. Presidenten (koning 
en koningin past niet bij een 
republiek) van de Horstermeer 
werden Marjelle van Wijk en 
Joris van Tol. Hulde voor deze 
winnaars! Tweede en derde 
waren Semmie Bakker en 
Shakira Beening bij de dames 
en Youp Henken en Sil Smit 
bij de heren. Eveneens nau-
welijks herkenbaar maar niet-
temin volop geëerd kwamen 
verder letterlijk en figuurlijk de 
volgende podiumbeklimmers 
boven water drijven: Meiden 
t/m 14 jaar: 1. Saartje Kam-
stra, 2. Salissa Pouw, 3. Dani-
que Pool. Jongens t/m 14 jaar: 
Jelmer Boshuizen, 2. Casper 
v.d. Linden, 3. Freek Valkonet. 
Wat een uithoudingsvermogen 
toonden deze atleten!

Verbroedering
’s Avonds vierden zo’n 1000 
mensen groot feest met live-
muziek van de Hot Tub Heroes 
en DJ Hitmaestro. Tot een uur-
tje of één kon je het feestge-
druis in de wijde omgeving nog 
waarnemen. Penningmees-
ter Pieter-Willem Lam van de 
stichting Horstermeerpolder-
festiviteiten: “Het gaat hier om 
verbroedering en verbinding in 
de polder. Mensen vertrekken, 
jeugd vliegt uit, nieuwe men-
sen komen erbij. Het is een 
fantastisch evenement om bij 
te kletsen maar ook om elkaar 
te leren kennen.” Wat een ge-
slaagde happening!

 

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en 
omstreken! 

 

Kom ook jammen aan de Vecht! 
Elke 2de vrijdag van de maand 
Elke 3de zondag van de maand 
Elke 4de zondag van de maand 

 
Like ons op facebook en blijf op de hoogte van onze evenementen! 

 

Ook te boeken voor al uw feesten, partijen, 
vergaderingen, oefenruimte bands. Ook voor 

georganiseerde kinderfeestjes! 
 

Vreelandseweg 42 
Nederhorst den Berg 
0614743277 

Tot bij Die 2! 

Een greep uit onze producten:
• Knikarmscherm, uitvalschermen, screens, rolluiken, markiezen 
• Rolgordijnen, (houten) jaloezieën, duettes, Plisse gordijnen 
• Inzet horen, opzet horen, plisse hordeuren

Maak kennis met ons bedrijf en bel voor een afspraak met Michelle Kleton 0614743277.

Profiteer van onze kennismakingsaanbod 15% korting op onze 
producten.

Middenweg 60A
Nederhorst den Berg

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

Het was een topweekend bij het 140-jarig bestaan van de Horstermeer (foto: Helga Jansen)
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Koel damkampioenschap voor senioren

Door: Herman Stuijver

REGIO
De 12 dammers die meede-
den aan het UPDB- Dam-
kampioenschap voor 65+ 
hebben vijf dagen ontspan-
nen hun partijen gespeeld 
in ’t Web in Loenen aan de 
Vecht. “Nee, het was lekker 
koel, veel plezieriger dan 
buiten”, zegt de Bergse 
organisator Ben van der 
Linden. Winnaar werd de 
72- jarige Evert van de Pol 
uit Barneveld.

“Het was nog even heel span-
nend in de laatste partij”, ver-
telt de winnaar “ik stond in het 
middenspel achter met één 

schijf, verloren zeg maar. De 
tegenstander maakte door de 
tijdsdruk ook een fout en toen 
kon ik gelijk door naar een 
dam.” De 65- plussers speel-
den over 5 dagen zes potjes 
die soms uren kunnen duren. 
Op donderdag verloor Evert 
van de Pol nog van nummer 2 
Harry de Waard die als mees-
ter niet voor niets de internati-
onale eretitel ‘Maître Féderal’ 
mag voeren, evenals de ook 
aanwezige Herman van Wes-
terloo (82). Het was de 6e keer 
dat dit Utrechtse toernooi werd 
gehouden, Evert van de Pol 
won ook in 2019. Naast een 
geldbedrag mag hij de erebo-
kaal en wisselbeker mee naar 
huis nemen. “Dit spel verveelt 

