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Jongen (15)
aangereden

door Lisa van Dorp

NAARDEN – De politie is op
zoek naar de automobilist(e) die
maandag 9 januari een 15-jarige
Naarder heeft aangereden op
de Lambertus Hortensiuslaan.

NAARDEN – Het nieuwe weegschaalmuseum aan de Turfpoortstraat start half mei. Bezoekers
kunnen zich dan niet alleen vergapen aan een grote collectie historische weegschalen en andere
meet- en weeginstrumenten, maar
ook weer aan het Spaanse Huis.
Na twintig jaar voor het publiek
gesloten te zijn geweest, heropent
een van de bekendste historische
panden van de Vesting haar deuren. Initiatiefnemer René Pas van
de Stichting Weegschaalmuseum
Naarden wil geen saaie collectie
weegschalen en gewichten tonen
maar mikt op interactief museumbezoek dat ook voor kinderen
interessant is. “De inrichting van
het museum is geen kwestie van
weegschalen in kasten zetten; er
komt een heel verhaal. Nu de renovatie van het Spaanse Huis door
de Rijksgebouwendienst klaar is, is
een museaal adviseur bezig met de
inrichting. Hij maakt een keuze uit
de collectie en ontwikkelt de verhaallijn, de rode draad waarlangs
bezoekers straks door het museum
gaan. Bezoekers kunnen zichzelf
in het museum wegen en meten,
op historische weegschalen.” Pas
laat ook een leermodule ontwikkelen voor basisscholen in Naarden
en Bussum. “We willen schoolkinderen laten voelen wat een kilo
weegt. Als de module meten en
wegen klaar is, bieden we hem
aan de scholen aan.” De gemeente
steunt het nieuwe museum met
een financiële injectie van 30.000
euro. De gemeenteraad zag wel
wat in een nieuwe toeristische bezienswaardigheid in de Vesting en
wilde het Spaanse Huis, nadat het
Comeniusmusueum eruit verhuisde in 1991, weer toegankelijk
maken voor publiek. Pas hoopt
zo’n 5.000 tot 10.000 bezoekers per
jaar te trekken. Dat zijn niet alleen
weegschaalgekken. “We mikken
met de collectie én het Spaanse
Huis ook op toeristen en historisch
geïnteresseerden.”

Daar stak de jongen even na
8.00 uur ‘s morgens over bij het
verkeerslicht ter hoogte van de
Gall & Gall. Hij had groen licht.
Toen hij bijna aan de overkant
was, werd de achterkant van zijn
fiets aangereden door een auto,
waardoor hij ten val kwam. Daarbij raakte de jonge Naarder gewond aan zijn arm en zijn been.
Ook zijn fiets raakte beschadigd.
Afgelopen vrijdag deed de jongen aangifte van de aanrijding.
Het gaat volgens de politie om
een donkerkleurige auto, type
stationwagen. De automobilist(e)
of getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 09008844. Of bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
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We vinden ‘De Beer’ wel toepasselijk
Na zes jaar onderhandelen over de bouw, ging dinsdag dan eindelijk de eerste paal de grond in. Woningstichting Naarden is gestart met de aanleg van woonzorgcentrum ‘de Beer’ aan de Thorbeckelaan.
In het nieuwe gebouw, dat in de lente van volgend jaar klaar moet zijn, komen drie kleine woongroepen van Amaris de Veste voor demente ouderen. John Molenaar van de Woningstichting over de naam:
“Al onze gebouwen heten naar bouwkundige onderdelen van de vestingwerken. Een ‘beer’ is een gemetselde waterscheiding tussen zout en zoet en dat vonden wij wel toepasselijk voor mensen die van
zelfstandig wonen naar een groepswoning gaan. Best een grote stap.” Foto: Bob Awick

Lever nu uw goud
en zilver in.
Direct contante
afhandeling.

Laarderweg 10 - Bussum - Tel 035 - 20 11 777
www.contantvoorgoud.nl

Olifantje in het bos

EEN GOED BEGIN
IS HET HALVE
WERK!

In Bussum en Naarden OP=OP
alleen verkrijgbaar bij LOS.
Van  19,90. Nu slecht  6,95

EEN HELE MAAND
GRATIS FITNESS!!

Nassaulaan 33,1404 CM Bussum
www.boekhandellos.nl

035 – 69 17 678

inclusief groepslessen

Spinning • Pilates • Ski BBB • Zumba • Yoga • Fit-Flex • Pump

SALE

Meer info en voorwaarden op onze website
Maak nu een afspraak

035 - 69 70 902

NU 20% tot 70% korting
op showroommodelleN
vaN grote merken

Energiestraat 49a
1411 AS Naarden

OP=OP

www.defitnessclub.nl
5008.041_eenmaandgratis_ad_162X162.indd 1

Hilversum
Bilthoven
Vaartweg 4
Julianalaan 43
tel. 035 - 6247194 tel. 030 - 2287451
Utrecht
Mijdrecht
Oudkerkhof 11
Dorpsstraat 74
tel. 030 - 2314984 tel. 0297 - 281054
Donderdag
koopavond

Vrijdag
koopavond

www.morpheus.nl

07-12-11 11:23

103*50_winter_11_01.indd 1
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Kerkdiensten
zondag 22 januari
Minikerkendag 2012 programma:
10.30 uur
11.45 uur
12.15 uur
13.15 uur

Oecumenische Viering in de Mariakerk Bussum
koffiedrinken in de Wilhelminakerk, daarna om
optreden van Jan Rot
LICHT, eigentijdse teksten gezongen
en besproken
14.20 uur afsluitende Vesper
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Naarder
weerbericht

Pieter de Blois

de weerman van het

NaarderNieuws

Alle niet genoemde kerken zijn die ochtend gesloten.
Zie ook pagina 9.

Met een familiebericht in
het NaarderNieuws kunt
u een geboorte,
overlijden of huwelijk
bekendmaken.
Opgeven of meer informatie
via 035-6945208 of
advertentie@naardernieuws.nl

Een uitgelezen boek
Jacques Stevens Persfotograaf
Als er in een regiokrant
een foto van vroeger
geplaatst wordt is die
heel vaak van Jacques
Stevens. En tienduizenden glasnegatieven van
deze persfotograaf liggen nog te wachten om
ontsloten te worden.
HDC Media gaf in 2009
een boek uit met werk
van deze fotograaf.
Tegelijkertijd was er
een
tentoonstelling
in Museum Hilversum.
Jacques Stevens overleed in 2007 en werd
99 jaar! Alhoewel hij
persfotograaf
was,
zijn veel van zijn foto’s
kunstwerkjes. In 1936
begon hij persfoto’s te
leveren. Tot 1983. 1983
was een slecht jaar voor
hem. Toen kwam er een
einde aan de jarenlange
samenwerking met De
Gooi- en Eemlander.
‘De krant vond dat we

het niet meer goed deden. Dat was een ramp;
ik was moreel helemaal
stuk’, zei hij in een interview. Daarna heeft
hij geen foto’s meer
gemaakt. De biografie
is van Eddy de Paepe.
De foto’s met uitvoerige bijschriften, vaak
met mensen er op, zijn
onderverdeeld in elf
thema’s en de foto’s
zijn vooral uit Hilversum
en het Gooi. Het gebonden boek telt 128 bladzijden. Het is als nieuw.
Wilt u dit boek kopen?
Het enige exemplaar is
te koop voor 15 euro.
Mail of bel Oosterom:
n.c.oosterom@hetnet.
nl of T 035-6914336.
Klaas Oosterom verkoopt oude boeken, die
mensen hem schenken.
De opbrengst gaat naar
een scholenproject op
het eiland Flores.

Naarden: RK St. Vituskerk 10.00u.en 12.00u.Eucharistie		 vieringen, za. 17.30 u. Eucharistieviering
Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u.en 17.00u.
		 ds. J. Bos
Bussum: RK Mariakerk 10.30 uur zie Minikerkendag
RK St. Jozefkerk 10.00u. pastor H. Kempes
PGB Sion Spieghelkerk 08.55u. ds. J.L.W. Koppenhol;
		 17.00u. ds. J. Vis
Vrije Evangelische Gemeente 19.00u. Kerk Anders
Het Appostolisch Genootschap 09.30u. dienst
De Christengemeenschap 10.00u Mensen		 wijdingsdienst; do. 26-01 10.00u. Mensen		 wijdingsdienst

Wederom vrij zacht, winderig en onbestendig
De winter van 2011-2012 is tot dusver zeer zacht verlopen, maar begin deze week vroor het dan zowaar ’s
nachts enkele graden. Overdag scheen de winterzon,
maar naarmate de week vorderde trok het hogedrukgebied naar het zuidoosten weg. Nu maken oceaandepressies weer hun opwacht. Het is een stap terug naar
de normale situatie deze winter, zacht en onbestendig.
Vrijdag, zaterdag en zondag
Zowel vrijdag als in het weekeinde is het depressieweer.
Er is in het algemeen veel bewolking en er vallen enkele
buien, soms klaart het tijdelijk op. Het voelt nogal guur
met een vrij krachtige westenwind (windkracht 5), periodiek aanwakkerend tot krachtig of hard (windkracht
6-7). De temperatuur blijft zowel ’s nachts als overdag
boven het vriespunt. Het minimum ligt op 3 à 4 graden.
Het maximum overdag schommelt rond de 7 graden.
Trend na het weekeinde
De westcirculatie verloopt ook de komende week gesmeerd. Het blijft daardoor wisselvallig, winderig en
tevens onverminderd anti-vriesweer. Slechts bij opklaringen in de nacht is er kans op een graadje vorst aan
de grond. De maximum temperatuur komt uit op circa
7 graden.
Weetje
Hoe de winter verloopt hangt af van de Noord-Atlantische Oscillatie (NOA-index). Dit is het luchtdrukverschil
tussen het Azorenhoog en de IJslanddepressie. Bij een
negatieve index is het luchtdrukverschil klein, dan geen
westenwinden en kans op winterkou. Bij een positieve
index is het luchtdrukverschil groot, zoals nu, dan veel
westenwind en nauwelijks winterkou.

Colofon
NaarderNieuws is een uitgave
van Enter Media BV.
Verschijning wekelijks
huis-aan-huis in Naarden.
Oplage 8.000
Adres Uw (pers)berichten
voor de redactie kunt u
mailen naar:
redactie@naardernieuws.nl
Post Postbus 5003,
1380 GA Weesp,
Tel (035) 6945208

Internet
www.naardernieuws.nl
Informatie over adverteren
Myrna Bos, Irene Venneker
(035) 6945208 of
verkoop@naardernieuws.nl
© Copyright Niets mag op
welke wijze dan ook worden
overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder toestemming van de
uitgever.

Over tijden die voorbij zijn...
Padvinders brengen op Koninginnedag 1911 een groet bij een gedenksteen in het Zuidertransept van de Grote Kerk. De plaquette werd er in 1773 geplaatst ter herinnering
aan de overwinning op de Fransen een eeuw eerder. De bezetting van een groot deel
van de Nederlanden in 1672 had diepe indruk gemaakt. Onze Republiek was bijna ten
onder gegaan,maar onder leiding van prins Willem III werden de Fransen verdreven.
Op 13 september 1673 trokken ze de Vesting uit. De vroede vaderen van Naarden
besloten vervolgens om jaarlijks op die dag een ‘extraordinaire dank- en bededag’ te
organiseren. Een eeuw later werd deze dag voor het laatst groots gevierd. Toen werd
de marmeren gedenksteen gemaakt van de hier afgebeelde foto. We zien daarop het
portret van Prins Willem III met kinderbeeldjes. Het linkerbeeldje verwijst naar de Prins
die de bevrijding van de stad tot stand bracht, het rechter naar de dankbaarheid die
de stad aan hem was verschuldigd. Het derde kind, met een hoed op een stok en een
slang die in zijn staart bijt, verwijst naar de eeuw van ongestoorde vrijheid die Naarden sinds 1673 had gekend.
Goed gedocumenteerde informatie over Naarden vindt u in De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaalblad kost slechts 15
euro per jaar: tel. (035) 6946860 of info@stichtingvijverberg.nl.
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Boeren vrezen
beperkingen
stikstofuitstoot
Mest anders verwerken

door Lisa van Dorp
NAARDEN - Het ziet er naar uit dat
boeren die een bedrijf rondom het
Naardermeer hebben, binnenkort
rekening moeten houden met
nieuwe Europese afspraken voor
stikstofuitstoot. Dat kan grote gevolgen hebben omdat ze de mest
van hun koeien op een andere manier moeten verwerken.

