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 ‘Ankeveen kan          
alles beter dan 
Wijdemeren’
    Torsing c.s. willen dorpsraad

    Door: Herman Stuijver

    ANKEVEEN
    Vorige week veroorzaakten 
Eric Torsing en Albert Oort-
huis opschudding door de 
oproep voor een status 
aparte voor Ankeveen, 
met een eigen 7-persoons 
dorpsraad. Het beeld van 
het Gallische dorpje met 
Asterix en Obelix dat zich 
verzet tegen de Romeinen 

kwam bij enkelen op het 
netvlies. Op de Ankeveen-
se markt vind je louter 
voorstanders.

    “Het gaat in de eerste plaats 
om het eigenaarschap. Wij 
willen in deze kleine kern zelf 
veel meer beslissen. Niet al-
leen meepraten, maar ook 
daadwerkelijk doen”, legt 
Eric Torsing uit. In zijn gevoel 
staat de gemeente Wijdeme-

ren te veel op afstand van de 
werkelijkheid, met stroperige 
overleggroepen, ingewikkelde 
regelgeving en bestuurders 
en ambtenaren die te weinig 
weten wat er nodig is. “Er is 
hier nog een dorpsgevoel, 
met een passie waardoor 
mensen samen veel kunnen 
bereiken. Er zijn daarvan tal-
loze voorbeelden. Wij kunnen 
alles beter dan Wijdemeren.” 

Torsing heeft berekend dat 
bij een omzet van 55 miljoen 
van de gemeente met 25.000 
inwoners, dat er voor de 1550 
Ankeveners er 3,5 miljoen 
budget zou overblijven. Met 
een dorpsraad zou je dan in 
een platte organisatie, zonder 
teveel tussenstappen, kunnen 
beslissen hoe je de wegen, 
zorg, woningbouw, energie, 
armoede, onderwijs verant-
woord kunt beheren. “Als je 
met z’n allen ergens achter 
staat, kun je enorm veel berei-
ken.”

    Natuurmonumenten
    Niet alleen de gemeente Wij-
demeren wordt gezien als 
een bestuurlijke kolos met 
een organisatie die geen grip 
heeft op ontwikkelingen, ook 

Natuurmonumenten is geen 
vriend voor veel Ankeveners. 
Het veendorp is aan alle kan-
ten omringd door water en 
landschap van deze natuuror-
ganisatie. Zonder enige trans-
parantie en inspraak, volgens 
Torsing. Hij tovert een oud 
overdrachtsdocument uit 1973 
tevoorschijn waarin de koop 
van de polder door Natuurmo-
numenten is vastgelegd. Daar-
in staat expliciet dat rechten 
op varen en vissen worden ge-
eerbiedigd ‘zonder enige be-
lemmering of beperking’. “We 
zijn nu 50 jaar verder, geen 
kalfje meer te zien. Wat is er in 
al die jaren beter geworden. Je 
zakt weg in het slib.”

-Lees verder op pagina 4-

 Foto: Eric Torsing in gesprek met enkele Ankeveners   

Zoekt te koop voor relatie: 
(recreatie)woning aan 

(vaar)water, regio’s: ‘t Gooi, 
Wijdemeren en Vechtstreek

T: 035-6233641 
E: info@dekostercs.nl

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

STERK! Make laars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Overweegt u uw woning  
te verkopen?

Lig niet wakker van je aankoop!
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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Markt in Ankeveen

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

siroop, olijven, bonbons, 
bloemen en onze koffie to go 

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.

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

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 annamarie.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
OLV Hemelvaart
   Wo. 1 februari: 10.30 uur:
   R. Simileer
St. Martinus
   Zo. 29 januari: 9.30 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 29 januari: 10.00 uur:
   Ds. Evert-Jan van Katwijk.
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 29 januari: 10.00 uur:
   Ds. C. van Dis  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 29 januari: 9.30 uur:
   Dhr. J. v.d. Kamp
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 12 februari: 11.15 uur:
   Dienst met Harry Pals
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 29 januari: 10.00 uur:
   Dr. M. van Veen   
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Bouw ’t Laantje mag starten
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week woensdag 
deed de Raad van State 
uitspraak over de bouw 
van 49 appartementen aan 
’t Laantje in Loosdrecht. 
Voorzitter Venema verwierp 
in een uitgebreid verslag 
alle bezwaren van de om-
wonenden. Formeel dien-
den zij bezwaren in tegen 
het bestemmingsplan van 
de gemeente Wijdemeren. 
De behandeling was al op 
11 augustus 2022.

“Bloemen krijg je pas aan de 
finish”, zegt projectontwikke-
laar Johan Zijtveld van JeeGee 
Vastgoed voorzichtig. “Maar ik 
denk dat we nu voor de zomer 
kunnen gaan bouwen. Ove-
rigens moet je de gemeente 
feliciteren, want die maakt 
woningbouw nu mogelijk.” Het 
appartementencomplex van 13 
m. hoog voorziet in 15 sociale 
huurwoningen die zijn verkocht 
aan woningcorporatie Gooi 
en Omstreken, 18 particuliere 
huurwoningen en 16 koopap-
partementen. Die stonden in-
derdaad allemaal te trappelen, 

want op een na zijn ze allemaal 
verkocht, volgens Zijtveld. “En 
allemaal aan Loosdrechters, 
hè”.

Bezwaren
De bezwaarmakers vonden 
de bouw te massaal en met 4 
verdiepingen te hoog (13 m.). 
Doordat de bouwhoogte aan 
de Luitgardeweg is verlaagd 
naar 11 m. wordt er enigszins 

tegemoet gekomen, schrijft de 
rechter. Bovendien wordt het 
dorpse karakter niet aangetast, 
want het is een beperkte nieuw-
bouw qua karakter en schaal. 
Ook bij andere bezwaren, rea-
geert de rechtbank steeds met 
de juridische term ‘Het betoog 
slaagt niet’ of soms zelfs ‘Het 
betoog faalt’. Zo ziet men geen 
onveilige verkeersstromen en 
wordt de Luitgardeweg welis-

waar drukker, maar niet op een 
onaanvaardbaar niveau. Het 
bouwplan voorziet met 68 par-
keerplaatsen aan de norm die 
gesteld was op 65. Er komt ook 
een ondergrondse parkeerga-
rage. Voor de dassen blijft er 
voldoende territorium en met 
de herplant van zes bomen 
voldoet de bouwer ruimschoots 
aan de eis om drie waardevolle 
bomen te vervangen.

Tot slot wijst het hoogste 
rechtsorgaan van Nederland 
erop dat de gemeenteraad 
‘een groot gewicht toekent aan 
het realiseren voor specifieke 
doelgroepen’. Overigens stem-
den de huidige coalitiepartij-
en De Lokale Partij en PvdA/ 
GroenLinks toentertijd tegen 
het bestemmingsplan.

   

Hulp gevraagd bij belasting invullen
REGIO
Maart en april zijn druk-
ke maanden. Het zijn de 
maanden waarin de belas-
ting moet worden ingevuld. 
Veel mensen vinden het 
makkelijk, met die voor- in-
gevulde aangifte, die bij de 
belastingdienst gedown-
load kan worden. Maar wat 
als je geen computer hebt, 
of je bent er niet handig 
mee. Of, en dat komt heel 
vaak voor: je begrijpt niet 
precies wat er gevraagd 

wordt en nog minder: wat 
kun je aftrekken. Veel ou-
deren moeten ook aangifte 
doen vanwege de huur- en 
zorgtoeslag.

Voor die mensen is er de be-
lastinginvuller van de ouderen-
bond. Voelt u zich maatschap-
pelijk betrokken en wilt u graag 
iets betekenen voor uw oudere 
medemens? Om u te helpen 
zijn er cursussen, zowel van de 
bonden als van de belasting-
dienst.