nooit. Ik doe dit al vanaf m’n 
zestiende, ik heb nog nooit een 
zelfde partij gespeeld. Het is 
elke keer anders. Ik weet zeker 
dat het goed is voor je mentale 
gezondheid, je denkvermogen. 
Rust en analyse krijg je steeds 
meer naarmate je ouder wordt”, 
vervolgt de winnaar voor wie 
het schuiven met schijven bij-
na een dagtaak is. Hij speelt 
bij drie verenigingen en neemt 
deel aan diverse wedstrijden, 
alleen op individuele basis. 
Mede- organisator Ben van der 
Linden is zelf actief lid van de 
Loenense Dam Vereniging en 
is blij dat dit kampioenschap 
soepel is verlopen, al waren 
er op het laatste moment vier 
afzeggingen.

Historische Kring Nederhorst 
den Berg
Open Monumentendag – 10 september

NEDERHORST DEN BERG
Kasteel Nederhorst open 
voor publiek. Die zater-
dag stelt Stadsherstel 
Amsterdam, eigenaar van 
Kasteel en landgoed Ne-
derhorst, het kasteel en de 
tuin, tussen 11.00 en 16.00 
uur, open voor publiek. 
In samenwerking met de 
Historische Kring worden 
rondleidingen door park en 
kasteel georganiseerd.

Daarnaast verstrekken Stads-
herstel en de Historische Kring 
vanuit een locatie op het kas-
teelterrein informatie over hun 
activiteiten. Zo worden doorlo-
pend oude films en foto’s ver-
toond en is historisch materiaal 
te koop, zoals ansichtkaarten, 
foto’s, dvd’s en (speciale) edi-
ties van Werinon, het tijdschrift 
van de Kring. Daarnaast liggen 
er routes klaar voor een wan-
deling en een puzzeltocht door 
het historisch centrum van het 
dorp. Hiermee zijn kleine prijs-
jes te winnen. Voor kinderen ligt 
er een kleurplaat met presentje 
klaar. Stadsherstel is aanwezig 
om vragen over de toekomst-
plannen of de organisatie te 
beantwoorden. Ook hopen we 
die dag nieuwe leden welkom 

te kunnen heten voor de His-
torische Kring en/of als Vriend 
van Stadsherstel. Voor nieuwe 
leden ligt een mooi welkomsts-
geschenk klaar.

Concert
Willibrordkerk- 13.30 – 14.30 
uur – inloopconcert met ver-
halen over de Oude Hollandse 
Waterlinie

Voor Monumentendag heeft de 
Stichting Oude Hollandse Wa-
terlinie een mooi klassiek con-
cert op het programma staan. 
Het concert wordt uitgevoerd 
door het Barok-ensemble Ca-
merata Capelle, samengesteld 
uit professionele en semipro-
fessionele musici, onder leiding 
van violist Boudewijn Bruil. De 
muziek wordt afgewisseld met 
verhalen over de geschiedenis 
van de Oude Hollandse Wa-
terlinie en het Rampjaar 1672, 
verteld door theatermaker Mi-
chiel van de Burgt. Zij spelen 
muziek van onder andere Han-
del, Marcello en Charpentier.

Het concert wordt gehouden 
in Nederhorst den Berg, in de 
Willibrordkerk, Kerkstraat 32, 
1394 CX. Het inloopconcert is 
gratis bij te wonen!

Foto: De groep dammers rond winnaar Van de Pol
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst oefende zater-
dag in Utrecht tegen VSC. 
Het werd uiteindelijk een 
makkelijke 6-1 zege op 
deze matige tegenstander. 
Het verjongde Nederhorst 
liet bij vlagen aardig voet-
bal zien.