Naardermeer krijgt 4.000 euro van IKEA
IKEA Amsterdam heeft 4.000 euro aan Natuurmonumenten geschonken, voor het Naardermeer. De
4.000 euro is de opbrengst van de ‘Kerstboom voor één piek!’-actie, waarbij IKEA-klanten in de decembermaand bij een kerstboom van 20 euro een IKEA-pas van 19 euro cadeau kregen. Beheerder Gradus
Lemmen van Natuurmonumenten nam de cheque vorige week in ontvangst van Sander Wijmer, Rob
Treffers en Cynthia Jagtman van IKEA Amsterdam. Natuurmonumenten gaat het geld besteden aan het
opknappen van het centrale punt in het Naardermeer vanwaar de excursies starten. De mensen van de
Zweedse meubelgigant hielpen meteen mee een knotwilg te planten.

Mobieltjes gestolen
uit kleedkamers
NAARDEN - Bij drie sportclubs
zijn de afgelopen week mobiele telefoons uit kleedkamers gestolen,
zo meldt de politie.
Op een sportclub aan de Amersfoortsestraatweg verdween tijdens
een training een Blackberry uit een
jaszak. In een sportcomplex aan de
Amersfoortsestraatweg werd ook
een Blackberry gestolen, deze keer

vanuit een in de kleedkamer hangende broek. Bij een sportcomplex
aan de Rijksweg verdween een
iPhone. De politie waarschuwt
sporters om hun mobieltje niet in
de kleedkamer te laten liggen.
Mensen die iets gezien hebben of
meer informatie hebben, kunnen
contact opnemen met de politie via
0900-8844.

Politie houdt
drie jongens aan
NAARDEN - De politie heeft drie
jongens aangehouden die met
Oud en Nieuw een huisje in de
speeltuin aan de dr. Cuyperlaan
hebben vernield.
Twee zeventienjarige Naarders en
een even oude inwoner van Muiden bliezen op 31 december het

Turfpoortstraat
afgesloten

dak van het speeltoestel op met
cobra’s, verboden zwaar vuurwerk.
Een oplettende buurtbewoner
maakte foto’s van de drie jongens
en stuurde ze naar de politie, die
de jongens na onderzoek thuis aanhield.
Justitie, politie en jeugdinstanties
bepalen binnenkort welke straf de
minderjarige verdachten krijgen.
Ze moeten in elk geval opdraaien
voor de schade aan de speeltuin.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente gaat het om een bedrag
van 1.200 euro.

NAARDEN - Wegens werkzaamheden is het deel van de Turfpoortstraat tussen de Peperstraat en de
Marktstraat de komende weken
afgesloten voor verkeer.
Het stuk wordt opnieuw bestraat.
De afsluiting in de Vesting duurt
tot 6 februari.

Het speelhuisje aan de Dr. Cuyperlaan.

Vier
inbraken
NAARDEN - Volgens de politie
Gooi en Vechtstreek is vorige week
in drie woningen en een winkel
ingebroken.
In een huis aan de Thorbeckelaan
forceerden dieven een raam aan de
achterzijde van de woning en gingen er vandoor met een laptop en
een spelcomputer. Aan de Heemskerklaan kwamen de inbrekers
binnen via een bovenlicht aan de
zijkant van het huis. Een koffiezetapparaat, flessen wijn en sieraden
bleken verdwenen.
In een woning aan de Kolonel Michaelstraat werd de voordeur geforceerd en werden een laptop, een
iPod en een spelcomputer gestolen.
Bij een winkel aan de Bronsstraat
sloegen dieven een raam aan de
voorkant van het winkelpand in en
stalen ze kleding.

Inzameling
Poorters
NAARDEN - De Poorters van Naarden houden 23 januari van 18.30
tot 20.00 uur de eerste inzameling van het jaar, in het voormalige VVV-kantoor aan het Adriaan
Dortsmanplein.
Naarders kunnen tweedehands
kleding, meubilair, speelgoed, matrassen en dekens inleveren. De
Poorters brengen ze naar projecten
in Tsjechië en Hongarije.

“Je praat zomaar over 50 tot 70
boerenbedrijven die in hun bedrijfsvoering geraakt worden, als
je uitgaat van een straal van vijf
kilometer om het Naardermeer”,
meent Albert Hooijer van de Landen Tuinbouworganisatie (LTO), die
zelf vlak bij het Naardermeer in
Weesp boert. Ook al is het nog niet
duidelijk in welke straal rondom
het gebied de nieuwe regeling gaat
gelden, Hooijer is ervan overtuigd
dat veel landbouwers uit de buurt
getroffen worden. “Er zijn één of
twee boerderijen die direct aan
het natuurgebied grenzen, maar
aangezien het werkingsgebied van
de wet vast groter wordt, krijgen
tientallen bedrijven met strengere
stikstofregels te maken.”
Het komt erop neer dat de hoeveelheid stikstof in mest op het land
en in de stallen verminderd moet
worden. Daarbij kunnen boeren
kiezen uit een aantal maatregelen, die allemaal geld kosten. Ze
kunnen hun koeien ander voedsel
geven, de mestafvoer in de stal aanpassen of hun mest anders over het
land uitrijden. Het houdt Naarder
Gerard de Graaf, melkveehouder
op de Amsterdamsestraatweg met
90 melkkoeien, wel bezig. “Als je
een bedrijf en een opvolger hebt,
wil je de mogelijkheden hebben

om uit te breiden. Als dit verkeerd
uitpakt, gaan we er zeker last van
krijgen.”
Argrariërs rondom het Naardermeer worden op maandag 23 januari geïnformeerd door de provincie over de nieuwe regelgeving.
De bijeenkomst is om 20.00 uur in
het dorpshuis van Nigtevecht. Een
week van tevoren heeft de provincie nog niet veel aanmeldingen.
Hooijer: “Dat zegt niets, wij boeren
melden ons nooit aan.”
Verzuring
Het doel van de nieuwe regels is om
stikstof, dat onder andere in mest
zit, te verminderen. Nederland
heeft 162 gebieden aangewezen
waar de planten en diersoorten beschermd moeten worden tegen te
veel stikstof, want sommige planten gaan dood door de verzuring.
Volgens Hooijer moet de overheid
niet alleen naar de landbouwsector
kijken. Ook het autoverkeer draagt
hier volgens hem fors aan bij. “Op
dit moment is er 1.800 mol stikstof
rond het Naardermeer, waarvan
het autoverkeer 1.200 mol veroorzaakt, de boeren 600 mol. We moeten volgens de natuurwetgeving terug naar 700 mol, maar zelfs als je
álle boeren en hun koeien opruimt,
ben je er dan nog niet.”
Anja Ooms van de provincie NoordHolland denkt dat het tot april
duurt voordat duidelijk is welke
boeren precies getroffen worden.
In tegenstelling tot Hooijer verwacht Ooms echter dat de impact
wel mee valt. “We zoeken nog uit
hoeveel boeren het treft, maar
rond het Naardermeer zitten niet
veel landbouwbedrijven, in tegenstelling tot het gebied rond de Oostelijke Vechtplassen.”

Aquajoggen
Zwembad de Lunet viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Om dit feit
luister bij te zetten gaf het zwembad vorige week gratis proeflessen
in dansen en sporten in het water. Geïnteresseerden uit Naarden en
omgeving deden woensdag volop mee aan de lessen aquavitaal,
aquajoggen en aquarobic. Volgens Margot Heer van het zwembad
was het een succes: “Het bad was propvol, er konden weinig mensen meer bij.” Naast de proeflessen was er een modeshow voor
badkleding en gaven de pedicure en de schoonheidsalon demonstraties van hun kunnen. “Het jubileum was echt geslaagd. Al het
personeel deed mee.”
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BioToppers!

DE BIOLOGISCHE SUPERMARKT

in

Kruimige aardappelen
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Deze aardappelen van Proef zijn prima
geschikt voor puree en stamppotten,
maar kunnen ook goed in een
ovenschotel worden gebruikt.
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BioTopper

verpakt per
2 kilo

1.

29

BioTopper

200 gram

Twee geurige koffiemelange’s,
Mexico en Peru, die smaken zoals de
natuur het bedoeld heeft. Met Max
Havelaar keurmerk.

BioTopper

250 gram

3.
4.19

49

0.85
0.99

Simon Lévelt Cafe Organico

Maïs en doperwten

Jongerencentrum SCAN
Majoor Kampsstraat 3
Tel. 694 32 62
e-mail: jcscan@versawelzijn.nl
jc-scan.hyves.nl

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen elke
maandag van 18.30 tot 20.00 u. in
de SCAN terecht voor huiswerkbegeleiding. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Ook als je geen begeleiding nodig hebt en alleen maar een
rustig plekje zoekt om je huiswerk te
maken ben je welkom.
Op donderdagmiddag is er sport en
spel van 15.30 tot 17.30 u. voor
jongeren uit groep 8. Bij mooi weer
wordt er gesport op het nieuwe trapveldje aan de keverdijk “De Sprong”.

Bij slecht weer worden er spellen gespeeld in het jongerencentrum, zoals dammen, ganzenbord en kaarten.
Meedoen is gratis, inschrijven is niet
nodig.
Op 23 januari en 27 januari om
20.00 uur en 31 januari om 19:00
uur kijken we in het jongerencentrum naar de voetbalwedstrijden
van de Afrikacup van Marokko.
Meer informatie over deze activiteiten bij de jongerenwerkers in SCAN.

Kinderwerk SCAN
Majoor Kampsstraat 3
Tel. 694 32 62

Dinsdag 31 januari start er een cursus zelfverdediging voor meisjes
van 9 t/m 12 jaar. De cursus is van
15.45 tot 16.45 uur. De kosten zijn
€ 70,- voor 10 lessen. Op zelfverdediging leer je jezelf verdedigen en
weerbaar worden op het schoolplein,
maar ook in allerlei andere lastige si-

tuaties.
Docent: Maria-Luisa Manrique Hehl,
erkend docent.
Voor meer informatie en inschrijving voor de cursus zelfverdediging
kunt u contact opnemen met José de
Groot van het kinderwerk in SCAN.

Deze conserven van demeter
kwaliteit kunt u gebruiken in vele
gerechten.
EkoPlaza Bussum: Huizerweg 17-19. Geldig van 16 t/m
21 januari 2012. Voor meer informatie en openingstijden:
www.ekoplaza.nl Zetfouten, prijswijzigingen en
uitverkochte artikelen voorbehouden.

DE BEER ENZO
Zaterdag 21 januari 2012 hebben wij een Open Middag
waarbij je gratis lessen mee kan komen doen.
12.15 – 12.45 uur
13.00 – 13.30 uur
13.45 – 14.15 uur
14.30 – 15.00 uur
15.15 – 15.45 uur
16.00 – 16.30 uur

Kinderyoga door Mandy Munter van Yoga Beer
Ashtanga Yoga door Marije de Smit van OnlYoga
Mediumschap door medium Janneke Leber
Mindfulness door Chan Gademan van Mindfulness ’t Gooi
Hatha Flow Yoga door Robin Kind van YogaFlow
Meditatie door Mandy Munter van Yoga Enzo

In verband met de ruimte is het handig je van tevoren even op te geven:
info@mandymunter.nl of 06-27511824
DE BEER ENZO, Huizerweg 16 te Bussum. www.debeerenzo.nl

Stationsplein 2a - Weesp

Ook iedere zondag (k)open!
Batavus Genova Ego
€ 1649,-

20-50%

Zit u met vragen en vindt u het moeilijk om de stap naar een hulpverlener
te zetten? Kies dan voor de online hulp van het maatschappelijk werk. Via
klikvoorhulp.nl kunt u gratis, veilig en anoniem mailen of chatten met een
professional. Chatten kan op maandag en woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur en
op vrijdag van 15.00 – 17.00 uur. Mailen kan uiteraard 24 uur per dag, u krijgt antwoord binnen
drie dagen. Op klikvoorhulp.nl vindt u ook een forum en algemene informatie en adviezen.
Meer informatie: www.klikvoorhulp.nl

IEDERE
AV O N D
KOOPAV O N D !

www.ﬁetspoint.com 0294-411690

Batavus

ONZEKER? GESPANNEN? EENZAAM? GELDPROBLEMEN?