De invullers werken volgens de 
Landelijke richtlijnen belasting-
service ouderenbonden. Dat 
betekent dat wij werken voor 
gepensioneerden, mensen 
met een verzamelinkomen tot 
€ 36.000,- (als u alleenstaand 
bent) of tot € 52.000,- (als u ge-
huwd of samenwonend bent). 
Er worden alleen aangiftes in 
Box 1 en Box 3 gedaan, geen 
Box 2 ondernemersaangiftes. 
De belastinginvuller werkt op 
basis van vrijwilligheid. Wel kan 
de invuller een vergoeding vra-

gen van € 12,-- voor gemaakte 
onkosten, zoals reis- en print-
kosten. Uiteraard zijn de gege-
vens die worden gedeeld voor 
derden niet toegankelijk.

De belastinginvulhulp kan toe-
gang krijgen tot de gegevens 
van de hulpvrager d.m.v een 
machtigingscode. Veel oude-
ren die al eerder gebruik maak-
ten van de belastinginvulhulp 
ontvangen deze automatisch 
maar hij kan ook digitaal wor-
den aangevraagd.

Om ook in de toekomst aan de 
vraag naar belastinginvullers 
te kunnen voldoen is het van 
groot belang dat er voldoende 
enthousiaste vrijwilligers bijko-
men. Lijkt het u een zinvolle 
taak gedurende een beperkte 
tijd (maart en april)? U hoeft 
daarvoor zelf geen lid van een 
ouderenbond te zijn. Meldt u 
zich dan bij Joke Buijs. 0294 
252102 of Hansenjokebuijs@
ziggo.nl

   

Ondernemers aan de stamppot
Door: Jan Lagrouw

LOOSDRECHT
Sommige tradities waren 
een aantal jaren gepar-
keerd, maar het drukbe-
zochte Stamppotten Buffet 
van Ondernemend Wijde-
meren is een evenement 
waar dit jaar weer reikhal-
zend naar uitgekeken werd.

Voorzitter Dik van Enk open-
de het buffet met de woorden 
“Onze dorpen kunnen niet zon-
der ondernemers. Zij zorgen 
voor werkgelegenheid, leveren 
diensten en producten, spon-
soren het verenigingsleven 
en leveren met hun winkels 
een stuk gezelligheid en ge-
mak.” En daar waren de aan-
wezigen het zeer mee eens, 
want ondernemen in deze tijd 

is soms best een uitdaging. 
Meer dan 150 ondernemers 
waren aanwezig in Restaurant 
Het Kompas in Loosdrecht, 
waar de keukenbrigade én de 
bediening zorgden voor een 
zeer geslaagde avond. Zuur-
kool met spek, boerenkool met 
worst en hutspot met hertenpe-
per, dat ging er wel in op deze 
regenachtige maandagavond. 
Ben je ondernemer en wil je op 

een meestal informele -, maar 
soms ook formele manier ken-
nis maken met collega-onder-

nemers, meld je dan aan via 
de website
ondernemendwijdemeren.nl.

Foto: JeeGee Vastgoed
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-Vervolg van voorpagina-

Op de markt
In Jacobs Koffiehuis is het stil 
op deze koude zaterdagoch-
tend. Dus is dit onderzoek wat 
de rest van Ankeveen wil niet 
100% representatief. “Een be-
stuur dat dichter bij de mensen 
staat, is zeer gewenst”, meent 
Helen van Voorthuizen “dus 
ik ben vóór een dorpsraad. 
Al heb ik geen idee hoe je dit 
moet opzetten.” Jan Welle sluit 
aan: “Ankeveners kunnen dit. 
Als we ergens de schouders 

onder zetten, kunnen we iets 
sneller en goedkoper reali-
seren.” “En ik denk ook dat 
we genoeg capabele mensen 
hebben, die op tal van terrei-
nen zaken kunnen regelen. 
We hebben niet alleen doe-
ners, ook genoeg denkers”, 
zegt Peter Janssen. Lydia van 
Ruitenbeek gelooft er ook hei-
lig in: “Als je alleen al ziet hoe 
we als Oranjecomité moeten 
smeken om een vergunning. 
Nee, hoor, dat doen we zelf 
beter.” Thimo Veenman bij de 
groentekraam kent het plan 

nog niet, maar is wel geïnte-
resseerd.

Dorpsraad
Als het aan Eric Torsing ligt, wil 
hij al op 15 maart samen met 
de Provinciale Staten verkie-
zingen voor een Dorpsraad or-
ganiseren. Hoe het een en an-
der formeel zal uitwerken, zal 
de komende tijd blijken. “Het 
belangrijkste is het vertrouwen 
in de mensen, betrokkenheid 
met je eigen leefomgeving en 
verantwoordelijkheid nemen. 
Ik geloof hier in.”

   

Ingezonden brieven

Een dorpsraad, serieus?
Ik las dat twee oude mannen 
een Ankeveense dorpsraad 
willen oprichten. ‘Omdat ze 
de gemeente Wijdemeren niet 
vertrouwen. Dat alle dorpsbe-
woners daarvan gaan glim-
men, van een dorpsraad.’ Ik 
dacht; een grapje. Toen ik ech-
ter zag wie met dit onzalige 
idee kwam rezen mijn haren 
te berge. Alleen al het feit dat 
meer Ankeveners hier niets 
van weten zegt genoeg. Een 
ondemocratische dorpsraad. 
Heb je sinds kort ook in Afgha-
nistan. Slecht idee.

Ze willen gemeentebudget 
naar zich toe trekken voor 
zorg en groenvoorziening. Ze 
willen niet meer dat er Anke-
veners in de kou zitten. Ook 
werd de gele brug weer ge-
noemd ‘waar iedereen zo blij 
mee was’. Oh ja joh? Ik vind 
die brug nog steeds geldver-
spilling en spuuglelijk.

Beste oude mannen, ik zit niet 
in de kou. Omdat de gemeen-
te Wijdemeren mij heeft gehol-
pen. U heb ik daarentegen niet 
gezien. En toen ik zo ziek was 

heb ik u ook niet gezien. Wel 
de gemeente Wijdemeren.

Hoe dan ook; wilt u alstublieft 
ophouden met steeds maar 
voor mij en andere dorpsbe-
woners te spreken? U kent de 
helft niet eens. U weet hele-
maal niet of wij glimmen of van 
gele bruggen houden. En een 
pan soep maken voor je me-
demens kan ook zonder belas-
tinggeld.

M. v.d. Broek

   

Het slechte geheugen van Dorpsbelangen en 
Jan-Jaap de Kloet in het bijzonder
In de G&E van 04-01-2023 
vraagt DB via o.a. fractievoor-
zitter Jan-Jaap de Kloet ‘wat 
het college heeft gedaan na 
de chaos van de vorige vie-
ring van Oud en Nieuw’. Alsof 
DB toen niet in het college zat 
met dezelfde Jan-Jaap. Nu 
raak je als gewone burger zo 
langzamerhand wel gewend 
aan het slechte geheugen 
van bestuurders en is de zit-
tende bestuurder politiek ver-
antwoordelijk is voor hetgeen 
de voorganger heeft gedaan 

of nagelaten. Maar De Kloet 
maakt het erg bont.

Eind 2016 is DB in de toen-
malige coalitie gestapt en trad 
Jan-Jaap toe tot het college 
(0,8 FTE) met o.m. Financiën 
in zijn portefeuille. Na de ver-
kiezingen maakt hij weer deel 
uit van het college waarmee hij 
medeverantwoordelijk is voor 
de bekende perikelen van de 
gemeente zoals de verslechte-
rende financiële weerstand en 
de problemen op bestuurlijk en 

organisatorisch gebied. Voor 
zover na te gaan in openbare 
informatiebronnen kan geen 
opvallende actie van DB of 
Jan-Jaap ter verbetering van 
de situatie worden genoteerd. 
Integendeel, zijn bouwplan-
nen hebben veel bijgedragen 
aan de slechte erfenis van het 
huidige college. En dan nu het 
college attaqueren. Je moet 
maar durven.