Na twee mogelijkheden voor 
de thuisploeg via het centrum 
van de Bergse verdediging 
had Nederhorst in de 13e mi-
nuut op voorsprong moeten 
komen. Marco Terlien schoot 
van dichtbij echter over. Ne-
derhorst had een duidelijk 
overwicht en het betere van 
het spel. In de 25e minuut was 
het Tom Wewer die attent af-
werkte op aangeven van Job 
van Wijk. Al na een half uur 

moest Sander Verheul zich 
geblesseerd laten wisselen. 
Nederhorst hield het over-
wicht, maar wist de score niet 
op te voeren. Justin Wessels 
schoot recht in de handen van 
de keeper en Gijs Straman 
had pech met een schot op de 
paal.

Na rust verhoogde Nederhorst 
al snel de score. Na 4 minuten 
stoomde Gijs op, maar zag 
zijn actie tot hoekschop wor-
den verwerkt. Uit deze corner 
kopte Gijs de bal hard in, de 
keeper liet de bal los en Job 
tikte de 0-2 binnen. De kan-
sen regen zich aaneen. Na 
tien minuten werd het 0-3 
toen Marco een prima combi-
natie afrondde. Vier minuten 
later was Marco opnieuw de 

afmaker nu op aangeven van 
Job. Weer twee minuten later 
gaf CasperBos  voor en kwam 
Tom net te kort en kwam er 
een hoekschop. Hieruit wist 
Gijs zijn goede spel te bekro-
nen met een treffer.0-5. VSC 
werkte hard, maar kon maar 
nauwelijks voor gevaar zor-
gen. De 0-6 viel toen Job de 
bal onderschepte en alleen 
doorging en fraai scoorde. 4 
minuten voor tijd viel de on-
nodige tegentreffer via een 
strafschop.

Komend weekend gaat de 
selectie op trainingskamp, 
krijgen alle jeugdteams hun 
kleding weer en gaat de boel 
in Nederhorst weer los. Voor 
meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

   

Nieuws van SV ‘s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Het in het Gelderse Win-
terswijk belegde trainings-
kamp vormde voor de 
mannenselectie afgelopen 
zaterdag een van de laat-
ste voorbereidingen voor 
de bekercompetitie die 
aanstaande zaterdag be-
gint.

 Op het complex speelden het 
1e en 2e respectievelijk tegen 
DZC’68 en ZZC’20. Het 2e 
opende tegen Zelhem Zelos 
Combinatie en speelde met 
1-1 gelijk. Het 1e won met 3-1 
van de Doetinchemse Zater-
dagclub.

Zaterdag start voor de seni-
oren de bekercompetitie. Het 

1e speelt om 14.30 uur thuis 
tegen Bunnik ‘73 en het 2e 
gaat uit naar Argon-2. Bij de 
jeugd speelde JO19-1 een oe-
fenwedstrijd bij De Bilt JO19-
1. Diep in de 2e helft maakte 
de thuisploeg de enige treffer. 
Deze week oefent het hoogste 
jeugdteam nog tegen Baarn 
om volgende de competitie te 
openen tegen SDO.

De vrouwenselectie speelde 
ook twee wedstrijden. Thuis 
namen ze het op tegen Cobu 
Boys en Desto. Beide wedstrij-
den van 2x35 minuten werden 
met 2-1 gewonnen. Ook de 
vrouwen starten volgende 
week met de bekercompetitie: 
VR1 uit bij Roda’23 in Boven-
kerk en VR2 thuis tegen Loos-

drecht VR1.

De JO15-1 reisde af naar 
Enkhuizen afgereisd. Na een 
2e plek in de poule werd de 
kruisfinale gewonnen. De fina-
le eindigde in 0-0 waarna pe-
nalty’s de beslissing moesten 
brengen. JO15-1 was daarin 
minder secuur.

De vrijwilligers werden afgelo-
pen zaterdag met een barbe-
cue van hoofdsponsor Keurs-
lager Piepenbrock bedankt 
voor de vele uren van inzet 
in het afgelopen seizoen. Het 
was een gezellige en smakelij-
ke middag. Kijk op onze socia-
le media voor meer informatie 
en het wedstrijdprogramma 
voor komend weekend.

   

Badmintonvereniging De Blijkklappers
NEDERHORST DEN BERG
Per woensdag 7 septem-
ber starten we weer met 
een nieuw badmintonsei-
zoen.