Bij ons
€ 1319,-*

Raad de inhoud en
win de Geldpot!
13 t/m 28 januari

KORTING

Uitslag: zaterdag 21 en 28 januari ca. 20.00 uur. Deelname is gratis.

*standaard accu brons
(tegen meerprijs zwaardere accu leverbaar)
Fiets stuk?
Ook reparatie geen
probleem (geen lange
wachttijden).

Gazelle

20-50%
KORTING

Gazelle Orange Pure Innergy
€ 1699,-

Bij ons
€ 1359,-

Spartal

minimaa

1KO5RT%
ING

2 GELDPOTTEN
2 KANSEN

Alle fietsen
worden rijkla
ar
afgeleverd m
et
1 gratis onde
rhoudsbeurt.

Service en korting,
het kan echt!
Ontdek het zelf.

VOOR MEER E-BIKE AANBIEDINGEN KIJK OP: WWW.FIETSPOINT.COM OF KOM LANGS

DE GECERTIFICEERDE E-BIKE SPECIALIST OP HET STATION

Almere-Stad: Wagenmakerbaan 1

dagelijks 10.00 - 02.00
naast Flevogarage
gratis entree
Almere-Stad Wagenmakerbaan 1
toegang vanaf 18 jaar
DAGELIJKS VAN 10.00 - 02.00 • ENTREE GRATIS • TOEGANG VANAF 18 JAAR • WWW.FAIRPLAYCASINO.NL
www.fairplaycasino.nl
naast Flevogarage
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OnderOns

Sjoerd Boomsma

Naarder sinds 1985
Secretaris Platform
Verontruste Burgers
Naarden
Waarom verontrust?
“Politici nemen vaak besluiten
vanuit politieke overwegingen en
die hoeven lang niet altijd in het
belang van de inwoners uit te pakken. Bij de eerste gesprekken over
een fusie leken Naarden en Bussum dat wel even samen te regelen.
Mede door de invloed van het Platform Verontruste Burgers Naarden
is er toen voor de G4 gekozen.”
Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum koerst op Gooiland. Foto: Gemeente Hilversum

Burgemeester Hilversum zet in
op één grote Gooigemeente
‘In achtertuin Amsterdam moeten we zelf blijven tuinieren’

door Christian Pfeiffer
NAARDEN – “De nieuwe gemeente
moet de naam Gooiland dragen,
en niet Gooistad. We kunnen wel
stellen dat ’t Gooi meer dorpse
allures heeft.” Pieter Broertjes,
sinds juli burgemeester van Hilversum, heeft het plaatje al helemaal in zijn hoofd. Binnen tien
jaar moeten alle Gooise gemeenten samengaan in één nieuwe gemeente. Dus ook Weesp.
Het idee is niet nieuw. Het was
Broertjes voorganger Ernst Bakker
die het idee jaren geleden al opperde: één grote Gooigemeente
als tegengewicht tegen het machtige Amsterdam in het westen, de
groeigemeente Almere in het noorden en Utrecht in het zuiden. Zo’n
grote gemeente kreeg in de volksmond de naam Gooistad en kon
meteen rekenen op groot verzet uit
alle gemeenten die deze Gooistad

moesten vormen. Veel te groot,
daar gaan we niet in op. Maar met
het gesteggel over het besluit van
de herindeling van Weesp, Naarden, Bussum en Muiden (GV4) en
de lastenverzwaring van het Rijk,
duikt het plan weer op.
“We kunnen stellen dat sinds de
jaarwisseling het plan ineens
vleugels heeft gekregen”, zegt
Broertjes, die naast de kersverse
burgemeester van Hilversum ook
voorzitter is van het Gewest Gooi
en Vechtstreek, de samenwerking
van negen gemeenten op het gebied van onder meer volksgezondheid en afvalverwerking. Twee
weken geleden kwamen alle burgemeesters van deze regio een hapje
eten bij Broertjes thuis. Gewoon,
om eens kennis te maken. Maar
ook om eens te polsen hoe de Gooistad-vlag erbij hangt. “De Gooise
gemeenten werken al intensief
samen in het Gewest. Nu het Rijk

Het huidige Gewest Gooi & Vechtstreek. Voor de gemeente Gooiland komt Eemnes
er nog bij. De gemeente telt hierdoor ongeveer 300.000 inwoners. Foto: Veiligheidsregio
G ooi & Vechtstreek

meer taken afschuift op de gemeenten moeten we de discussie toch
maar eens aan”, aldus Broertjes.
Alleen die besmette naam Gooistad, daar moeten we even van af.
Gooilánd dus.
Dorp
Broertjes: “Gooiland moet een gemeente zijn waar mensen graag
willen wonen. Met veel natuur,
mooie vergezichten, rustige wijken en hoogwaardige bedrijven. ’t
Gooi heeft geen stadsallures, het
is eigenlijk een dorp. Alleen de
kleine plaatsen zoals Weesp, Mui-

Een groot voordeel is
dat het Gewest meteen
kan worden opgedoekt
den en Naarden zijn stads”, zo gaat
Broertjes verder. Volgens hem is
de samenvoeging van al die negen
gemeenten goed uit te leggen aan
burgers. “Kijk naar de gemeente
Haarlemmermeer, die bestaat uit
26 kernen en dat gaat goed. We
moeten de inwoners overtuigen
met inhoudelijk goede standpunten. Met een grotere gemeente
kunnen we uiteindelijk de inwoners adequater van dienst zijn.”
Dat de vorming van de gemeente
meteen het einde zou betekenen
van het Gewest, is volgens Broertjes
een groot voordeel. Daarmee valt
er een bestuurslaag weg. “Het Gewest is een ongekozen en omstreden lichaam. Alleen handig voor
de overkoepelende taken die ook
door een grote gemeente gedragen
kunnen worden.”
In grote lijnen voelen de negen betrokken burgemeesters wel voor
dit idee. Broertjes wil nu vaart ma-

ken. Wat hem betreft is de gemeente Gooiland over tien jaar al een
feit. Maar de Tweede Kamer dan?
Die beslist volgende week over de
herindeling van Weesp, Muiden,
Naarden en Bussum. Dat is bij voorbaat te laat, stelt Broetjes. “Dat had
tien jaar geleden moeten gebeuren. Met de kennis van nu hadden
we dan meteen kunnen doorpakken. De GV4-gemeente kent straks
minder dan 80.000 inwoners.
Mocht de Kamer Weesp buiten de
fusie laten vallen, dan wordt de
nieuwe gemeente nog kleiner en
staat Weesp er met 18.000 inwoners alleen voor. Dat is gewoon te
klein is. We zijn de achtertuin van
Amsterdam, we moeten in de toekomst zelf blijven tuinieren.”
Naarden
Burgemeester Sylvester ziet één
grote Gooigemeente op termijn
zitten maar wil die grote fusie bereiken via de G3. “Het is niet realistisch om te veronderstellen dat
de vorming van Gooiland binnen
een paar jaar te realiseren is. Het
huidige traject leert dat dit een
zeer langdurig proces kan zijn.
Daarop kunnen we niet wachten.
Het herindelingstraject waarin we
nu zijn opgenomen heeft al veel
langer geduurd dan wenselijk was.
De noodzaak en urgentie van de
fusie waarvoor nu een voorstel bij
de Tweede Kamer ligt, wordt ook
door de minister onderkend, in
lijn met het advies van de Raad van
State. De vorming van een fusiegemeente van Bussum, Muiden en
Naarden zal zeker niet blokkerend
of vertragend werken voor de vorming van Gooiland. Integendeel,
het is een mooie opstap naar eventueel een nog grotere gemeente.
Deze gedachte is ook verwoord in
het Naardense coalitieakkoord, dat
begin 2011 werd vastgesteld.”

Wie vertegenwoordigen jullie?
“We hebben geen leden maar enthousiaste en verontruste inwoners van Naarden. Er is een groepje
van vijftien mensen dat de kar
trekt. Bij de start hebben we een
handtekeningenactie gehouden en
meer dan de helft van de inwoners
van Naarden heeft die ondertekend.”
Beste herindelingsvariant?
“G2 en G3 zijn helemaal niks. Dan
wordt Naarden een buitenwijk van
Bussum. G4 kan er mee door maar
Gooistad biedt de beste vooruitzichten voor een sterke bestuurlijke gemeente die ook de belangen
van de Gooi-en Vechtstreek bij derden goed kan behartigen. Maar wel
met voldoende aandacht en ruimte
voor de afzonderlijke kernen.”
Mosselen of kaasfondue?
“Allebei. Het is lekker, maar vooral
gezellig eten en een glaasje wijn
hoort er absoluut bij.”
Waar kun je hard om lachen?
“Cabaretiers zoals Youp van ’t Hek,
De TV Draait Door en mijn kleinkinderen.”
Wat is je favoriete band?
“De Nederlandse Bachvereniging,
vooral vanwege de Matthäus Passion. Ieder jaar zitten we met een
groot gezelschap in de Grote Kerk.
Maar Queen was ook een van mijn
favorieten, vooral Freddy Mercury
zong geweldig.”
Als je één dag burgemeester van Naarden was, dan...
“Zou ik mezelf direct benoemen
voor een jaar. Het lijkt me een uitdaging om bij te dragen aan de
kwaliteit van Naarden als woongemeente zodat we de nummer één
gemeente blijven in Nederland.”
Waar maak je je boos om?
“Mensen en partijen die alleen
maar hun eigen gelijk kennen en
niet open staan voor de mening
van anderen. Managers en bestuurders die vinden dat ze meer
dan drie ton mogen verdienen en
een gouden handdruk krijgen als
ze disfunctioneren.”
Tekst: Lisa van Dorp
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Subsidiebeleidskader 2013/2014
De gemeenteraad heeft op 21 december 2011 besloten het subsidiebeleidskader 2012 te continueren en als geactualiseerd subsidiebeleidskader voor
de jaren 2013 en 2014 vast te stellen.
Burgemeester en wethouders hanteren
dit subsidiebeleidskader bij de beoordeling van subsidieverzoeken voor de
jaren 2013 en 2014.

Omgevingsvergunningen

De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van het subsidiebeleidskader in het Gemeenteblad
Naarden, jaargang 19, nummer 3 van 19
januari 2012, en door publicatie in deze
NaarderNieuws.

Aangevraagd

Het subsidiebeleidskader ligt kosteloos
ter inzage bij de Publieksbalie. Tegen
betaling kunt u een afschrift krijgen.

Het indienen van een bezwaarschrift of
het aantekenen van beroep tegen een
aanvraag omgevingsvergunning is niet
mogelijk. Dit is pas mogelijk nadat op
de aanvraag is beslist. Deze besluiten

Verleende evenementenvergunning
(art. 2.25 APV)
Verenigingenmarkt in de Grote Kerk
Burgemeester en wethouders hebben
een vergunning verleend aan:
- Vereniging Werkgroep Vestingstad organiseren ‘Verenigingendag’ op zaterdag 10 maart 2012 waar plaatselijke verenigingen zich aan het publiek
zullen presenteren. Het evenement

zal van 11.30 tot 17.00 toegankelijk
zijn.
De datum van bekendmaking is de publicatiedatum van deze NaarderNieuws.
In het gele kader op deze pagina leest u
hoe u bezwaar kunt indienen.