Hans Hof, Nederhorst den Berg 
(05-01-2023)

   

WMO- vragen beantwoord?
Twee weken terug stelde 
Pieternel Valderpoort enkele 
serieuze vragen in het open-
baar in dit weekblad. Over de 
toepassing van WMO- regel-
geving. Burger behandeld als 
hindermacht. Waar blijven de 
(ambtelijke?) antwoorden? 
Die ze terecht verzocht ook 
gewoon te publiceren. Of mag 

ze alleen een keer per vier jaar 
een kruisje zetten bij verkie-
zingen? En verder haar mond 
houden? Oproep om alsnog 
met reacties te komen. Ligt 
het nou aan de uitvoering door 
de gemeente los van andere 
overheden, of door de regel-
geving vanuit de provincie, of 
door de uitvoeringsregels van-

uit de landelijke overheid.

W. van Oudheusden,
Loosdrecht

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?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

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
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 Verkiezing Ankevener van het Jaar
    ANKEVEEN
    Al sinds 1973 kiest carna-
valsvereniging De Schuim-
likkers een vrijwilliger van 
het jaar. Bij deze prachtige 
traditie wordt altijd iemand 
gekozen die zich belan-
geloos heeft ingezet voor 
het dorp Ankeveen. Op de 
jaarlijkse carnavalsrecep-
tie werd de gekozen per-
soon verrast, gehuldigd, 
en ontving, tot en met 2020, 
van De Schuimlikkers een 
mooie oorkonde voor aan 
de schoorsteenmantel. Wij 
waren er vorig jaar trots op 
om te kunnen melden dat 
wij deze mooie traditie nog 
mooier gingen maken.

    Het dorp nomineert
    Waar wij eerder uit het eigen 
netwerk putten om tot een goe-
de keuze te komen, vragen wij 
nu in samenwerking met Brui-
send Ankeveen en een jury, 
het hele dorp om een persoon 
voor te dragen voor de onder-
scheiding ‘Ankevener van het 
Jaar. De jury bestaat uit een 
afgevaardigde vanuit Bruisend 

Ankeveen, Saskia Hille als 
dorpscoördinator namens de 
gemeente Wijdemeren, kun-
stenaar Joost Zwagerman en 
de voorzitter van De Schuim-
likkers. Samen maken zij een 
keuze uit inzendingen wie 
de ‘Ankevener van het Jaar’ 
wordt.

    Nomineren doe je zo:
    Schriftelijk o.v.v. uw naam en 
contactgegevens, de naam 
van de genomineerde en re-
den voor nominatie. Inleveren 
kan in de stembus bij Jacobs’ 
Koffiehuis op de zaterdagmarkt 
van 28 januari en 4 februari. 
Bij de stembus liggen evt. ook 
nominatieformulieren om in te 
vullen. Of per E-mail: bruisen-
dankeveen@gmail.com

    Uitreiking wisseltrofee
    Net als vorig jaar en ook van-
wege de samenwerking met 
Bruisend Ankeveen willen we 
de uitreiking weer laten plaats-
vinden op de markt. En wel op 
zaterdag 18 februari a.s. om 
10.00 uur. De trofee is de ‘An-
ton Keetelaarprijs’. Bij vragen 

kunt u zich wenden tot: brui-
sendankeveen@gmail.com of 
info@deschuimlikkers.nl

    Familie Carnaval
    Op zondag 19 februari vieren 
wij Familie Carnaval in Het 
Wapen van Ankeveen. Het is 

de bedoeling dat het gehele 
gezin zich verkleedt in het the-
ma van dit jaar: de Dierentuin! 
Voor alle kinderen die verkleed 
komen, is er een klein cadeau-
tje en een lekkernij, maar ook 
schminken behoort tot de mo-
gelijkheden.

    Er treedt een clown op en er is 
volop leuke muziek. Voor het 
gezin dat het mooist verkleed   
komt in het thema van de prin-
sen, ligt een mooie prijs klaar. 
Tot de 19e in het Wapen van 
Ankeveen 

 Foto van de Week   

 Foto: Schuimlikkers archief   

 Mooie witte wereld. Weekend 27/28/29 januari tuinvogeltelling, doet u mee?! (foto: Helga Jansen, FotoStudio 68)   
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Aanmelden als collectant Hersenstichting
ANKEVEEN
Het afgelopen jaar heeft de 
Hersenstichting weer een 
flinke stimulans kunnen 
geven aan verschillende 
nieuwe projecten. Denk 
aan onderzoek naar de 
ziekte van Parkinson, mi-
graine, clusterhoofdpijn, 
epilepsie en schizofrenie. 
Maar wij doen nog zoveel 

meer, er lopen nu nog on-
derzoeken naar bijvoor-
beeld dementie, beroerte 
en depressie. Neem gerust 
een kijkje op de website. 
Dankzij alle mensen die 
ons financieel steunen met 
donaties, schenkingen, 
giften uit eigen acties en 
collectanten, kunnen wij 
ons mooie en belangrijke 

werk voortzetten.

Dit jaar loopt de collecteweek 
voor de Hersenstichting van 
maandag 30 januari t/m zater-
dag 4 februari. Voor de locatie 
Ankeveen ben je als collectant 
van harte welkom, inlichtingen 
Chris Tol: 0633730088, Tol.An-
keveen@ziggo.nl.

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
25 januari:

Ook deze week is er weer het 
politiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma In Derde 
Termijn, waarin Ruud Bochardt 

stil staat bij de klimaatveran-
dering. Hij gaat in gesprek met 
Max de Goede van de fractie 
PLEK in Gooise Meren en met 
Joost van Gilse van de VVD 
in de provinciale staten van 
Noord-Holland. Deze regio 
loopt achter als het gaat om 
het halen van de klimaatdoe-

len. PLEK wil miljoenen uit-
trekken voor een klimaatbeleid 
in Gooise Meren. Wat is reëel, 
wat kost het de bewoners en 
ondernemers en wat is haal-
baar? Daarnaast duikt TV Ma-
gazine in de actuele gebeurte-
nissen in deze regio.

   

Inloopbijeenkomst Moerasvogels
KORTENHOEF
De Oostelijke Vechtplas-
sen herbergt één van de 
belangrijkste broedplaat-
sen voor moerasvogels in 
Nederland. Daarom wor-
den er maatregelen geno-
men om het leefgebied van 
deze vogels te versterken. 
Voor Hollands Ankeveen, 
Kortenhoef-West en de 
Loosdrechtse Plassen is 
er nu een conceptontwerp 
klaar waarin de maatrege-
len per gebied verwerkt 
zijn.

Wilt u weten wat dit voor u 
betekent? Op maandag 30 
januari organiseren we er een 
inloopbijeenkomst. We gaan 
graag met u in gesprek over 
het ontwerp en de maatrege-
len. Aanmelding is niet nodig, 
u kunt binnenlopen wanneer 
het u schikt.

Ottenhome, Zuwe 20, Korten-
hoef; 30 januari 2023; 18:30-
20:30 uur (inloop)

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

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Gelieve deze advertentie als
uitnodiging te beschouwen.

Onze allerliefste, positieve, humoristische (schoon)zus is 
in haar slaap overleden. We gaan haar ontzettend missen 

maar vinden troost in de gedachte
dat zij nu bij haar dochter Barbara is. 

Rita Vernooij

21 december 1953                                       20 januari 2023

Vrony en Piet †
Evert en Bep 

Trudi en Gerard
Gerdi en Rob

Rita is overgebracht naar Uitvaartcentrum Myosotis, 
Utrechtseweg 110-B te Weesp (tevens bloemenadres), 

alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 
maandag 30 januari om 16.00 uur in de aula van 

crematorium Laren, Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Correspondentieadres: uijver@hetnet.nl

AFSCHEID NEMEN OP HET WATER!

Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl

L O U N G E B O A T
WIJ MAKEN VAREN ONVERGETELIJK

T H E

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

TE HUUR GARAGEBOXEN
KORTENHOEF 0294-746941

Aangeboden: Hulp in de 
Huishouding. 06 30235649

Goede referenties

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Aardige hulp in de huis-
houding gezocht bij ouder

echtpaar 2 uur p/w
Noordereinde `s Graveland

0644353307

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Gez. recr verblijf/kavel
huisje te huur/ koop
Weekend gebruik voor
rust. Voorkeur bij bos of

water Remco 0650522226

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Te huur: bedrijfsruimte 
280m2 Nieuw Walden NdB

Van Osch: 06-29214588

FAMILIEBERICHTEN
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Nieuwe buurtkastjes in 
de maak
Help mee om ze te vullen met de 

boodschappenlijst

Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
In Ankeveen en Loos-
drecht kunnen mensen 
binnenkort ook gebruik 
maken van buurtkastjes. 
Tot nu toe zijn de buurt-
kastjes een succes en 
worden ze gebruikt door 
mensen die een beetje ex-
tra hulp kunnen gebruiken. 
Er zijn maar liefst 5 nieuwe 
kastjes in de maak, dankzij 
Dik van Enk.

Verspreiden
Anja Verbruggen en Marjolijn 
Bezemer zijn verantwoorde-
lijk voor de buurtkastjes van 
WIJdemeren. De buurtkastjes 
worden gevuld met houdbare 
producten en eerste levens-
behoeften, waaronder dus ook 
hygiënische producten, zoals 
maandverband. De huidige 
buurtkastjes staan verspreid 
over Kortenhoef en Nederhorst 
den Berg, de nieuwe kastjes 
komen onder andere in Anke-
veen en Loosdrecht te staan. 
“Iedereen uit de gemeente kan 
er wat aan hebben, we wilden 
dus dat de buurtkastjes meer 
verspreid werden over de om-
geving” licht Marjolijn toe.

Bouw
Het was nog best lastig om 
voor elkaar te krijgen dat de 
kastjes gebouwd zouden wor-
den. “Je zou het niet denken, 
maar het is best wel duur om 
ze te bouwen. Hout is duur, 
mensen zijn druk en er zitten 
best wat eisen aan een goed 

kastje” vertelt Anja. Zo moeten 
de kastjes hoog staan, bijvoor-
beeld op een paal, tegen on-
gedierte, ze moeten waterdicht 
zijn en er verzorgd uitzien.

Buurtkastjes vullen
De buurtkastjes moeten na-
tuurlijk ook gevuld worden. Als 
je hiermee wilt helpen is dat 
simpel; bij verschillende win-
kels in Wijdemeren staat een 
krat waar een boodschappen-
lijst hangt met spullen voor in 
de kastjes. Koop één of meer-
dere van deze artikelen en laat 
het achter in het krat. Marjolijn 
en Anja verzamelen deze pro-
ducten en verdelen ze over 
de kastjes. De winkels die 
hieraan meedoen zijn: Boni in 
Loosdrecht, Jumbo in Loos-
drecht, Kruidvat in Kortenhoef, 
Etos in Kortenhoef, Dierenwin-
kel Krans in Kortenhoef en de 
Albert Heijn in Nederhorst. Je 
kan natuurlijk ook het bood-
schappenlijstje uit de krant 
knippen, meenemen tijdens de 
boodschappen en de produc-
ten afleveren bij Dodaarslaan 
16 in Kortenhoef.

KNIP DE BOOD-
SCHAPPENLIJST UIT!

Hulp
Op de Facebookpagina ‘Buurt-
kastjes WIJdemeren’ staat een 
link waarop aangegeven staat 
waar de buurtkastjes te vinden 
zijn. Over een aantal weken 
zullen de nieuwe kastjes hier 
ook op staan. Neem vooral 
wat mee uit een buurtkastje 
als je het nodig hebt. “Mocht je 

het meegenomen product later 
een keer kunnen vervangen, 
dan is dat fijn, maar aarzel niet 
om iets mee te nemen als je 
het niet kan vervangen.” Zegt 
Anja. Niet alleen de buurtkast-
jes helpen mensen, met Kerst 
zijn er ook 25 gezinnen uit de 
gemeente verrast met een 
kerstpakket. Dit werd mogelijk 
gemaakt door Ouderentocht 

Kortenhoef. “Het is mooi om 
te zien dat de gemeenschap 
elkaar helpt, de verschillen in 
tussen mensen in de gemeen-
te wordt ook steeds groter” al-
dus Marjolijn. Het Rode Kruis 
maakt zich ook zorgen over 
de stijgende voedselprijzen, er 
melden zich ook steeds meer 
mensen bij hen met een vraag 
om hulp.

Alle steun is welkom
Als je iets voor de buurtkast-
jes in huis hebt, let dan op 
een aantal zaken. Het is be-
langrijk dat het product nog 
niet aangebroken is, dat het 
product lang goed blijft en dat 
het gezond is. Alcohol is niet 
toegestaan om in de kastjes te 
zetten.

   

Maffe eend op het Naardermeer
REGIO
Tussen de tafel-, slob- en 
kuifeenden kun je momen-
teel ook nonnetjes op het 
Naardermeer zien. “Een 
hele mooie en gave een-
densoort. Ze jagen met el-
kaar op kleine vis, de hele 
groep duikt in één keer on-
der water. Dat heet sociaal 
foerageren”, aldus bos-
wachter Angelique Aerts 
van Natuurmonumenten.

Helder water
Het nonnetje is een echte 
overwinteraar in Nederland. 
Ze zijn naast het IJsselmeer 
en Markermeer, ook te zien op 
het Naardermeer. Met geluk 
zie je ze in een groepje jagen 
op vis, het hoofdbestandsdeel 
van hun voedsel in de win-
ter. Door het heldere water 
in het Naardermeer kunnen 
ze daar goed op jagen. “Een 

hele groep verdwijnt dan zo’n 
10 seconden onder water en 
jaagt op kleine vis als voorn 
en baars. Een echt sociale 
manier van jagen, die bij wel 
meerdere eenden voorkomt.”

Eieren in een boom
Eind maart keren ze naar hun 
broedgebieden in het noorden 
van Finland, Rusland en tot 
diep in Siberië. “Ook zo grap-
pig: ze maken hun nest in een 

boomholte, een oud specht-
ennest bijvoorbeeld. Als de 
jongen dan uit het ei komen, 
springen ze uit de boom en 

haasten zich naar het water. 
De natuur zit vol prachtige 
verhalen. Kom ervan genieten 
rond het Naardermeer.”

Foto: Natuurmonumenten @ H.van Heuveln
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Ype vd Woude Klaverjas- 
toernooi terug
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Afgelopen vrijdagavond kwa-
men zo’n 60 Ankeveners sa-
men in de kantine van sport-
club ASV om mee te doen aan 
het traditionele Y. vd Woude 
Klaverjastoernooi, dat na een 
oponthoud van twee jaar weer 
terug is van weggeweest.

Nadat Wim Bornhijm maar 
liefst 44 jaar het bekende An-
keveense klaverjastoernooi 
had georganiseerd, nam Theo 
Blokker het stokje over. “Het 
bestaat misschien wel 50 jaar, 
dat weten we niet precies. Pet-
je af voor Wim Bornhijm van 
ASV Petanque die het zolang 
heeft gedaan. Ik doe het overi-
gens samen met m’n zoon Roy 
die de administratie heeft ge-
automatiseerd.” Het toernooi 
waar deze editie 12 Ankeveen-
se verenigingen en stichtingen 
aan meedoen, draagt de naam 
van wijlen Ype van der Woude. 
Een echte dorpsfiguur die van-
af 1965 aan het toegangshek 
bij voetbalclub ASV ’65 stond 
en ook het hele dorp voorzag 
van tijdschriften, kranten en 
reclamefolders.