De jeugd begint om 19.00 
uur met hun uurtje training 

en zij kunnen daarna nog wel 
een extra wedstrijdje spelen. 
Vanaf 19.30 uur komen ook 
de volwassenen weer wed-
strijden spelen en testen of 
de warmte gevolgen heeft 
gehad voor de conditie! Lijkt 
dit ook een leuke sport voor 

u en/of voor uw kind? Komt u 
naar Sporthal De Blijk in Ne-
derhorst den Berg. Rackets 
en shuttles zijn aanwezig. 
Contact: Henny Booij, mail: 
hbooij50@gmail.com

   

Proefduiken in de Zandzee
REGIO
Op 14, 17 en 21 september 
zijn er weer introductie-
dagen voor aankomende 
duikliefhebbers die een 
duikopleiding willen gaan 

volgen bij de Gooise On-
derwatersport Vereniging.

Na informatie over onze ver-
eniging en de eventueel te 
volgen duikopleiding, ga je 

met een duikinstructeur een 
proefduik maken in zwembad 
De Zandzee te Bussum.

Voor meer informatie op de 
website: www.gov-bussum.nl.

Lekker handig…toch?
NEDERHORST DEN BERG
Kom jij makkelijker uit de 
voeten met je handen? 
Steek ze dan eens lekker 
uit de mouwen en ga vol-
leyballen bij Volleybalver-
eniging Nederhorst.

Handig om te weten:
Volleybal is dé teamsport bij 
uitstek; Je kunt het van jong 
tot oud beoefenen en van re-
creatief tot (hoog) competitief 
niveau; En je kunt het hele 
jaar volleyballen, zomers op 
de beach en ’s winters in de 
zaal; Volleybal is laagdrem-
pelig en ook helemaal geen 
dure sport; Onze trainingen 
zijn op maandagavond (seni-
oren) en op donderdagavond 
(jeugd); De jongste jeugd kan 
zelfs al terecht vanaf 3 jaar in 
onze speciale sportspeeltuin, 
waarin breed en op speelse 
wijze bewegen centraal staat; 
Oudere jeugd is natuurlijk ook 
welkom, we zoeken zowel 
meiden, maar vooral ook jon-
gens.

Nog even een speciaal weetje 
voor al die jongens die stie-
kem wel eens hun handen in 
plaats van altijd maar die voe-
ten willen laten spreken: Ja 
echt, volleybal is ook een heel 
uitdagende sport voor jou.

Misschien ben jij straks wel 
de nieuwe Nimir Abdelaziz? 
Huh wie? Oh, je bedoelt onze 
beste speler uit Oranje, mis-
schien wel de beste volley-
baller ter wereld die in sprong 
tot een hoogte van 3.65 meter 
(!) reikt en een sprongservice 
van 130 kilometer per uur 
slaat en deze week op het 
WK- volleybal met het Neder-
lands team speelt? Ja, pre-
cies die dus!

Kortom, of je nu jong of oud 
bent, onze zaaltrainingen zijn 
weer gestart, dus kom snel 
langs in Sporthal de Blijk en 
doe mee. Voor meer informa-
tie over teams en trainings-
tijden kijk op onze website 
www.vvnederhorst.nl.  
We zien je snel!

   

Turnen en rope skipping
NEDERHORST DEN BERG 
Vanaf vrijdag 2 september 
starten er turn- en rope 
skippinglessen in gymzaal 
de Blijk. Iedere vrijdag 
verzorgen gediplomeerde 
trainsters uitdagende tur-
nonderdelen, leuke spel-
len en spectaculaire rope 
skipping trucs.

Wie?
Kleutergym: 15.00 uur – 
16.00 uur (4-6 jaar), jongens 
en meisjes; Turnen meisjes: 
16.00 uur – 17.00 uur (7-12 
jaar); Rope skipping: 17.00 
uur – 18.00 uur (vanaf 6 jaar), 
jongens en meisjes.