- Kooltjesbuurt 1 - activiteit: bouwen,
plaatsen ventilatoren op dakkapellen
achterzijde theater Klein Arsenaal
- Wijkplaats 42 - activiteit: bouwen,
plaatsen dakkapel op voordakvlak.

worden bekendgemaakt bij de verleende omgevingsvergunningen.

Verleend
Regulier
- Oud Blaricumerweg (nabij nr. 5 en 38)
- veranderen draagconstructie van
houten bruggen (10.01.12)
- Rembrandtlaan 55 - plaatsen dakkapel op achterdakvlak (09.01.12)
- Rembrandtlaan 57 - plaatsen dakkapel op achterdakvlak (09.01.12)

Beleidsregels
Burgemeester en wethouders hebben
op 19 december 2011 Beleidsregels
behorende bij de verordening Wet
Inburgering 2011 gemeente Naarden
vastgesteld.
De bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van deze beleids-

regels in het Gemeenteblad Naarden,
jaargang 19, nummer 3 van 19 januari 2012, en door publicatie in deze
NaarderNieuws.
Deze beleidsregels liggen kosteloos ter
inzage bij de Publieksbalie. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen.

Algemeen subsidieplafond voor 2012-2014
De gemeenteraad heeft op 2 november
2011 bij de behandeling van de begroting 2012 het subsidieplafond voor het
jaar 2012 vastgesteld op # 992.942,-. Dit
houdt in dat dit het bedrag is dat ten
hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies in 2012.

Tevens heeft de gemeenteraad op 2
november 2011 besloten dat voornoemd bedrag het jaarlijkse subsidieplafond vormt in de periode 20122014.

donderdag
19 januari 2012

De bekendmaking van dit besluit heeft
plaatsgevonden door publicatie in deze
NaarderNieuws.
Het besluit ligt kosteloos ter inzage bij
de Publieksbalie. Tegen betaling kunt u
een afschrift krijgen.

Meldingen openbare ruimte
Is er in de openbare ruimte iets kapot
of niet in orde, dan kunt u dit doorgeven: telefonisch (6957866) of via
www.naarden.nl, ‘Melding openbare
ruimte’.

- Prinses Margriethof 118 - plaatsen
dakopbouw op woning (11.01.12)
- Marktstraat 6 - plaatsen toegangshek
aan voorgevel van pand (13.01.12).
De datum tussen haakjes geeft aan op
welke datum de vergunning bekend is
gemaakt.
In het gele kader op deze pagina leest u
hoe u bezwaar kunt indienen.
Hoe kan ik bezwaar indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken ingaande op de dag
na bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking.
Als u de uitvoering wilt beletten,
kunt u naast het bezwaarschrift een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank
Amsterdam, sector Bestuursrecht,
postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
De besluiten liggen gedurende de
bezwaartermijn ter inzage bij de
Publieksbalie.

Kunst en Antiek in Naarden-Vesting
NAARDEN - Wie van kunst houdt,
komt van 26 tot en met 29 januari
aan zijn trekken tijdens het Kunst
& Antiek Weekend in NaardenVesting.
In de Grote Kerk (bekend van de
Mattheüs Passion) kan de bezoeker
op zoek naar antieke meubelen,
zilver, juwelen, porselein, schilderijen, tekeningen en prenten van
hoge kwaliteit maar zonder een
pretentieus prijsniveau.
Er is in deze 15e editie tevens een
uitgebreid aanbod aan hedendaagse kunst, want naast gerenommeerde antiquairs zijn ook
toonaangevende galeries en kunsthandels present.
Kijk voor kaarten en arrangementen op www.kunstenantiekweekend.nl.
Van 26 t/m 29 januari in Naarden.

Van de lezers
Ook reageren op het nieuws? Redactie@naardernieuws.nl

Fiets en hond
Dat fiets en hond niet altijd goed
samengaan bleek mij helaas op 8
januari rond 16.00 uur, toen ik mijzelf nog even wilde uitlaten voor
de invallende duisternis. Ik koos
mijn route via de Lange Bedekte
Weg, een mooi fietspad, waarvan
de gemeente Naarden heeft gemeend dit leuk te kunnen combineren met een “hondenuitlaatgebied”. Ik was mij hiervan goed
bewust en alert. Maar toch wist
één hond mij te verrassen door
plotseling zijn koers te wijzigen en
onder toeziend oog van zijn baasje

het fietspad te kruizen. Hierdoor
kwam ik ten val. Omdat ik al bijna
stil stond leek de schade beperkt
doch ervaring heeft mij geleerd
niet al te snel te besluiten tot “geen
schade aan fiets of berijder”. Het
leek mij dan ook niet meer dan
normaal telefoonnummer en adres
voor de zekerheid even uit te wisselen. Het baasje dacht daar duidelijk
anders over en het kostte mij dan
ook nogal wat moeite een telefoonnummer en vooral haar adres te
krijgen.
Thuisgekomen bleek inderdaad
het linker handvat beschadigd

en aangezien ik erg zuinig ben
op mijn dure tweewieler vond ik
dit jammer. Het telefoonnummer
bleek echter niet te werken en toen
ik mij bij het adres meldde, werd
ik verwelkomd door een andere
viervoeter en een ander baasje. Telefoonnummer en adres kunnen door
mij verkeerd zijn genoteerd en ik
zou het dan ook zeer op prijs stellen
als het baasje (mevr. v.d. H.) zich nog
even meldt. Ook waren er mensen
die het gezien moeten hebben en
mij mogelijk verder kunnen helpen.
Theo Verbruggen
t.w.verbruggen@hotmail.com

NVC op E-top toernooi
NAARDEN - Keeper Pieter Verweij
van NVC E1 weet zijn doel tegen
Excelsior voorlopig schoon te houden. Stijn Boomsma en Bas Bergen
helpen hem daarbij.
Op het landelijke E-top toernooi
heeft NVC E1 zich kranig geweerd
tegen de E1-teams van Excelsior,
Helmond Sport en UVV. Met wat

geluk had er nog een puntje ingezeten, maar helaas gingen alle duels
nipt verloren. Coach Matt van der
Poel is trots: “De jongens van deze
tegenstanders zijn net een stapje
verder en straffen elk foutje genadeloos af. Maar het is wel duidelijk
dat het standaard twee keer trainen bij NVC voor alle jeugdteams
zijn vruchten gaat afwerpen.”

Minikerkendag met
onder anderen Jan Rot
NAARDEN - Voor de zevende keer
wordt aanstaande zondag 22 januari de tweejaarlijkse Minikerkendag gehouden. Een initiatief van
de gezamenlijke kerken in Bussum en Naarden.
De start is om 10.30 uur met een
viering in de Mariakerk aan de
Brinklaan, waaraan verschillende
kerkkoren een bijdrage leveren.
Daarna is er in de Wilhelminakerk
van 12.15 tot 13.15 uur een optreden
van zanger en componist Jan Rot,
die enkele jaren geleden een Nederlandstalige vertaling en bewerking van de Matthäus Passion van

Johann Sebastian Bach presenteerde.
Het derde programmaonderdeel
(13.15-14.20 uur) bestaat uit de eigentijdse teksten op traditionele
melodieën van Coot van Doesburgh
in haar bundel ‘LICHT’. De tekstdichter is zelf aanwezig om haar
bundel in te leiden. De band ‘Sound
for Life’ treedt op en aansluitend is
er een forumdiscussie over vernieuwing in de kerkmuziek. Om 14.15
uur wordt de Minikerkendag met
een korte gezamenlijke viering
afgesloten. Tijdens de viering is
er kindernevendienst en –opvang
voor de kleinsten.
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Fotowedstrijd gemeentegids 2012;
Doet u ook mee?
In juni 2012 verschijnt de nieuwe gemeentegids van Naarden. Deze
keer willen we de gids niet alleen vóór u maken, maar ook mét u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een
plaats krijgen in de gemeentegids. Wilt u dat uw foto een jaar lang te
zien is in de gemeentegids? Pak dan uw camera en maak de winnende
foto! Of misschien zit de winnende foto al in uw archief!

de fotowedstrijd, dan kunt u tot
1 maart 2012 uw foto(‘s) sturen
naar communicatie@naarden.nl,
onder vermelding van ‘fotowedstrijd’. Vermeld in de mail ook uw
naam en adresgegevens.

Voorwaarden
Wanneer u mee wilt doen aan de
fotowedstrijd, houdt u dan rekening met de volgende voorwaarden:
• Alleen inwoners van Naarden
kunnen deelnemen.
• Per persoon mogen maximaal 2
foto’s worden ingeleverd.
• Medewerkers van de gemeente
Naarden zijn van deelname uitgesloten.
• De foto’s moeten genomen zijn
in Naarden en iets over Naarden
vertellen.
• De foto’s moeten digitaal worden aangeleverd als JPEG-bestand, met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2
MB.
• Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor

het gebruik van uw foto’s voor
bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, folders, brochures,
nieuwsbrieven, het burgerjaarverslag, etc.
• Als u duidelijk herkenbare personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te
vragen voor publicatie van de
foto’s. Dit geldt niet voor foto’s
van menigten.

Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van
€ 75 (1e plaats), € 50 (2e plaats)
en € 25 (3e plaats). De beste foto
wordt bovendien geplaatst op de
voorpagina van de gemeentegids
en, met vermelding van uw naam,
op de gemeentepagina in het
NaarderNieuws.

Jurering
De foto’s worden beoordeeld door
een jury, bestaande uit wethouder
Henk Lanting, gemeenteraadslid
Karien Guinée en communicatiemedewerker Hans Vertegaal van de
gemeente Naarden.

Bekendmaking van de winnaars
De winnaars krijgen in de laatste
week van maart 2012 per e-mail
bericht en worden ook via onze
website en onze gemeentepagina
in het NaarderNieuws bekend gemaakt. Heeft u nog vragen? Neemt
u dan contact op met Alice van
Gerner, tel. 6957814 of via communicatie@naarden.nl.

Uiterste datum van inzending
Wanneer u mee wilt doen aan

info@naarden.nl | www.naarden.nl |
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Lager tarief voor
asbestemmingen op
begraafplaatsen
Met ingang van 1 januari 2012
heeft de gemeente Naarden de
tarieven verlaagd voor asbestemmingen op de Naardense
begraafplaatsen. Het tarief voor
het begraven van een asbus is
verlaagd van 606 naar 350 euro.
Voor het verstrooien van as in
aanwezigheid van de familie
werd voorheen 505 euro in rekening gebracht. Dat is per 1 januari verlaagd naar 250 euro. Zonder familie is het nieuwe tarief
150 euro (voorheen 330 euro).

Herdenkingsplaatje
Sinds 9 maart 2011 staat op het
strooiveld van begraafplaats
Nieuw Valkeveen het monument
“Kringloop” van vormgeefster
Ellen Broens. Het is mogelijk om
op dit monument een herdenkingsplaatje te laten aanbrengen.
Bij de publieksbalie van de gemeente Naarden kunt u een informatiefolder opvragen over het
strooiveld (035–6957949).

Evaluatie afvalinzameling in Vesting
In tegenstelling tot elders in
Naarden wordt in de Vesting het
huishoudelijk afval ingezameld
via de grijze vuilniszak. De gemeente Naarden gaat deze wijze
van inzameling binnenkort evalueren.
De aanleiding is tweeledig. Enerzijds is er de rommelige aanblik
van de Vesting op inzameldagen,
als gevolg van gescheurde zakken (onder meer door kauwtjes).
En anderzijds past het ophalen van

groente-, fruit-, tuin- (gft) en restafval in één zak niet meer in deze tijd
van vergaande afvalscheiding en
-recycling.
Bewonersenquête
Alle huishoudens in de Vesting ontvangen deze week een brief van
wethouder Wil de Vries-Kempes
met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. De gemeente wil
op deze manier een goed beeld
krijgen van de wijze waarop en de
mate waarin de Vestingbewoners

nu hun afval scheiden. Tegelijkertijd is de vragenlijst bedoeld om te
weten te komen hoe de inwoners
denken over de huidige wijze van
inzamelen en of zij wensen of ideeen hebben voor verbetering van de
inzameling.
De uitkomsten worden benut om
een goede beslissing te kunnen nemen over het handhaven dan wel
het veranderen van de huidige situatie. De bewoners kunnen kiezen of
zij de vragenlijst op papier invullen
of via internet.