12 kaartviertallen
Vanaf 19.30 uur schuifelen 
de deelnemers binnen. Theo 
Blokker incasseert de 15 euro 
deelnamekosten per team en 
waarschuwt dat het in 2024 
wel duurder zal zijn. De kosten 
lopen op. Gebroeders Peter 
en Jan de Kwant die de stich-
ting Bevordering Vermaak en 
Cultuur (kermis) represente-
ren, melden dat ze dit edele 
kaartspel met troeven, nat en 
roem lang geleden hebben 
gespeeld. Dat geldt ook voor 
ijsmeesteres Annie Groenen 
van de IJsclub, maar die blufte 

waarschijnlijk, want ze eindigt 
als derde van de 52 spelers. 
Jos Werkhoven van theater 
De Dillewijn klaverjast nog 
elke week met z’n vaste kaart-
clubje. “Ik doe het al 35 jaar, 
al merk ik wel dat ik minder 
alert word.” Want klaverjassen 
is een spel van goed seinen 
met je maat en tellen wat in 
de pot zit. Na hen stromen ook 
de biljartverenigingen De Tram 
en ’t Centrum, SOFA (Oranje-
vereniging), de Sociëteit, ASV 
Handbal, Voetbal en Petanque 
(zonder Wim Bornhijm), het 
Havenloos Mannenkoor en 
het koor All Directions binnen. 
Theo heet iedereen van harte 
welkom en wijst erop dat ze 
goed moeten schudden, want 
‘het zijn nieuwe stokken’. Ook 
spelen ze in Ankeveen de 
Amsterdamse variant van dit 
oeroude kaartspel, dus met 
verplicht spelen en aftroeven. 
ASV- voorzitter Wim Reijme-
rink kondigt nog een korte ver-
loting aan in de pauze.

Winnaars
Na snel tellen door Roy Blok-
ker wordt het team van ASV 
Voetbal met Edwin en Bert Hil-
horst, Johan den Blanken en 
Dik Koeman uitgeroepen als 
winnaar van de Ype vd Wou-
de Trofee. In het individuele 
klassement staat Dik Koeman 
bovenaan, gevolgd door Bob 
Bakker(ASV Handbal) en An-
nie Groenen. Voor dit trio zijn 
er cadeaubonnen van resp. 
25, 20 en 15 euro bij Wijnko-
perij en Slijterij De Meenthof. 
De poedelprijs (nr. 52) is voor 
Theo’s echtgenote Tanja die 
een fles Gooische Kak mocht 
ontvangen van de plaatselijke 
slijterij. Ook mag niet onver-
meld blijven dat een plaatselijk 
restaurant de bittergarnituur 
verzorgde.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
De hervatting van de compe-
titie is door de sneeuwval van 
vorige week vrijdag uitgesteld. 
Er werd nog even gedacht aan 
het sneeuwvrij maken van de 
kunstgrasvelden, maar door 
de vorst van vrijdag op za-
terdag kon dat plannetje niet 
uitgevoerd worden. Dat be-
tekende dus een voetbalvrij 
weekend en nu richten we ons 
op komend weekend.

De enige voetballers die afge-
lopen week in actie kwamen, 
waren de zaalvoetballers. En 
met succes: alle drie de teams 
wonnen hun wedstrijden. Ze 
scoorden er lustig op los: Zaal 
35+m won uit met 5-9 van het 
Utrechtse VSC en in dezelfde 

stad won ook Zaal 2 van Her-
cules met 3-4. Zaal 1 speel-
de als enige thuis in de Fuik 
en zette met duidelijke cijfers 
AH’78 aan de kant: 11-1.

Het programma voor komen-
de week kan hopelijk wel ge-
speeld worden. Vanaf 9.00 
uur staan 19 thuiswedstrijden 
op het programma. Natuurlijk 
trappen de smurfen de za-
terdag dan weer af. Voor wie 
kinderen in de leeftijd van 4-5 
jaar heeft, kom een keertje 
vrijblijvend meedoen of kijken 
hoe we spelenderwijs kinde-
ren met samen met elkaar 
leren voetballen. De zaterdag 
sluiten we af met een wedstrijd 
voor O23 tegen Roda’46 O23.

Het eerste elftal gaat zater-
dag naar Kockengen en speelt 
daar de twaalfde wedstrijd van 
de competitie. Ook VR1 speelt 
uit, maar dat is nog een vriend-
schappelijke wedstrijd ter 
voorbereiding op de eerstvol-
gende competitiewedstrijd te-
gen DVVA van volgende week.

Afgelopen week is bekend ge-
maakt Herman Blankenberg 
aan het einde van dit seizoen 
stopt als trainer-coach van 
VR1. Aan de intensieve sa-
menwerking komt dus na 11 
jaar een einde en de vereni-
ging gaat op zoek naar een 
geschikte opvolger. De vaca-
ture is daarvoor inmiddels uit-
geschreven en gepubliceerd.

   

Verlenging contract bij VV Nederhorst voor 
Remco Sint

Door: Sarah Cuiper

NEDERHORST DEN BERG
Sint is nu drie seizoenen ac-
tief als hoofdtrainer voor VV 
Nederhorst en gaat nog voor 
onbepaalde tijd daarmee door. 
Beide partijen zien samen 
een toekomst. Jaarlijks zullen 
ze evalueren hoe het ervoor 
staat, maar de Diemenaar 
heeft het nog erg naar zijn zin 
bij de roodgelen.

Totaalplaatje
Dat Remco Sint graag nog een 
paar jaar bij VV Nederhorst 
blijft, komt door meerdere din-
gen. “Het totaalplaatje heeft 
mij doen besluiten te blijven; 
de club, de vrijwilligers, de 
spelers, de faciliteiten en de 

staf zijn super. Iedereen heeft 
hetzelfde doel: het leuk heb-
ben met elkaar en prestaties 
halen op een manier dat het 
niet ten koste gaat van elkaar.”

Volgens Remco staat de mens 
voorop en komt het resultaat 
daarna. Dat betekent niet dat 
het resultaat onbelangrijk is, 
de doelen die Remco had toen 
hij bij VV Nederhorst kwam, 
zijn hetzelfde gebleven. Het 
hoofddoel is om uiteindelijk de 
derde klasse te halen, staps-
gewijs. Door corona en wisse-
lingen in de selectie is dit nog 
niet waargemaakt.

Goed op weg
Aankomend weekend spelen 
de roodgelen de uitwedstrijd 

tegen BZC ’13 uit Hilversum. 
Met zijn huidige selectie heeft 
Sint een groep gecreëerd 
waarin hij ieders kwaliteiten 
aanmoedigt en de tekortko-
ming maskeert met behulp van 
zijn speelwijze. “Per wedstrijd 
bepaal ik wat we gaan doen, 
maar wat we doen is heel erg 
als team, samen als één blok.”

Plezier
Met de jaren wordt het trainer-
schap leuker vertelt Sint. “In-
middels heb ik meer rust en er-
varing.” Hij traint en coacht al 
bijna 13 jaar, en is er dus nog 
niet klaar mee. “Dat komt voor-
al door de fantastische groep 
jongens en de vrijwilligers die 
deze club versterken.”
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Odis Volleybal: wekelijks nieuws
KORTENHOEF
In de week van 16 januari 
kwam Odis vier keer competi-
tief in actie. Waarvan de heren 
twee keer het genoegen had-
den.