De kleutergymlessen zullen 
gegeven worden volgens het 
Nijntje- beweegdiploma. Spe-
lenderwijs leren de kinderen 
alle grondvormen van bewe-
gen. Aan het einde van het 
seizoen ontvangen alle kinde-
ren hun Nijntje-beweegdiplo-
ma. De lessen Turnen meis-
jes worden gegeven volgens 
het principe van het Kleuren 
turnen. Alle turnonderdelen 
worden in kleine methodi-
sche stappen aangeboden, 
waardoor iedereen op haar 
eigen niveau kan oefenen. 2x 

per jaar is er diploma turnen 
waarbij de meiden kunnen la-
ten zien wat ze geleerd heb-
ben.

Rope skipping
Iedereen kent touwtjesprin-
gen op het schoolplein, maar 
dat het een echte sport is, is 
bij weinig mensen bekend. 
Wil jij gave trucs leren met je 
springtouw en ontdekken wat 
er allemaal mogelijk is met 
grote touwen? Kom dan rope 
skippen! Omdat we met twee 
trainsters zijn kunnen we de 
groep in tweeën delen en is 
deze les ook zeer geschikt 
voor middelbare scholieren!

Aanmelden
Wil je komen gymmen of 
rope skippen? Meld je dan 
aan voor twee gratis proef-
lessen via: www.keizerotto.
nl/lidworden. Voor het turnen 
heb je lekker zittende kleding 
nodig, voor het rope skippen 
adviseren we goede binnen 
sportschoenen. Touwen kan 
je bij ons lenen. Vragen? Mail 
naar: tessa@keizerotto.nl. 
We hopen jullie in de gymzaal 
te zien!
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Open monumentendag Stalpaertkerk
Kunst en kitsch

‘S-GRAVELAND
Het is zaterdag 10 septem-
ber 2022  weer Open Monu-
mentendag. Duurzaamheid 
is dit jaar het thema.

Er is weer van alles te doen en 
te bezoeken. De Stalpaertkerk 
in ’s-Graveland biedt dit jaar 
iets heel bijzonders: een loka-
le versie van ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’.

Monument
De Hervormde Kerk in ’s-Gra-
veland is een rijksmonument 
Dit buitengewoon mooie kerkje 
werd onder leiding van de Am-
sterdamse stadsbouwmeester 
Daniël Stalpaert gebouwd. Dat 

was niet zomaar iemand. Hij 
leidde ook de bouw van het 
nieuwe Amsterdamse stadhuis 
– nu het Koninklijk paleis – op 
de Dam. De eerste kerkdienst 
was op 7 juli 1658. Bij het be-
treden van de kerk stap je dus 
om te beginnen al in een tijd-
machine die je drie honderd 
vier en zestig jaar terug voert.

Kunst en kitsch
Op Open monumentendag kun 
je in de kerk bovendien met 
spullen terecht waarvan je al-
tijd al gedacht hebt: Moet ik het 
bewaren? Is het waardevol? 
Hoe oud zou het zijn? Afijn, u 
kent dat televisieprogramma 
vast wel. In de Stalpaertkerk 

kunt u zich deze dag melden bij 
de Marius van Ee, zelfstandig 
taxateur en Patrick van Huis-
stede van het Veilinghuis Van 
Spengen in Hilversum. Zij zul-
len uw spullen beoordelen en 
op waarde schatten.

Waar, wanneer, entree
Hervormde Kerk, Noorderein-
de 14, ’s-Graveland. 10 sep-
tember van 11:00 tot 16:00 
uur. Kerk open om 10:45 uur. 
Entree gratis. Taxatie: 5 euro 
per object (maximaal 2 objec-
ten p.p.). Dit is een initiatief van 
de Daniël Stalpaert Stichting 
en Historische Kring In de Glo-
riosa. Informatie: tel. 06-1151 
8313

   

Ode aan de Natuur
‘S- GRAVELAND
De ’s-Gravelandse Galerie 
McSorley organiseert een 
expositie met als thema 
‘Ode aan de Natuur’. Bijna 
alle getoonde kunstwerken 
werden geïnspireerd door 
de natuur.