Alle kinderen moeten kunnen sporten!
De gemeente Naarden is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Jeugdsportfonds
Noord-Holland. De samenwerking is bedoeld om kinderen van
financieel minder draagkrachtige
ouders een kans te bieden om te
gaan sporten in verenigingsverband. Gemeente en provincie
betalen beide mee om dit doel te
realiseren.

tussen de 4 en 18 jaar aanmelden
bij het Jeugdsportfonds. Voorbeelden van intermediairs zijn
leraren, artsen, maatschappelijk
werkers,
schuldhulpverleners,
jeugdzorgmedewerkers,
medewerkers van de GGD, sportbuurtwerkers en diëtisten. Zij kennen
de persoonlijke situatie van het
kind en kunnen op basis daarvan
een aanvraag indienen.

Motto van het Jeugdsportfonds is:
Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans
bieden zich positief te ontwikkelen.
Professionals die betrokken zijn bij
de opvoeding, zorg en/of ontwikkeling van kinderen, zogenaamde
intermediairs, kunnen een kind

Criteria voor het aanvragen van
subsidie
De criteria voor het indienen van
een aanvraag kunt u vinden op
de
website
www.jeugdsportfondsnoordholland.nl onder het
kopje ‘spelregels’. Ook de aanvraag
verloopt via internet. Na goedkeuring zal het Jeugdsportfonds de

jaarcontributie direct naar de vereniging overmaken. Voor een aanvraag geldt een maximum bedrag
van € 225,- per jaar, bestemd voor
contributie en sportkleding. Kinderen noch hun ouders ontvangen
direct geld of goederen van het
Jeugdsportfonds.

Afsluiting
Turfpoortstraat
Vanwege het opnieuw bestraten is
de Turfpoortstraat tot ongeveer 6
februari a.s. afgesloten. Het gaat om
het weggedeelte tussen de Peperstraat en de Marktstraat.

Monument “De Kringloop” bij het asstrooiveld op begraafplaats
Nieuw Valkeveen. FOTO: BOB AWICK

Actie OVNV voor behoud
feestverlichting
De Ondernemers Verenging
Naarden Vesting (OVNV) hoopt
het ook dit jaar weer voor elkaar
te krijgen dat eind december
de Marktstraat en de Cattenhagestraat worden opgesierd met
feestverlichting.
Omdat de ondernemersvereniging
dit niet geheel op eigen kracht kan
realiseren, doet zij deze week via

een flyer een beroep op de inwoners van de Vesting om een donatie
te doen van bijvoorbeeld 10 euro.
U kunt een bedrag boeken op rekening 15.99.23.344 t.n.v. O.V.N.V. te
Naarden.
U kunt uw donatie ook cash deponeren in de speciaal daarvoor
bestemde collectepot bij Ruijsdael Tabakspeciaalzaak aan het
Ruijsdaelplein 1.

Herbeleving bevrijding
Naarden
In mei 2014 zal in Naarden een
groot evenement plaatsvinden
om de bevrijding van onze stad in
mei 1814 te laten herleven. De initiatiefnemer van het evenement,
Vereniging Saluutbatterij Bastion
R.A., wil dit in samenwerking met
andere Naardense verenigingen
voorbereiden.

Verenigingen en personen die willen meedenken over de organisatie,
vorm of inhoud van het evenement,
worden van harte uitgenodigd voor
een bijeenkomst op donderdagavond 19 januari 2012 in het Stadhuis van Naarden. De aanvang is
19.30 uur. Het is niet nodig u zich
hiervoor van tevoren aan te melden.
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EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM , TEL .: (035) 692 88 88, INFO @ BUSSUM . NL , WWW . BUSSUM . NL
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE

OPENINGSAANBIEDING!

18 JANUARI 2012

groen #583
blauw #288

BEKENDMAKINGEN

Tegen inlevering van deze bon

Gemeente Bussum Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon: (035) 692 88 88

EEN GRATIS CONTROLEBEURT VOOR UW FIETS
Laarderweg 23

samenvoegen van 3 bestaande
winkelruimten tot 1 winkelruimte
(vorige aanvraag ingetrokken)

indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd
en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na
de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij
burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.
De werking van de verleende vergunning wordt door het
indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u
de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt
u bij de afdeling Voorlopige voorzieningen van de rechtbank
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam een verzoek
om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen
van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht
geheven. Let op de bekendmaking van de vergunning en de
bekendmaking in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag
plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende, bij voorkeur
schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken aan het college. Voor
het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de Afdeling Vergunningen & Handhaving
bereikbaar onder telefoonnummer (035)6928630. Ingediende
zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

ook elektrisch (geldig t/m 31 januari).

Inzage:
Stukken met betrekking tot de aanvragen omgevingsvergunning
en niet omgevingsplichtige vergunningen liggen ter inzage aan
de balie van de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
en overzichten van de geweigerde omgevingsvergunningen
kunt u vinden op de gemeentelijke website www.bussum.nl.
De definitieve agenda van de CRK treft u 24 uur voorafgaand
aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons
aangepast worden.

REGLEMENT VERKEERSREGELS
EN VERKEERSTEKENS

Wij hebben een ruim aanbod merken zoals
Sparta, Gazelle en Batavus

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUWEN/PLANOLOGISCHE TOESTEMMING/
MONUMENTEN/KAPPEN/SLOPEN/AANLEGGEN/
UITWEG.
Lange Heul 194
Weidehof 185
Kromme Englaan 31
Nieuwe
’s-Gravelandseweg 17

Uitgebreide procedure
Ontwerp besluit omgevingsvergunningen:

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

2012
Ook een enorme
keus occasions
opBvoorraad!
O
:
Ruim assortiment onderdelen en accessoires
verwijderen asbesthoudende
materialen woning.
09-01-12
verwijderen asbesthoudende
materialen woning.
16-01-12
kappen berk, voortuin.
13-01-12

Ontwerp omgevingsvergunningen:
Sint Vitus College
Een school waar voortgezet
onderwijs wordt gegeven aan ca.
1.250 leerlingen waarbij tevens een
binesklab aanwezig is waar wordt
gewerkt met genetisch gemodificeerde
organismen (GGO) op het
inperkingniveau ML-1.
van 18 januari 2012 tot en met
29 februari 2012.

2

slopen en heroprichten bijgebouw bij
de woning.
10-01-12
vervangen huidige aanbouw
achterzijde garage door nieuwe
aanbouw.
12-01-12

Bezwaar:
Indien u het als belanghebbende niet eens bent met een
verleende vergunning dan kunt u een bezwaarschrift

USSUM

NTWERPBESLUITEN

zuidgeest
Herenstraat 17

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met:
Lange Heul
het instellen van een stopverbod op de Lange
Heul, ter hoogte van de leveranciersingang van
het zorgcentrum Anthoniushof.

wielers

Zienswijze:
Het college overweegt medewerking te verlenen aan
bovenstaande ontwerpbesluiten. Deze ontwerpbesluiten liggen
vanaf heden gedurende een bepaalde termijn ter inzage.

De gemeenteraad van Bussum heeft op 15 december 2011
de Algemene Subsidieverordening Bussum 2012 vastgesteld.
De Algemene subsidieverordening gemeente Bussum 1999
(inclusief wijziging 14-2-2002), de subsidieverordening welzijn
gemeente Bussum 1999 en de bijzondere subsidievoorwaarden
voor de stichting ’t Spant, vastgesteld door de raad op 10 januari
2002, worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van
deze verordening.
De nieuwe verordening treedt in werking op de dag na
bekendmaking en ligt gedurende 12 weken (van 19 januari tot
en met 11 april 2012) ter inzage bij de centrale balie van het
gemeentehuis. De verordening is ook in te zien op www.bussum.
nl, onder Dossiers, Subsidies.

Aanpak van rugklachten of -pijn
Snel en duurzaam herstel begint
met een actieve aanpak.

Onder gastredactie van L.F.J. Slabbers, medisch eindverantwoordelijke bij GEZONDHEIDSPLAN
Hans van de T: “jarenlang liep ik elk voorjaar bij de fysiotherapeut, die hielp mij altijd fantastisch van mijn rugpijn af. Nu
wilde ik zelf ook graag iets doen om minder en minder vaak
klachten te hebben. Door mijn actieve aanpak (nee, niet alleen
hollen zo als op het plaatje), samen met GEZONDHEIDSPLAN
lukt het mij om soepeler en zonder pijn door het leven te gaan “.
Rugklachten specifiek en a-specifiek
Aspecifieke lage-rugpijn staat voor lage-rugpijn zonder aanwijsbare specifieke lichamelijke oorzaak (a-specifiek), zoals
compressie van een zenuwwortel (radiculair syndroom),
een trauma, een ontsteking of een tumor (specifiek). Dit is
het geval bij circa 90% van alle patiënten met lage-rugpijn.
Bij deze patiënten staat de pijn in het onderste gedeelte van
de rug op de voorgrond. Ook kan uitstraling in de gluteale
(bil) regio en/of in het been optreden.
De duur van een lage-rugpijn episode wordt ingedeeld
in: acuut (0-6 weken), subacuut (7-12 weken) en chronisch
(>12 weken). Lage-rugpijn is recidiverend (terugkomend)
als er binnen een jaar meer dan twee rugpijnepisodes zijn
opgetreden én de totale duur van de rugpijn korter dan
zes maanden is. Het spreekt voor zich dat iedere patiënt, in
iedere fase een andere begeleiding nodig heeft.
Patiënten met acute aspecifieke lage rugpijn moet worden
geadviseerd zoveel mogelijk actief te blijven. Aanbevolen
wordt het bewegen ondanks pijn te stimuleren en de activiteiten tijdcontingent uit te breiden. Patiënten met acute
aspecifieke lage rugpijn wordt aanbevolen géén bedrust te
nemen.

Overwogen moet worden patiënten met acute aspecifieke
lage rugklachten die binnen vier tot zes weken niet beter
gaan functioneren, te ondersteunen met actieve oefentherapie gericht op het dagelijks functioneren. Hiervoor
staat fysiotherapie op de voorgrond. Patiënten kunnen ook
een brace aanschaffen om instabiliteit tegen te gaan tijdens
bepaalde activiteiten in het dagelijks leven.
Wat kan GEZONDHEIDSPLAN voor u betekenen?
GEZONDHEIDSPLAN Programma’s zijn actieve programma’s.
GEZONDHEIDSPLAN is goed in:
• snel oplossen van uw klachten;
• duurzaam herstellen van uw belastbaarheid;
• slim omgaan met uw belastbaarheid;
• zorgen dat u zelf weer het heft in handen krijgt.
Voor klachten op en rond het werk, ga naar:
Werkhervatting en Reïntegratie in Kliniek Kop& Lijf voor
revalidatie en psychische geneeskunde.
Het GEZONDHEIDSPLAN Rug programma kan gevolgd
worden in de vernieuwde Locatie van GEZONDHEIDSPLAN
in Gezondheidscentrum Nijverheidswerf,
Nijverheidswerf 22-24, Bussum.
Bel voor een Intake vergoed door uw verzekeraar:
Tel.: 035 69 22 551.
Kijk op www.GEZONDHEIDSPLAN.nl.
Ook voor direct een afspraak.