Maandag speelde Heren-1 de 
volgende bekerwedstrijd. Het 
bleek een ontiegelijk span-
nende wedstrijd te worden. 
De wedstrijd leverde helaas 
wel een geblesseerde aan 
de Odis-kant op. Iets met 
een zweep en een slag. Toen 
bleek de jongste Odis heer de 
grootste en meest effectieve 
slagkracht te hebben. Met vier 
sets was het gedaan: voordeel 
Odis. Het kostte echter wel wat 
zweetdruppels.

Zaterdag speelden Dames-1, 
Meisjes-A en Heren-1 thuis in 

een kolkende Fuik. Dames-1 
kwam tegen een zeer ervaren 
team in actie. Vooral de eerste 
twee sets waren beide teams 
enorm aan elkaar gewaagd. 
Het was dan ook stuivertje 
wisselen. De laatste twee sets 
gingen gemakkelijker naar 
de Odis dames, resultaat 3-1 
winst.

Meisjes- A speelde voor de 
2e keer in de 2e klasse. Vori-
ge week werd nipt verloren in 
Vleuten. Eén van de twee set-
ters was geblesseerd. Hierdoor 
moesten twee anderen van po-
sitie wisselen. Best lastig als 
je nog niet lang positie speelt 
en vooral nog moet wennen in 
je eigen positie. De coach gaf 
de meiden tactisch advies. Bij 
damesvolleybal is vooral de 
verdediging belangrijk, zo leer-

den zij. Helaas werd de wed-
strijd met 0-4 verloren, maar de 
meiden werden niet het veld af 
gemept.

Heren-1 kwam tegen een bat-
terij studenten uit Amsterdam 
die niet kunnen tellen en altijd 
toeteren, misschien omdat ze 
zelf nog geen auto bezitten. 
Vorige keer wonnen de Odis 
heren, deze keer niet.

Komende wedstrijden: vrijdag 
27 januari Recreanten 2 en 3 
thuis vanaf 19.30 uur, DS1 uit; 
zaterdag 28 januari HS1 uit 
en maandag 30 januari 20.45 
thuis.

Zin om te volleyballen? We 
trainen op maandagavond in 
sporthal De Fuik in Kortenhoef. 
www.odis.nl. Wees welkom!

   

Scouts beginnen nieuwjaar met boerenkool
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Op zaterdag 14 januari had 
Scouting Klaas Toxopeus 
z’n jaarlijkse boerenkool-
maaltijd, de traditionele 
viering van het nieuwe jaar. 
De avond werd afgesloten 
met een bingo.

Na 2 jaar afwezigheid was er dit 
jaar weer een boerenkoolmaal-
tijd. Dit jaarlijkse evenement 
voor alle scouts en hun ouders 

kon eindelijk weer doorgaan. 
Het hele lokaal van de verken-
ners zat vol met ouders, scouts 
en leiding. Ongeveer 75 man 
was aan genieten van boeren-
kool of zuurkool met als toetje 
een vlaflip.Voorzitter Diederik 
Klaassen keek terug op een 
jaar vol met uitdagende activi-
teiten waarbij het hoogtepunt 
voor de welpen, verkenners 
en wilde vaart het 4-jaarlijkse 
kamp NaWaka was. Een 10 
-daags kamp waarbij de leden 
allerlei spellen doen tegen an-

dere scouts uit heel Nederland.

Op dit moment wordt er nog 
hard aan de boten geklust, 
maar de agenda van de scouts 
staat al vol met een tal van ac-
tiviteiten, waaronder looptoch-
ten, het collecteren voor Jantje 
Beton, een vaarweekend met 
Hemelvaart en het zomer-
kamp. Voor de leiding staat de 
Scout in op het programma. 
Een tweejaarlijks kamp speci-
aal voor scoutingleiding.

Knielen, offeren en mediteren 
in Nederhorst
Door: Karin Wesselink

NEDERHORST DEN BERG
“De tempels in Sri Lanka 
zijn wel veel groter”, vertelt 
Wanuja (10). Maar de ver-
bouwde woonboerderij aan 
de Middenweg in Neder-
horst den Berg is sinds een 
paar jaar dé plek waar hij 
leert over de Boeddha van 
Bodhi Siri, een van de drie 
monniken, die in dit Maha-
mevnawa klooster woont. 
Ik ben er vandaag voor het 
eerst, met studiolampen en 
mijn videocamera.

Er is een schema waarin wordt 
bijgehouden wie wanneer eten 
komt brengen aan de mon-
niken. “Wij doen dat ook. We 
noemen het offeren. Een beetje 
aan de Boeddha en de rest aan 
de monniken”, beschrijft Wanu-
ja het wereldwijde boeddhis-
tische gebruik. Bodhi Siri legt 
uit dat in landen als Thailand 
monniken met bedelnappen en 
blootsvoets de straat op gaan. 
“Dat doen we hier niet, want ik 
vermoed dat de dorpsgenoten 
dan wat raar zouden kijken.” Hij 
glimlacht, haast onzichtbaar.

Wanuja is hier regelmatig, vaak 
voor les van de monnik of voor 
tempeldiensten. Maar vandaag 
is hij speciaal voor de opnames 
voor educatief kindertijdschrift 
Samsam met zijn vader uit 
Zaandam gekomen. Als jour-
nalist voor Samsam reisde ik 
jarenlang de halve wereld rond 
om kinderen in niet-westerse 
landen te interviewen. Maar 
voor mooie ontmoetingen en 
verhalen is dat vliegtuig he-
lemaal niet nodig. Ik heb niet 
alleen mijn apparatuur bij me, 
maar ook bloemen en versge-
perste jus d’orange mét vrucht-
vlees om te offeren.

Mijn voorstel vooraf was om 
te doen alsof Wanuja en zijn 
vader vandaag eten zouden 
komen brengen. Maar ‘doen 
alsof’ past niet zo bij het boed-
dhisme. We vonden een com-
promis: Wanuja vragen mijn 
bloemen en sinaasappelsap te 
offeren. “Dat is iets wat ik an-
ders ook gedaan zou kunnen 
hebben. Maar omdat monniken 
na twaalf uur ‘s middags tot de 
volgende ochtend zes uur niets 
mogen eten, zeven we het sap 
om het vruchtvlees eruit te ha-
len.”

Mediteren
Net na binnenkomst trekt 
Wanuja zijn Spiderman-rubber-
laarsjes uit en knielt voor Bodhi 
Siri. Hij draagt, net als altijd, een 
wit gewaad. Buigen hoort erbij 
in het boeddhisme. Niet alleen 
voor de monnik, maar juist ook 
voor de vele boeddhabeelden 
in de tempel. Ze begroetten el-
kaar in het Sri Lankaans, want 
de monnik, geboren in Brabant, 
woonde vier jaar in Sri Lanka in 
een klooster. Op kousenvoeten 
bewegen ze zich geruisloos 
door de tempel terwijl ze doen 
wat ze altijd doen: wierook 
branden, kaarsjes aansteken 
en praten over de leer van de 
Boeddha. Op het laatst spreekt 
vooral de stilte als ze voordoen 
hoe dat eigenlijk moet: medi-
teren. Want de kern van het 
boeddhisme blijkt: het slechte 
niet doen, het goede ontwikke-
len en de geest zuiveren. “Wij 
mediteren thuis ook vaak, met 
de hele familie. Op een plank 
staan onze boeddhabeelden, 
ook een goudkleurige én een 
roze.”