Hoe groot het publiek belang 
van natuur is, hebben we erva-
ren tijdens de covid-lockdowns. 
Alle kunstenaars hebben hun 
wortels in regio: Paul Kubic, 
Hannelore Houdijk, Will Kel-
lermann en Carla Kleekamp. 
Hannelore met haar gevoelige, 
speelse composities, de ro-
mantische batikachtig compo-
sities van Will Kellermanns silk 
colors en Paul Kubic (tweemaal 
winnaar van de Prix de Rome) 
met zijn boeiende thema’s van 

kunst, cultuur en geschiedenis. 
Ook treft u bronzen beelden 
van Jaap Hartman aan. Een 
speciaal eerbetoon brengen wij 
aan de schilderkunst van Nine 
Six. Zij stamt uit een geslacht 
van Nederlandse kunstverza-
melaars en is door haar familie 
verbonden met ’s-Graveland. 
Haar schilderkunst ademt de 
stijl van de Haagse school. 
Nine speelt met licht om de 
sfeer van de bossen weer te ge-
ven. Veel van haar composities 
zijn van bosgebied, maar ook 
weergaven van haar zomer-
verblijf in Zeeland. Tijdens de 
opening van de tentoonstelling 
op 10 september is een aantal 
van de kunstenaars aanwezig, 
anderen op 11 september van-
af 15:30 uur. Op zaterdag 10 
september om 16.00 uur geeft 

Johan van Galen Last van Na-
tuurmonumenten met Nine Six 
een korte uitleg over de Six fa-
milie en hun relatie met Natuur-
monumenten. Nine’s oudtante 
Jonkvrouwe Louise Six heeft 
in de jaren ‘30 haar Landgoed 
Gooilust aan Natuurmonumen-
ten geschonken. Gooilust is 
een zalig rustoord van schoon-
heid in elk seizoen.

De tentoonstelling loopt van 
10 sept. tot 16 okt. Info: www.
gallerymcsorleygooilust.com. 
Zuidereinde 124, 1243 KL 
‘s-Graveland; Galerie open 
weekeinde van 12-18 uur; Ook 
kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 0613786779.

Foto: Nine Six, Gooilust, olieverf 
op doek, 70 x 100 cm.

Floraliaplantenwedstrijd
ANKEVEEN
Het is bijna eind augus-
tus, dus de floraliaplanten 
kunnen weer ingeleverd 
worden bij De Drie Dor-
pen in Ankeveen op don-
derdag 1 september van 
19:00 tot 20:00 uur.

De bloemenkweekvereniging 
bestaat dit jaar 115 jaar dus 
gaan we op 2 september weer 
een gezellige avond houden 
met leuke en mooie prijzen.

We starten om 19:00 uur met 

de prijsuitreiking van de kin-
deren. Daarna rond 20:00 uur 
het Rad van Avontuur, aan-
sluitend de prijsuitreiking van 
de volwassenen.

We hopen op een gezellige 
avond met veel mooie herin-
neringen. Wilt u meer infor-
matie over onze vereniging, 
zie onze Facebookpagina.
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Nieuw! Schoonheids-
salon IN Kortenhoef

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds vorige week dinsdag 
kun je je buitenkant (en 
ook de binnenkant) van 
je lichaam laten behande-
len in Schoonheidssalon 
IN in winkelcentrum De 
Meenthof in Kortenhoef. 
Eigenaar Wies Steenvoor-
den en haar medewerkers 
Suus, Sofie, Yasmine en 
Jara doen er alles aan om 
je beter in je vel te laten 
voelen.

Wies werkt al van jongs af 
aan in schoonheidssalons. Tot 
voor kort had ze zelfs twee sa-
lons, een in Alkmaar en een 
in Hilversum. Nu dus in haar 
woonplaats Kortenhoef. “Ik 
heb altijd de drijfveer gehad 
dat ik het beter zelf kan on-
dernemen. Ik ben blij als onze 
klanten met een goed gevoel 
de zaak verlaten, dat is onze 
passie. Weet je, schoonheid 
zit ook van binnen, daarom 
hebben we soms diepgaande 
gesprekken met onze gasten.” 
De focus ligt uiteraard op het 
behandelen van huid, nagel en 
andere lichaamsproblemen.