Zuidgeest Tweewielers
Burgemeester de Visserlaan 8
1411 BS Naarden
035-6781787
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Zilveren armbanden in geel,
rosé, zwart en zilverkleur.
€ 69, per stuk

Naarden-Vesting

Historische
verrassing

NIEUW

UNO éénwijzer horloges
in quartz vanaf € 298,automatisch vanaf € 690,-

boekhandel

ComeniuS
Marktstraat 19, Naarden
035-6948484

Donderdag 29 maart
Stadhuis Naarden
Literaire avond met Erik Menkveld
Auteur van ‘Het grote zwijgen’
m.m.v. Mirsa Adami (piano)
Aanvang 20.15 uur Toegang € 15

Openingstijden: ma. t/m vr. van 9-18 uur,
zaterdag van 9-17 uur

Uw
Uwhuis
huis
verkopen?
verkopen?
Dat
Datis isgeregeld
geregeldmet
metéén
één

y ! !
rr arsy as
MeisMtemirstm
r r
Ch Ch
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-letje!
-letje!

Geachte lezers,
Met groot plezier kan ik u melden dat er binnenkort
weer een literaire avond op het programma staat en
wel op donderdagavond 29 maart. Onze gast in het
Stadhuis in de Vesting is Erik Menkveld. Als dichter
een bekende naam maar nu verscheen onlangs zijn
eerste roman bij uitgeverij Van Oorschot, met de
titel ‘Het grote zwijgen’
Een schitterend boek over vriendschap, liefde en muziek in Amsterdam, rond 1914. Mengelberg zwaait de
scepter in het Concertgebouw, waar ook Mahler en
Debussy hun composities dirigeren. Tegen die achtergrond speelt deze breed opgezette roman over de
vriendschap tussen twee Nederlandse componisten
– een vriendschap die wortelt in bewondering en verheven idealen, en die strandt in overspel, verraad en
de banale en meedogenloze realiteit van de Eerste
Wereldoorlog.

Dromen over verleden en toekomst zijn onlosmakelijk
verbonden met ruimtes, een plek om te wonen,
om te willen zijn. Het ouderlijk huis. Een heerlijk uitzicht.
Een nieuw kantoor. De kinderkamer. Een tuin op de zon.
Als een huis uitstekend aanvoelt, dan is het uw huis.
Marktstraat 11 | 1411 CX | Naarden | T: 035-6942300
E:info@liesbethamentmakelaars.nl | W: www.liesbethamentmakelaars.nl

Ook is er die avond muziek. Pianiste Mirsa Adami zal
Eén
Voor
dedeverkoop
van
Eénbelletje?
Voor
verkoop
vanuwuwhuis
huisisisdat
datmisschien
misschien
spelen
opbelletje?
de momenten
dat de
auteur
zwijgt. Mirsa
Adami
trad
al door
vele
malen
tijdens onze
literaire
wat
dedeopbocht.
Maar
met
watkort
kort
door
bocht.
Maar
metbehulp
behulpvan
vandedejuiste
juiste
avonden en we prijzen ons dan ook heel gelukkig dat
makelaar
passie
voor
makelaar
passie
voorzijn
zijnvak,
vak,liefde
liefdevoor
vooruwuwhuis
huisenen
ze
die avond naar die
dedie
Vesting
wil komen.
Ik zou zeggen, noteer deze avond in uw agenda en
kennis
vante de
markt
heeft,
kennis
delokale
lokale
markt
heeft,wordt
wordthet
hetallemaal
allemaalwel
wel
wacht
niet alvan
lang
met
het kopen
van kaartjes.
Die
zijnstuk
vanaf
te koop in onze boekhandel.
een
makkelijker!
een
stuknu
makkelijker!
We hopen spoedig reacties van u te ontvangen.
Met vriendelijke groeten, Anneke en Emile Brouwer
Geef
daarom
Geefons
ons
daaromeens
eenseen
eenbelletje
belletjevoor
vooreen
eenafspraak!
afspraak!
Boekhandel
Comenius
boekhandel

ComeniuS
www.mouthaan.nl

Wegens vakantie gesloten
van dinsdag 17 t/m maandag 23 januari

Wintersport?
Draag
daglenzen!

Marktstraat 19, 1411cx Naarden-Vesting
Marktstraat
15 - 141
1 CX
Naarden-Vesting
- T-035
- 694
2727
5757
- info@mouthaan.nl
- www.mouthaan.nl
Marktstraat
- 141
1 CX
Naarden-Vesting
T 035
- 694
- info@mouthaan.nl
- www.mouthaan.nl
Telefoon
035 15
6948484,
E-mail
brouwere@xs4all.nl

Wilt u ook op deze
pagina adverteren?
Neem dan contact
op met
Richard Ferwerda
of Irene Venneker
0294 - 410333
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donderdag 19 januari
Cursussen yoga
Bij Volksuniversiteit Naarden-Bussum starten twee cursussen yoga.
Een op donderdagochtend van 9.30
tot 10.30 uur en een op donderdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur. Beide cursussen bestaan uit 12 lessen.
Omdat het in de yogales niet gaat
om het leveren van een prestatie,
kan iedereen met de lessen meedoen, oud en jong. Aanmelden kan
via 035-6930539 of www.volksuniversiteit.nl/naardenbussum.

vrijdag 20 januari
Fado - concert
Joana Veiga en Cristiano de Sousa
zingen vanaf 19.30 uur in het Denksportcentrum, Nieuwe Englaan 6 te
Bussum, een groot aantal fado’s. Zij
worden begeleid door Paulo Martins Ferreira (Portugese gitaar) en
Bruno Costa (gitaar). De benedenzaal is daarvoor open vanaf 19.00
uur. Tijdens het concert is er een
pauze, eindtijd ca 22.00 uur. Zoals het bij Fado hoort, worden er

Reserveren: 035 - 6938694
Brediusweg 1, Bussum.
www.filmhuisbussum.nl.
Filmentree: € 7,50 en
kinderfilms € 5,tenzij anders vermeld.
DRIVE
vr 20 19.00/ za 21 21.30/ zo 22 16.00/
ma 23 20.30
Een zwijgzame, nogal ongeremd
agressieve held gaat tekeer in spannend noodlotsdrama. Won prijzen
vanwege het zorgvuldig gestileerde minimalisme en de indringende
soundtrack.
LES BIEN-AIMÉS
do 19 20.00/ za 21 15.45 en 21.15/
zo 22 20.00/ ma 23 10.00/ di 24 14.15/
vr 27 21.15/ za 28 15.45/ ma 30 20.00
Hoe het spel van de liefde in Parijs
veranderde. Van zorgeloos in de jaren ‘60 naar behoedzaam en individualistisch. Met Chiara Mastroianni en Catherine Deneuve.
LES HOMMES LIBRES
vr 20 21.30/ za 21 19.00/ di 24 20.00
Parijs 1942. Noord-Afrikaanse moslims helpen joden en verzetten
zich tegen de Duitse bezetters. Een
vergeten verhaal, zonder opsmuk
verteld.
SNEAK PREVIEW
di 24 20.30
Verrassingsvoorstelling waarvan
première spoedig volgt. Gereduceerd tarief € 6,00/online en 6,50/
kassa.
THE ARTIST
do 19 20.30/ vr 20 21.15/ za 21 16.00/
zo 22 20.30/ ma 23 10.30/ di 24 14.00/ wo

Agenda Bussum en Naarden
geen versterkers gebruikt. Entree:
€ 10,00. Eventuele inlichtingen:
Lex Jongsma 023-5456758 of Theo
Jongsma 06-44218254.

De K ip
Kleinkunstopleiding on Tour speelt
in Theater Bussum de voorstelling
De Kip. De Kip presenteert een
avond vol naïeve moedigheid, vrolijk ongeluk en kippenvelgevende
eerlijkheid. Zes kleinkunstenaars
nemen u op reis langs vindingrijke
acts en liedjes: van grappig tot ontroerend, van theater tot muziek. De
voorstelling begint om 20.30 uur. Remy Tilburg geeft zondag 29 januari dansworkshops voor Dansstudio van Harten.
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
maaltijd: 18.30 uur. Vooraf koffie/ vrij. De prijs voor 3 consulten is €
theaterbussum.nl.
thee. Adres: Laarderweg 49 Bussum. 20,- en daarna € 10,- per consult.
Broodje plus
Meer info: www.ruimte-bussum.nl Iedereen is van harte welkom van
Ruimte serveert in WOC Laarwijk of 035-6946971 / 6918427.
11.00 tot 17.00 uur op de Amstereen broodmaaltijd met soep en een
damsestraatweg 59 A in Naarden.
snack. Iedereen is welkom. Aanvang Bijbelstudie
Ruimte verzorgt in WOC Laarwijk M inikerkendag
een bijbelstudie. Onderwerp: een Voor de zevende keer wordt de Miontdekkingsreis door de bijbel, nikerkendag gehouden. Dit jaar is
25 20.30/ vr 27 19.00/ za 28 19.00/
hoofdlijnen en zijwegen. Tijd: 20.00 het thema ‘Compassie’, een begrip
zo 29 20.00
Een van de meest hartverwarmen- tot 20.45 uur. Adres: Laarderweg 49 dat bij de meeste wereldreligies
de nostalgische films die u dit jaar Bussum. Iedereen is welkom. Meer van grote betekenis is. De Minizult zien: Hollywood-roem vergaat, info: www.ruimte-bussum.nl of kerkendag start om 10.30 uur met
een viering in de Mariakerk aan
035-6946971 / 6918427.
maar Hollywood-liefde blijft.
de Brinklaan in Bussum. In de Wilhelminakerk is vanaf 12.15 uur
HASTA LA VISTA
een optreden van Jan Rot. Aansluivr 20 18.45 / za 21 18.45 / zo 22 15.45 / zaterdag 21 januari
Poppenvoorstelling
tend is er om 13.15 uur een muzima 23 20.00 / wo 25 20.00
Het innemende verhaal draait om In het kader van de Nationale kaal programma genaamd ‘Licht’.
drie jonge gasten met een voorlief- Voorleesdag houdt Boekhandel
de voor wijn en vrouwen. Het eer- Los een poppenvoorstelling. Deze
ste proeven ze met plezier, maar voorstelling is geïnspireerd op maandag 23 januari
het tweede genoegen hebben ze het prentenboek Mama Kwijt van C ursus Bahasa I ndonesia
Chris Haughton dat is uitgeroepen Het Instituut Indonesische Cursusnog nooit mogen smaken.
tot Prentenboek van het Jaar 2012. sen in Leiden verzorgt in Bussum
Mama Kwijt gaat over een schattig een cursus Bahasa Indonesia voor
KLASSIEKER UIT
uiltje dat al slapend uit zijn nest valt beginners. Tijdens de cursus wordt
DE FILMGESCHIEDENIS
en zijn mama kwijt is. De voorstellin- de basis van de Indonesische taal
za 21 19.30 / zo 22 19.30
Jan Minekus, sinds jaar en dag gen zijn op de eerste etage en begin- aangeleerd. De beginnerscursus
verbonden aan Filmhuis Bussum, nen om 14.00 en 15.30 uur. Kaartjes start op maandagavond 23 januari
heeft voor ieder weekend twee zijn gratis af te halen in de winkel en wordt tot eind april wekelijks
gehouden van 19.00 tot 20.15 uur.
films geselecteerd die een hoogte- aan de Nassaulaan in Bussum.
Aanmelden kan via 071-5121011 of
punt markeren in de filmgeschieindoncursus@telfort.nl.
denis. Hoogtepunten moeten her- Concert Tindalvilla
beleefd worden. Een eerste keer Het Trio Avanesyan treedt op in de
maken ze indruk. De keren daarna Tindalvilla aan de Nieuwe ‘s Graontdek je nieuwe verrassingen, velandseweg 21 te Bussum. Op het dinsdag 24 januari
programma staan vier indrukwek- Computercursus
trucjes en vondsten.
kende meesterwerken: Het trio XV- In de Schakel start een computer12 in E klein van Joseph Haydn, het cursus voor beginners. De cursus
FAMILIEFILMS
3e trio in C klein opus 101 van Jo- is een keer per week op dinsdagDOLFJE WEERWOLFJE
hannes Brahms, het trio in E klein middag van 14.00 tot 15.30 uur. De
za 21 13.30/ zo 22 13.30/ za 28 13.30/
opus 67 van Dimitri Sjostakovitsj cursisten krijgen totaal 8 lessen
zo 29 13.30
De gevoelige Dolfje wil helemaal en het pianotrio in Fis klein van de en kunnen op een rustige manier
geen weerwolfje zijn. Want welke Armeense componist Arno Babadja- de computer leren kennen. Een
mama wil nou een wolf als kind? nian. Kaarten à € 25,- kunnen wor- cursusboek wordt als leidraad geNaar het gelijknamige boek van den gereserveerd door overmaken bruikt. Kosten: 40 euro. Interesse:
Paul van Loon. Minder geschikt op rekeningnummer 55.40.65.681 035-6944742.
t.n.v. de Tindalstichting te Bussum.
voor de allerjongsten.
THE ADVENTURES OF TINTIN:
THE SECRET OF THE UNICORN
za 21 13.00/ zo 22 13.00/ za 28 13.00/
zo 29 13.00
De Kuifje-strips zijn tot perfectie
geanimeerd; net zo onderhoudend
als de boeken, maar met meer
vaart, humor en prachtige effecten. Nederlands ondertiteld.