De video staat op het YouTube 
kanaal van Samsam magazine 
en op de website.
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Duurzame Dorpskwekers

De kop is eraf
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Eigenlijk een vreemde uitdruk-
king waarvan ik de oorsprong 
nog niet heb kunnen achter-
halen. In ieder geval zijn de 
eerste twee werkweken ach-
ter de rug en is er al veel ge-
beurd. Zo zijn deze week de 
tuinbonen gezaaid, het eerste 
zaaisel van het seizoen. Nog 
niet buiten in de volle grond, 
dat moet nog even wachten, 
maar binnen, in de kas. Eerst 
zijn ze geweekt in vochtig 
zand en nu liggen ze in keu-
rige rijtjes in kisten met pot-
grond. Het blijft een wonder 
hoe zo`n hard kiezelsteentje 
van een zaad dat al maan-
den in een zakje zit, door een 
beetje water en warmte een 
kiempje krijgt en verandert in 

een levend iets waar gezorgd 
voor moet worden. Want nu 
het tot leven is gekomen (of 
is een zaadje ook levend?) 
vraagt het om aandacht. Ge-
noeg water maar niet te veel. 
Als kiemplantje liever geen 
vorst maar vooral niet te veel 
warmte, want dan worden het 
iele gestrekte plantjes. Veel 
licht en lucht. En een muis-
vrije plaats. Muizen zijn dol op 
de net uitlopende kiempjes, 
een heerlijke salademaaltijd 
naast hun winterdieet. De ta-
fels waarop de kisten staan 
zijn daarom niet beklimbaar 
voor muizenpootjes.

40 kisten met elk 80 tuinboon-
zaden. De kop is eraf, het zor-
gen is begonnen. Leve een 
nieuw seizoen!

Een seizoen waarin ik vooral 
toeschouwer mag zijn. Af en 
toe zal ik de persoonlijk voor-
naamwoorden ‘we’ en ‘ze’ per 
abuis wel eens verwisselen. 
Daarvoor begrip, het zorgen 
doen ‘ze’. En ik gebruik mijn 
vrijheid om ook af en toe 
over een ander onderwerp te 
schrijven.

   

Vlooienmarkt in de Fuik druk bezocht
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Het was erg druk zondag 
in sporthal de Fuik aan 
de Zuidsingel in Korten-
hoef. Uit de wijde omtrek 
kwamen mensen naar 
Kortenhoef om spullen te 
kopen en te verkopen op 
de Vlooienmarkt die in de 
sporthal gehouden werd.

Een van de bezoekers kwam 
op de fiets uit Almere, vertel-
de ze. Ze had er 2 uur over 
gedaan om bij de Fuik te ko-
men. Volgens haar heerlijk 
weer om te fietsen, op enkele 
stukken na had ze geen last 
van de gladheid.

Kleding
De reden om op deze rommel-
markt te staan waren verschil-
lend. Sommige waren vaste 
klant, anderen waren er net 
mee begonnen. Weer ande-
ren zoals de vriendinnen Nao-
mi en Nina zaten op de markt 
om van hun vele spullen af 
te komen. De meiden van 22 
en 24 hadden een kleedje vol 
met verschillende soorten kle-
ding. “We hebben veel kleding 
over en kunnen hier voor een 
klein beetje geld anderen er 
blij mee maken. Als we het op 
Vinted zetten moeten we alles 
op de foto zetten en er veel 

moeite voor doen en sommi-
ge items verkopen ook niet op 
Vinted,” aldus de meiden. “Dit 
is dan een mooi alternatief.”

Zelfgemaakt
Tegenover Nina & Naomi 
stond een ouder echtpaar met 
een kraam. Zij verkochten 
vooral zelfgemaakte spullen 
zoals vogelhuisjes van thee-
potten, flesopeners en een 
houten dobbelspel genaamd 
Mormelpot. Bij dit spel moet je 
heb je een houten bakje waar 
je stokjes in moet doen. Wie 
het eerst al zijn stokjes kwijt 
is heeft gewonnen. “Wij ma-
ken en verkopen dit spel al 43 
jaar,” zegt de man. “Vroeger 
beschilderde mijn moeder het, 
maar dat kan ze niet meer. Nu 
doen we alles met een laser.” 
Het geld dat ze hiermee opha-

len gebruiken ze om nieuwe 
materialen te kopen.

Oma en kleinzoon
Aan de andere kant van de 
zaal zaten een oma en haar 
kleinzoon uit Hilversum. 
Oma heeft als hobby om op 
dit soort markten te zitten. 
“Elke keer ga ik met een an-
der kleinkind,” zegt de oma. 
Ze vindt het gezellig en haar 
kleinkinderen ook. Het geld 
dat ze ermee ophalen wordt 
gebruikt om te sparen. “Ik 
spaar nu voor een scooter, 
dat geld heb ik al bijna bij el-
kaar”, vertelt de kleinzoon.

Heb je de vlooienmarkt nu ge-
mist? Geen probleem. Op 2 
april is er een nieuwe editie in 
de Fuik.

Gekoesterde vrijwilligers
Vier jubilarissen kregen tijdens 
de kerstborrel een speldje voor 
vijf jaren trouwe dienst bij Na-
tuurmonumenten, als vrijwilli-
ger. En dan is vijf jaar nog niet 
eens zo lang vergeleken met 
andere vrijwilligers in de Vecht-
plassen. Sommige vrijwilligers 
zetten zich al 10 of 20 jaar 
belangeloos in voor de natuur 
en één iemand tikt zelfs bijna 
de 40 jaar aan! Echt bijzonder 
hoe trouw en volhardend deze 
mensen zijn in hun vrijwilligers-
werk. In totaal werken bijna 
200 vrijwilligers verdeeld over 
10 ploegen in de Vechtplassen 
mee aan het beheren van de 
natuur en de eendenkooi.

Wekelijks trekken deze be-
heervrijwilligers jonge boom-
pjes uit de grond om het na-
tuurgebied open te houden en 
op deze manier een geschikt 
leefgebied te (blijven) bieden 
aan vele planten en dieren die 
hier thuishoren. De Vechtplas-
sen bestaan uit grote plassen 
en lange legakkers en petga-
ten. Het is aangewezen als 
Natura 2000-gebied, mede 
omdat er moerasvogels leven 
als purperreiger, roerdomp, 
snor en karekiet. Deze soorten 
vertoeven graag in een open 
overjarig rietland, zonder bo-
men. Veel mensen beseffen 
niet hoeveel werk het is om dit 
natuurtype te beheren. Omdat 
een overjarig rietland niet ge-
maaid wordt, kunnen er na 2 
jaar al aardig wat jonge boom-
pjes staan. En door het vele 
water zijn de verspreid liggen-
de natuurgebieden moeilijk te 

bereiken wat het beheer erg ar-
beidsintensief maakt. Maar als 
we niks doen, groeien de leg-
akkers en hooilanden helemaal 
dicht met jonge bomen zoals 
wilgen en elzen. Gelukkig hou-
den de vele enthousiaste har-
de werkers de jonge boompjes 
aardig in toom en dragen ze zo 
bij aan het behalen van de Na-
tura 2000-doelen.

De legakkers worden ook om 
de zes jaar vrij gemaakt van 
bomen en struiken. Maar dit 
heeft een andere reden. Van-
uit de tijd van de turfwinning 
hebben legakkers een cultuur-
historische waarde gekregen 
en daarom willen we ze graag 
behouden. Want als de bomen 
op de legakker te groot worden 
en ze waaien om bij een storm, 
wordt de hele legakker uit el-
kaar getrokken door de wor-
telkluit. Ook in de eendenkooi 
van Breukeleveen werken de 
beheervrijwilligers aan het be-
houd van cultuurhistorie. Door 
rietmatten te maken, broedkor-
ven te plaatsen en vangpijpen 
te herstellen, zorgen ze ervoor 
dat het verhaal van de kooiker 
met zijn hondje nog levendig 
voor te stellen is tijdens een 
rondleiding door de eenden-
kooi.

Onze veelzijdige en doortas-
tende vrijwilligers zijn dus on-
misbaar in ons natuurbeheer. 
We koesteren deze bijzondere 
mensen zeer en staan daarom 
graag jaarlijks even stil bij hun 
jubilea.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Foto: Ed van Diemen
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SeniorWeb maakt u wegwijs 
in digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
Sociaal Cultureel Centrum 
organiseert in samenwer-
king met SeniorWeb in-
loopmiddagen.