Drie fases
Bij deze schoonheidssalon 
begin je met een huidanalyse. 
Dat doen ze door een bloed-
testje dat de doorlaatbaarheid 
van de cellen onderzoekt. 
Gevolgd door een soort rönt-
genfoto’s die de diepere lagen 
van de huid inzien. Op grond 
van deze gegevens begint de 
behandeling die niet volgens 
een vast stramien verloopt, 
volgens Wies. Voor elke klant 
is er maatwerk. In de twee-

de fase wordt de huid gerei-
nigd met het cosmetische 
huismerk Cholley en om ook 
intern te werken aan een ge-
zond lichaam kun je drankjes 
van het merk Eqology inne-
men. De samenhang tussen 
binnen- en buitenkant is es-
sentieel. Zo geven de dames 
ook voedingsadviezen die de 
interne organen versterken. 
Tot slot word je geholpen met 
een van de zeven huidverbe-
terende behandelingen. Ook 
voor massages, hand- en 
voetverzorging (pedicure en 
manicure), wenkbrauw- en 
wimperstyling en ontharen kun 
je hier terecht.

Cappuccino
Vanaf 1 juni is de voormalige 
kapsalon op deze A-locatie 
volledig gerenoveerd. Met 
onder andere rustgevende 
cappuccino gekleurde wan-
den, verdeeld over drie ruim-
tes met comfortabele zetels. 
“We zijn geen welness salon, 
maar we willen onze klanten 
wel een hotelgevoel geven. 
Lekker in de watten leggen, 
service en kwaliteit zijn onze 
kracht.” De vier medewerkers 
van Wies zijn zzp ‘ers die allen 
parttime ook worden opgeleid 
om zelfstandig schoonheids-
specialiste te worden. Wist u 
trouwens dat 30% van de klan-
ten uit mannen bestaat en dat 
schoonheidsbehandelingen 
nooit standaard zijn

Welkom
Op www.schoonheidssalonin.
nl kunt u nog veel meer lezen. 
Ook om een plekje te reserve-
ren bij Wies c.s. Zij heet u van 
harte welkom, van maandag 
t/m zaterdag.

Massada in Theater De Dillewijn

ANKEVEEN
Omdat Bultpop 5 jaar be-
staat organiseren we een 
extra Bultpop Minifestival 
op zaterdag 10 en zondag 
11 september. Een feestelij-
ke editie met De Ankeveen 
All Star Band en de legen-
darische band Massada. 
Bultpop is een succesvolle 
serie popconcerten opge-
dragen aan Henk (Bult) Be-
zemer.

Ankeveen All Star Band
Dit concert is uitverkocht. De 
Ankeveen All Star Band be-
staat uit maar liefst 25 Anke-
veense musici variërend van 
16 tot 81 jaar oud. Van Pien 

Hilhorst op drums tot Henk 
Beemsterboer op sax. Velen 
van hen hebben nog gerepe-
teerd in de loods bij Henk ‘Bult’ 
Bezemer. Momenteel zijn de 
meeste uitgewaaierd en actief 
in diverse bands. Wij brengen 
hen nu samen in een spette-
rend show van aanstekelijke 
wereldwijde popcovers. Een 
basisband staat garant voor 
een strak fundament en een 
verrassende optocht van oud 
en nieuw talent laat horen wat 
Ankeveen in huis heeft!

Massada
Zondagmiddag 11 september 
speelt Massada. De aanvang 
is om: 16.30 uur, Zaal open 

16.00 uur (beperkt aantal zit-
plaatsen). Kaarten € 25.- of 
€ 38.- (incl. Bult menu) in de 
voorverkoop bij het Wapen 
van Ankeveen en via de web-
site van Theater De Dillewijn. 
Massada heeft een bijzondere 
plaats in de Nederlandse mu-
ziekgeschiedenis. De Molukse 
band, onder aanvoering van 
oprichter Johnny Manuhutu, 
bestaat al sinds de jaren ‘60 
en borduurde o.m. voort op de 
succesvolle latin-sound van 
Carlos Santana.