KERK = OPEN
Omdat het de derde zaterdag van
de maand is, is er bij deze KERK =
OPEN, in de Maria of Koepelkerk,
een (muzikale) activiteit. Tussen
12.00 en 15.00 uur staan de kerkdeuren open voor gebed, meditatie,
kaarsje opsteken of kerkbezichtiging. Daarnaast is er om 12.30,
13.30 en 14.30 uur steeds geduerende zo’n 25 minuten muziek van de
accordeon te beluisteren in combinatie met de alt/sopraanfluit.

zondag 22 januari
Spirituele
Paranormale Beurs

Dolfje Weerwolfje.
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In Spiritueel Centrum Mahatma
te Naarden wordt een Spirituele
Paranormale Beurs gehouden. De
opbrengst komt ten goede aan de
Stichting KiKa, kinderen kanker-

L ezing

Genootschap
Nederland-Israël
verzorgt een lezing in Trefpunt,
Lorentzweg 59. Ruud Bartlema zal
in de lezing vertellen over Chagalls erfenis in Nice. Tijd: 20.00
tot 22.00 uur. Toegang niet-leden
€ 5,00. Meer informatie is verkrijgbaar via 035- 6914580.

Iedereen is van harte welkom. De
toegang is gratis.

woensdag 25 januari
Vervolgcursus computer
In Wijkontmoetingscentrum de
Schakel start een vervolgcursus
Omgaan met de computer. Aangenomen wordt wel dat cursisten
met redelijk gevolg een beginners
cursus hebben afgerond. De computercursussen vinden één keer
per week op de woensdagavond
plaats van 19.30 tot 21.00 uur. Kosten: 45,00 euro. Aanmelden kan
via 035 - 6944742.

Bingoavond
In de Schakel wordt weer een gezellige bingoavond gehouden.
Vanaf 20.00 uur staan de getallen
centraal, maar vanaf 19.30 uur is
iedereen al van harte welkom. De
entree is € 3,50. Na de bingo is er
weer de traditionele loterij. Lootjes hiervoor kosten 50 cent.

K indercursus K eramiek
Jongens en meisjes kunnen elke
woensdag in een professionele keramiekwerkplaats kunstwerken
van klei maken. Tijd: van 14.00 tot
15.30 uur en speciaal voor 10+ van
16.00 tot 17.30 uur. Strippenkaart
voor 6 keer is € 70 ,-. Locatie: Oosterpad 46, Bussum. Aanmelden:
06-29264214 of info@christienclaassen.com.

KVG- ochend
In Mariakerk sloep is een KVG-ochtend met het thema cabaret, musicals en tv-shows. De presentatie is
licht en nostalgisch en waarschijnlijk voor een ieder een plezier om
naar te luisteren. Aanvang: 10.00
uur, zaal open vanaf 9.30 uur.
Entree: Leden € 0,50, donateurs
€ 2,50, Niet-leden € 3,00 (indien er
plaats is i.v.m. voorschriften van
de brandweer).

donderdag 26 januari tot en
met zondag 29 januari
K u ns t e n A n t i e k W e e k e n d
In de Grote Kerk kan de bezoeker
van 26 tot en met 29 januari allerlei kunst vinden: van antieke
meubelen en porselein tot hedendaagse schilderijen. Geopend van
11.00 tot 18.00 uur (op vrijdag tot
21.30 uur). Kaartverkoop op www.
kunstenantiekweekend.nl.

vrijdag 27 januari
MEEbus
De MEEbus staat van 10.00 tot
12.00 uur op het Julianaplein in
Bussum. Iedereen met een beperking, handicap of chronische
ziekte kan in de MEEbus terecht
voor informatie en advies. Een gratis gesprek met een professionele
consulent van MEE, dicht bij u in
de buurt. U kunt in de bus terecht
met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrijetijdsbesteding, wonen
of dagbesteding.

zaterdag 28 januari
In Uit-Wijk in Bussum is een bij- Lunch en muzikale middag
Bijeenkomst over horen

eenkomst die in het teken staat
van horen. Voorlichters van Platform SeniOoren bieden een ontspannen middag met aandacht
voor de oorzaken van het minder
gaan horen, de oplossingen die er
zijn en de diverse hulpmiddelen
die gebruikt kunnen worden. Er
is ruim gelegenheid om vragen
te stellen. De bijeenkomst is van
14.00 tot 16.00 uur in Uit-Wijk,
Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

in Wijkontmoetingscentrum De
Schakel, Kol. Verveerstraat 74 te
Naarden is een lunch en muzikale
middag. Om 11.00 uur gaat de zaal
open en om 11.30 uur is er koffie/
thee met wat lekkers. Om 12.30
uur begint de lunch. Om 14.00
uur komt het koor Noot voor Noot
uit Muiderberg zingen. De kosten
voor de middag zijn € 10,00 per
persoon. Opgeven kan bij Tiny vd
Horst 6949312.

NaarderNieuws

Donderdag 19 januari 2012
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Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3 1402 SB Bussum
tel. 035-6933254 • fax: 035-6932 854
e-mail: spant@spant.org • website: www.spant.org
Slagerij van Kampen speelt met licht
vrijdag 20 januari, 20.15 uur

Kinderen kunnen elke woensdag kunstwerken van keramiek maken bij Christien Claassen.

zondag 29 januari
Muziekmiddag Bellefleur
In wijkontmoetingscentrum Bellefleur wordt een gezellig muziekmiddag gehouden. Annalou Mantz
speelt dan op de Paraguyaanse harp
Zuid-Amerikaanse muziek. Daarnaast bespeelt ze ook de klassieke
gitaar en zingt zij diverse liederen.
De middag begint om 15.00 uur
en is om 16.30 uur afgelopen. Zaal
open vanaf 14.30 uur. De toegang is
€ 1,50.

Familie
ontbijtvoorstelling

Vernissage houdt een Familie ontbijtvoorstelling op zondagochtend
op het sfeervolle Fort Werk IV
in Bussum. Er is een ontbijt met
voorstelling voor de kinderen en
hun (groot)ouders. Na afloop van
de voorstelling is er altijd nog een
extra activiteit zoals placemats maken, borden beschilderen enz. Poppenverteltheater Ron Holst speelt
de voorstelling ‘Zakmuis’. Dit alles vindt plaats in één of meerdere
ruimtes van Vernissage. € 12,- per
persoon incl. ontbijt. Reserveren
via: info@vernissage.nl of 0356916788.

zondag 29 januari tot
zaterdag 4 februari
Open lesweek en workshops
Van 29 januari t/m 4 februari houdt
Dansstudio Van Harten een open
lesweek voor alle geïnteresseerden
die graag een les willen uitproberen. Deze week gaat van start

met een workshopdag op zondag
29 januari van 11.00 tot 18.00 uur.
Danser Remy Tilburg, bekend van
‘SYTYCD’ & ‘The Ultimate Dance
Battle’, geeft deze dag ook speciale
workshops. Het lesrooster en het
aanmeldformulier voor de workshops zijn te vinden via www.dansstudiovanharten.nl. De dansstudio
is te vinden in Theater Bussum, Akkerlaan 21 in Bussum. Meer informatie: 0294-432835 of info@dansstudiovanharten.nl.

En verder
Vrijwilligers gezocht
Versa Vrijwilligerscentrale heeft
weer verschillende openstaande vacatures. Wijkontmoetingscentrum
Bellefleur zoekt een gastvrouw/
-heer. Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die tijdens evenementen en
sportwedstrijden Eerste Hulp verlenen en gehandicapten en senioren bij dagtochtjes begeleiden. Van
20.30 tot 21.30 uur worden vrijwilligers gezocht die helpen bij het naar
bed brengen van een meervoudig
beperkte tiener (1 uur per avond, op
iedere avond behalve vrijdag en zaterdag). Interesse: Huizerweg 54 te
Bussum op dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur of
035-6938525, vcbussum@versawelzijn.nl of www.versavrijwilligerscentrale.nl.

Expositie
In zorgcentrum Naarderheem is
tot 13 februari een expositie te
zien van recent werk van Edith van
Weel. Ze schildert zowel figuratief

als abstract werk. Inspiratie haalt
ze overal vandaan en het gaat haar
er niet om wat ze schildert maar
dat ze schildert. De schilderijen
kunnen gekocht worden en een
gedeelte van de opbrengst wordt
gegeven aan het Naarderheem t.o.v.
activiteiten voor de bewoners.

Winterexpositie
In kazemat IJ van het Vestingmuseum is de sfeervolle winterexpositie
‘Naarden op doek’ te zien. Schilder
Wim Tax laat in een dertigtal werken zien hoe zijn visie op Naarden
en omgeving is. De expositie is tot
eind januari te zien. Voor meer informatie: www.vestingmuseum.nl.

Expositie
Tot 20 februari 2012 exposeert in
Zorgcentrum Naarderheem (Amersfoortsestraatweg 1, Naarden), de
Kijkkunst-Schilder Marten Jaarsma, met recent werk. De expositie is
7 dagen per week van 8.00 tot 21.00
uur geopend.

Slagerij van Kampen beschikt in ‘MUCHOmenos’ als eerste slagwerkensemble ter wereld over instrumenten die oplichten wanneer ze
worden bespeeld. Het overdonderende slagwerk in de voorstelling
is contrastrijk: overdadig en subtiel, groot en klein, hard en zacht,
agressief en liefdevol. Want Slagerij van Kampen wil naast het gebruik van duurzame energie stilstaan bij de grote verschillen in deze
wereld: te veel versus te weinig, overconsumptie versus honger.

Sara Kroos speelt link spel
zaterdag 21 januari, 20.15 uur
Sara Kroos keert na het feestelijke ‘Boheems’ terug naar waar zij het
liefste staat: op het randje. Onvermoeibaar als altijd ziet zij van alle
ellende de grap in. Kroos wisselt af tussen mooie liedjes en sterke
verhalen, tussen stoere nummers en zachte zinnen. In ‘Voor de leeuwen’ is Kroos’ kijk op het leven onveranderd ongepolijst. Ze improviseert, maakt veel grappen en laat meer van zichzelf zien dan ooit.
Sara Kroos is terug in het theater om een gevaarlijk, leuk spel te
spelen.

Henk Poort & Danny de Munk
zondag 22 januari, 14.30 uur
Danny de Munk en Henk Poort samen op het toneel: dat wordt een
show vol anekdotes en een flinke portie humor. Deze rasentertainers laten u op muzikale wijze delen in hun vriendschap. Met hits
van toen en nu, sketches en terugblikken als inkijkje in hun leven,
van de talentenjacht waar ze elkaar ontmoetten tot de vele films,
concerten en theaterproducties die volgden. Een middag die geen
moment verveelt. Of zoals Danny en Henk zeggen: ‘Het is pas feest
als je erbij bent geweest’.