Aankomende woensdagmid-
dag 1 februari bent u weer 
van harte welkom van 14:00 
tot 16:00 uur, dan zijn Richard 
van Kempen en Floor Roest 
van SeniorWeb aanwezig, om 
u te helpen of adviseren met 

digitale vragen over PC/lap-
top, mobiel, tablet, enzovoort. 
En vervolgens zijn ze er iedere 
eerste woensdagmiddag van 
de maand van 14.00 – 16.00 
uur. Om onze kosten te dekken 
vragen wij een vergoeding van 
€ 5.00.

Het gebouw ligt tussen de 
sporthal en de brandweer; Blij-
klaan 1 1394 KA Nederhorst 
den Berg

   

Soep met Babbeltjes!
KORTENHOEF
Geen soep met
balletjes, maar babbeltjes! 
Bij De Dodaars wordt een 
nieuw project opgezet. 
Hiervoor zijn ze op zoek 
naar gastheren en gast-
vrouwen die op de eerste 
maandag van de maand 
voor soep en stokbrood 
willen zorgen.

Lekker een kop warme soep 
met een stokbroodje eten, 
samen met buurtgenoten. Bij-
voorbeeld gewoon voor de ge-
zelligheid, tegen eenzaamheid 
en voor als je een gratis maal-
tijd kan gebruiken.

Meld je aan als gastheer/vrouw 
of als je wil deelnemen aan de 
maaltijd bij Marjolijn Bezemer 
via +31 6 48545227.

   

Wereldpremière
Isabelle van Keulen en Aleksandar Madžar

KORTENHOEF
Donderdag 2 februari wordt 
voor Kunst aan de Dijk een 
historische dag. ‘Dass mir 
das Wollen der Musik nie 
vergehe’ van Micha Hamel 
zal zijn wereldpremière be-
leven in het Oude Kerkje te 
Kortenhoef. Hij schreef het 
werk eind 2022 in opdracht 
van violiste Isabelle van 
Keulen.

Vreelander Micha Hamel wordt 
gezien als een van de meest 
veelzijdige kunstenaars van 
Nederland. Dit stuk is, zoals 
veel van zijn werken, een mo-
zaïek van ongelijksoortige, 
afzonderlijke elementen. De 
compositie is niet vloeiend, 
omdat de lassen en scharnier-
punten in de montage hoorbaar 
blijven. Daarenboven zijn de 
elementen heel verschillend, 
hetgeen resulteert in disconti-
nuïteit – een muzikaal betoog 
dat steeds maar onderbroken 
wordt, opnieuw begint, en zich-
zelf nauwelijks herinnert.

Topvioliste Isabelle van Keulen 
behoeft geen verdere introduc-

tie. Ze kwam al regelmatig naar 
het Oude Kerkje. Op 2 februari 
speelt ze samen met de inter-
nationaal befaamde Servische 
pianist Aleksandar Madžar. 
Een bijzonder duo voor een al 
even bijzondere avond.

Programma
Het volledige programma: Mo-
zart, Sonata voor viool en pia-
no in A, KV 526 nr. 25; J. Turi-
na, Sonata voor viool en piano 
nr. 1 in D, op. 51; M. Hamel, 
Duo voor viool en piano, opus 
49: ‘Dass mir das Wollen der 
Musik nie vergehe’; R. Strauss, 
Sonata voor viool en piano op. 
18 in E. Het Oude Kerkje, Kor-
tenhoefsedijk 168, Kortenhoef; 
Kaartverkoop: via www.kun-
staandedijk.nl; Entreeprijs: Eur 
22,50; Aanvangstijd is 20:15 
uur.

Fay Lovski in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Het weekend van 27 t/m 
29 januari staat volledig in 
het teken van het Nationaal 
Theater Weekend.

Het weekend is bedoeld om 
het publiek tegen een heel aan-
trekkelijke prijs kennis te laten 
maken met theater en start op 
vrijdag met Fay Lovski en Ger-
rie Hondius. Op zaterdag is er 
een grote pub quiz, die met 14 
teams voor een volle bak zorgt 
en op zondagmiddag sluit het 
weekend af met de Jeugdvoor-
stelling Zirkøes Fañtaztikå.

Op vrijdag 27 januari komen 
Fay Lovski en zandtekenares 
Gerrie Hondius met de voor-
stelling Pavlov. Pavlov is een 
voorstelling met liedjes en 
zandtekeningen. Voor oren 
en ogen ontstaan ze, en zijn 
ze klaar waaien ze weer weg. 
Fay Lovsky is natuurlijk vooral 
beroemd door ‘Christmas was 
a friend of mine’. Gerrie Hondi-
us maakte ooit cabaret als duo 
met Kees Torn. De liedjes van 
Fay Lovski gaan bijvoorbeeld 
over security op vliegvelden, 
of hoe blaas ik een garage op, 
of waarom ben ik nou in de 

keuken. Terwijl een liedje zich 
ontvouwt ontstaan Gerrie’s te-
keningen gaandeweg en ge-
ven er een vrolijke, prachtig 
getekende draai aan.

En, Pavlov? Pavlov bestudeer-
de conditionering van honden 
door een bel te luiden en dan 
een hapje te geven. Hondius 
als hond en dr. Lovsky trapt op 
de bel? Ach. Met het Sovjet- in-
strument de theremin, en een 

bel, en een Mexicaanse Hond 
vindt het thema conditionering 
en Russische uitvinders altijd 
een rood draadje in het pro-
gramma.

Vrijdag 27 januari 2023. Fay 
Lovski en Gerrie Hondius. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten € 10,-; 
Zondag 29 januari 2023. The-
atergroep Heer Otto. Aanvang 
15.00 uur. Kaarten € 5,-; www.
dedillewijn.nl

   

Kunst op 85, de kunst afkijken
KORTENHOEF
De dagen worden weer lan-
ger en lichter. De kunste-
naar bloeit net als de lente 
weer op. De mensen heb-
ben in deze tijd behoefte 
aan licht en kunst. De kun-
stenaars op ‘de Dijk 85’ ont-
moeten die mensen graag 
in hun studio of atelier. 
Gewoon om te laten zien 
hoe ze werken, wat hun 
beweegt en inspireert. Een 
praatje, een goed gesprek, 

inspiratie en verbinding. 
Want kunst verbindt. Zij 
zijn gewoon aan het werk 
en je mag ze daar gerust 
van af houden.

Kom op zondag 5 februari 
kijken. Fotografie, boetse-
ren, schilderen, kunstzinnige 
meubelstoffering. Het loopt 
allemaal in elkaar over. Op de 
Kortenhoefsedijk nr. 85 in Kor-
tenhoef bruist het altijd. Toe-
gang gratis. Open van 12 tot 

17 uur. Kom je ook kijken en 
genieten op zondag 5 februari?

De kunstenaars: Remco Blie-
kendaal. Fotografie en print. 
Kleurdomein; Henk Raven-
horst, schilder. HNK/R Art; 
Yvonne de Boer, stofferings-
kunstenaar, Brokaat; Hanke 
Wiegand, beeldend kunste-
naar. Studio Hankewi; Ingrid 
Jansen, kunstenaar Atelier Art 
to Join

Isabelle van Keulen  



Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Woensdag

25
januari

Vrĳ dag

27
januari

Donderdag

26
januari

Zaterdag

28
januari

Dinsdag

31
januari

Woensdag

1
februari

✔ 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.

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederlandwww.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

INRUILKORTING
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Easysit B80B80

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit D02

Kom langs 
en begin het 
nieuwe jaar
comfortabel!

Easysit D83

Easysit D150

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless®
Paris nu met 
hoge korting!

Stressless® Paris Easysit S80