De band brak in 1978 definitief 
door met hitnummers als Sa-
jang e (nummer 1 hit), ‘Latin 
Dance’ en ‘Dansa’. Een spec-
taculair optreden op o.a. Pink-
pop en een succesvolle Euro-
pese en Aziatische tour volgde 
met louter lovende kritieken. 
Massada is latinmusic van de 
bovenste plank. Ze staan be-
kend om de stevige, maar ook 
subtiele percussie gecombi-
neerd met melodieuze gitaar-
klanken. Meer dan 40 jaar na 
hun debuutplaat staat Massa-
da nog steeds op het podium 
en laten ze het publiek swingen 
met hun heerlijke Latin Rock 
en spectaculaire live reputatie!

   

Septemberfeest op Kasteel-Museum   
Sypesteyn
LOOSDRECHT 
Kom je ook zaterdag 24 
september a.s. van 11.00 
uur tot 16.30 uur oud-Hol-
landse spelletjes spelen of 
kijken naar een poppen-
kastvoorstelling waarin de 
jonkheer Van Sypesteyn je 
meeneemt op avontuur? 
Aanvang poppenkastvoor-
stellingen: 13.00 uur en 
15.00 uur.

De creatieveling kan aanschui-
ven bij het porselein schilde-
ren. Struin je liever tijdens een 
speurtocht door de prachtige 
kasteeltuin, dan kan dat ook. 
En Jasper Daams, de smid, is 
aanwezig om alles te vertellen 
over het oude ambacht en laat 
zien hoe het er vroeger aan toe 
ging. Afijn, gezelligheid en pret 
gegarandeerd voor jong en 
oud! Entree is € 4,50 voor zo-
wel kinderen als volwassenen. 

Reserveren via info@fratzen-
twwo.nl. Contant betalen a.u.b. 
Ingang is bij het blauwe hek. 
Wil je ook lunchen? Voor meer 
informatie: Hof Sypesteyn 
reserveren@hofsypesteyn.
nl / 035-622 8880, Mocht het 
(hard) regenen, dan zal het 
evenement niet doorgaan. 
Kasteel-Museum Sypesteyn, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, 
Loosdrecht

   

Rommelmarkt rond de O.L.V. Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG
Op 10 september is er een 
Rommelmarkt in en voor 
de r.k. kerk in Nederhorst 
den Berg.

Vanaf 9:00 uur tot 16:00 uur 
bent van harte welkom. Er 
wordt van alles te koop aange-
boden en de toegang is gratis. 
Natuurlijk worden er ook weer 
poffertjes gebakken en kunt u 

een kopje koffie of theedrin-
ken. Ook kunt u nog spullen 
brengen op zaterdag 3 sep-
tember van 8:30 tot 13:00 uur 
en van maandag 5 september 
tot en met donderdag 8 sep-
tember van 9:00 uur tot 16:00 
uur bij Transportbedrijf Van den 
Broek, Middenweg 11. Bent u 
niet in de gelegenheid uw spul-
len zelf te brengen, neem dan 
contact met ons op, dan komen 

wij het bij u ophalen. Wij hopen 
dat u komt op 10 september!

Petra van den Broek, tel: 
251606; Francis van Ruiten-
beek, tel: 06-21906830; Anita 
van Wijk, tel: 06-30471361

FOTO: Suus en Wies (rechts)
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Woensdag

31
augustus

Vrĳ dag

2
september

Donderdag

1
september

✔ 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 450 stoelen en banken op voorraad

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

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

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

Zaterdag

3
september

Dinsdag

6
september

Woensdag

7
september

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

Woensdag Vrĳ dagDonderdag Zaterdag Dinsdag Woensdag

MAGAZĲ N
LEEGVERKOOP!
PROFITEER NU! • ALLES MOET WEG! • TOT 60% KORTING!

PROFITEER NU! WEG=WEG!
Meer dan 450 modellen direct uit voorraad leverbaar!

Easysit D65

-20% -30% -40% -50% -60%

Easysit D82

Easysit B80B80

Easysit DS703

Easysit D62Easysit F35

Easysit D150
Easysit D71

Easysit D01 Easysit S80

Easysit D81 Easysit D02