Computerlessen
Een keer per week, op maandagmiddag van 13.00 tot 14.30 uur worden computerlessen voor beginners
bij Bellefleur aangeboden. De cursisten krijgen in totaal 8 lessen en
kunnen op een rustige manier de
computer leren kennen. Een cursusboek wordt als leidraad gebruikt.
Startdatum: maandag 23 januari
2012. Kosten: 50 euro. Aanmelden
kan tussen 10.00 en 12.00 uur via
035- 6953117.

Activiteiten wijkontmoetingscentrum de Palmpit,
Tel. 035-6938786. E-mail: info@depalmpitbussum.nl.
Website: www.depalmpitbussum.nl

- Mayong-cursus: Op de wekelijkse spelletjesmiddag zal Annalou Mantz haar kennis van
het leuke, fascinerende Chinese
spel Mayong overdragen aan
eenieder die dat graag zou willen leren en kunt u een cursus
van 6 lessen bij haar volgen.
Aanvang 14.00 uur. Kosten € 1,per les. Maar natuurlijk kunnen
op deze middag ook andere spelletjes worden gespeeld.
- Muzikale middag: Op zondag
22 januari is er een gevarieerd
programma met meezingliedjes, een quiz, poëzie en andere
vermakelijkheden onder leiding

van Henk en Ria van Paridon.
Aanvang: 14.30 uur. Entree:
€ 4,- (incl. één consumptie).
- Dvd-voorstelling op een groot
tv-scherm: Op woensdag 18 en
25 januari zal de film ‘Mary Bryant’ in twee delen worden vertoond. Aanvang 19.30 uur. De
toegang bedraagt € 1,-.
- Franse conversatie: Vanaf 12 januari is er op donderdagavond
om de 14 dagen Franse conversatie. De groep bestaat thans
uit 11 personen met wisselend
niveau. Men probeert elkaar
zoveel mogelijk te helpen en
te corrigeren. Teksten worden

gelezen, Franse liedjes vertaald
en gezongen en raadspelletje
gedaan etc. Het zijn allemaal
amateurs die op deze manier
het Frans wat vertrouwder proberen te maken. U bent van harte welkom om te kijken of het
voor u geschikt is. De volgende
bijeenkomst is op 26 januari
van 19.30 uur tot ± 21.30 uur.
Voor inlichtingen kunt u mailen naar j.c.vandenberg-borst@
hetnet.nl. Kosten € 12,50 voor
het gehele jaar.
- Bingo: Op zondag 29 januari is
er weer een bingo met leuke prijzen. Aanvang: 14.30 uur. Aan-

melden is niet nodig. Entree: 4
euro (incl. een bingokaart en
één consumptie).
-
Bustocht met de Palmpit: Op
vrijdag 17 februari gaat de eerste busreis in dit jaar naar Brabant en wel naar Hilvarenbeek.
Na de ophaalroute om 9.00 uur
rijden we naar de omgeving van
Utrecht voor koffie met gebak.
Na de koffie rijden we Brabant
binnen en komen uit in Terheijden waar we onbeperkt
erwtensoep met roggebrood en
spek geserveerd krijgen! Daarna
rijden we naar Hilvarenbeek
waar we in het orgelpaleis een

cabaretachtige voorstelling krijgen en u kunt luisteren naar de
muziek en zelf nog kunt dansen
in een gezellige ambiance. Verder krijgt u ook nog een kopje
koffie of thee met cake. Na deze
gezellige middag zijn we rond
18.00 uur weer terug in Bussum.
Prijs: 40 euro, gepast betalen in
een envelop bij de bus op de reisdag. Aanmelden kan tot en met
27 januari bij de gastvrouwen
van de Palmpit of bij Eva Kooiman tel. 035-6939695, mobiel:
06-13177152.

Baarder
USSUMSNIEUWS
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2012 úw WOONjaar!
...ER IS VAST MÉÉR MOGELIJK DAN U DENKT...
WIJ
WIJDE
DE
MOGELIJKHEDEN!
MOGELIJKHEDEN!
WIJ DE
MOGELIJKHEDEN!

UUDE
DE
WENSEN…
WENSEN…
U DE
WENSEN…
UUDE
DE
VRAGEN…
VRAGEN…
U DE
VRAGEN…

Per direct gezocht in Naarden:

MEDEWERKER RESTAURANT (op oproep basis)
AFWASHULP (op vaste dagen van 12.00 tot 15.00 uur)

WIJ
WIJ DE
DE
ANTWOORDEN!
ANTWOORDEN!
WIJ DE
ANTWOORDEN!

Voor volledige advertentietekst ga naar www.bergmanclinics.nl.

Klik op vacatures: Kliniek voor Bewegingszorg.
Stuur ons uw cv voorzien van uw motivatie per mail of via de post.

BEL of Mail ons voor een VRIJBLIJVEND gesprek!

035 – 694 45 00
ii nn ff oo @
oo uu dd ii jj ss .. nn ll
035 @–kk694
45 00

BERGMAN CLINICS t.a.v. afdeling catering, Rijksweg 69, 1411 GE Naarden.
e-mail: cateringnaarden@bergmanclinics.nl. Tel.: 0900-8099.

i n f o @ k o u d i j s . n l

by Saskia van Dijk

(VER) BOUWBEGELEIDING
STYLING & KLEURADVIES
VOUW - / GORDIJNEN
INTERIEURONTWERP
STOFFEN
VERLICHTING
KALKVERF CARTE COLORI
BANKEN O.A. DANCA

Combine & Design Interieur
Vlietlaan 68-70 Bussum tel 035-6920856

2012 BEGINT VOORDELIG!!!

Totaal voordeel € 1.655,-

Wegenbelastingvrij tot 2014

Geen BPM

FordKa Cool&Sound

1.2i - 69PK/51KW

Inclusief Cool & Sound pakket: • Airco • Radio/CD • Getint glas • Elek.ramen voor
• Centr. vergr. met a.b. • Elek. verstelbare en verwarmbare buitenspiegels etc.

-/-/-

Nu met 1 jaa
rG
autoverzeke RATIS
ring!*
In combi

Nu vanaf:

natie met Fo
rd

Options

Ford 2012 prijs
€ 9.650,BPM/Wegenbelasting** €
925,Inruilpremie
€
730,-

€ 7.995,-

Aanbieding geldig op voorraadauto’s voorzien van kenteken JANUARI 2012.
**Wij betalen direct op de factuur tot 2014 uw wegenbelasting en de BPM bij de aanschaf. Dit betekent voor u een belastingvoordeel van € 925,*Een jaar gratis all-risk autoverzekering. Vraag naar de voorwaarden. Prijzen incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges, verwijderingsbijdrage en opties, tenzij anders aangegeven. Diverse aanbiedingen geldig op nieuwe voorraadauto’s, voorzien van kenteken.
Vraag naar de voorwaarden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 19,6-23,8; liter/100 km: van 5,1-4,2; CO2 gr/km: van 112-119.

BESPAAR 19% BTW! OP EEN NIEUWE FORDFIESTA UIT VOORRAAD*
Bijvoorbeeld de

FordFiesta Cool & Sound

Normaal vanaf € 12.195,-

Uitgerust met o.a.:
• Airconditioning • Radio/CD • Centrale deurvergrendeling met a.b.

Nu met 1 jaa
rG
autoverzeke RATIS
ring!*
In combi
natie met Fo
rd

Options

• Elek. ramen voor • Elek. verstelbare en verwarmbare buitenspiegels

Uw voordeel kan
oplopen tot

€ 1.950,-

LET OP! Keuze uit diverse uitvoeringen, motoren en kleuren! Zeer beperkt aantal op=op!
*Geldig op geselecteerde voorraadauto’s voorzien van kenteken 2011. Wij betalen u het BTW bedrag op de netto catalogusprijs van de auto uit als contante korting. Prijzen incl. BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, leges en verwijderings-bijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard specificaties.
Vraag naar onze exacte voorwaarden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: van 15,2-27,0; liter/100 km: van 3,7-6,6; CO2 gr/km: van 98-154.

Autobedrijf Poll Hilversum

Dick Visser’s Autobedrijf

Autobedrijf Poll Huizen

Zeverijnstraat 2 - Hilversum - Tel. 035 - 624 78 41

Rijksweg 1 - Naarden - Tel. 035 - 694 78 13

Nijverheidsweg 21 - Huizen - Tel. 035 - 526 28 88

www.ford-dickvisser.nl

www.poll.nl

www.poll.nl

NAARDERNIEUWS
BUSSUMSNIEUWS
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Zaak Jørgen
Roelfzema in
nevelen gehuld
Twee jaar verder, niks opgeschoten

BUSSUM - Openbaar Ministerie
noch Rechter Commissaris kunnen of willen iets zeggen over de
stand van zaken in de geruchtmakende zaak rond de dood van
Jørgen Roelfzema, twee jaar geleden. BussumsNieuws probeerde
klaarheid te scheppen, maar na
een aantal telefoontjes gaat een
woordvoerster van de rechtbank
niet verder dan: “het onderzoek
loopt nog.”
De toen 34-jarige Bussumer overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen nadat hij op kerstavond
2009 rake klappen op zijn hoofd
kreeg van de toenmalige eigenaar
van Cafe De Boemel aan de Herenstraat. De ruzie ging over een
drankrekening. In de steeg achter
het café werd hij afgeranseld. En
Roelfzema was kwetsbaar door
een brommerongeluk negen jaar
eerder. Hij verloor een deel van
zijn schedel. Dat stuk werd vervangen door een stalen kap.
Jørgen werd de volgende dag thuis
zwaargewond en buiten westen
aangetroffen door zijn moeder. In
het ziekenhuis is hij sinds eerste

kerstdag in coma gehouden. Maar
er bleek uiteindelijk geen kans op
herstel. De Bussumer leidde een vegeterend leven waar hij niet meer
uit was gekomen. Bijna een maand
na het fatale incident werd de ziekenhuisbehandeling gestaakt en
overleed hij. Het Openbaar Ministerie verrichtte sectie en vervolgde
het onderzoek.
De verdachte 51-jarige kroegbaas
werd snel opgepakt en wegens
‘poging tot doodslag’ veroordeeld.
Begin 2010 werd hij echter alweer
vrijgelaten om zwaarwegende gezondheidsredenen. De zaak kreeg
nog een aantal keer de aandacht
in programma’s zoals Opsporing
Verzocht, maar dat leverde niet of
nauwelijks iets op. Het onderzoek
richtte zich vooral op de vraag wat
er is gebeurd nadat Jørgen gewond
het cafe heeft verlaten.
Op een pro-forma zitting van de
rechtbank na is het sinds ijzingwekkend stil in deze zaak. En justitie
zwijgt in alle talen over de voortgang. Het enige inhoudelijke dat de
rechtbank-woordvoerster nog kwijt
kan is dat er dezer dagen “deskundigen worden gehoord.”

Auto gestolen
BUSSUM - Bij een autobedrijf aan de Landstraat is maandagochtend 16
januari een zwarte Volkswagen Golf gestolen. De auto stond rond 09.30
uur met draaiende motor op de Landstraat. Getuigen hebben de auto
zien wegrijden richting de Nieuwe Raadhuisstraat. Het kenteken is
TP-HL-53.

Felicitaties voor 100-jarige
Bussumse
Bloemen en gelukwensen van de gemeente Bussum voor de 100-jarige mevrouw H. de Groot-Heiermann, uit handen van loco-burgemeester Adriana van den Berg. Zo’n beetje haar hele leven heeft
de jarige eeuweling in Bussum gewoond. Sinds vijftien jaar in een
aanleunwoning bij Godelinde, na het overlijden van haar man. Stil
zitten doet mevrouw De Groot daar overigens niet. Dat kan ook
nauwelijks met alleen al alle dochters, kleinkinderen en achterkleinkinderen die nog steeds graag bij haar op bezoek komen. De
bijzondere verjaardag werd met hen en met vrienden gevierd; en
op een bijzondere dag, vrijdag de 13e. Maar eventueel onheil bleef
gelukkig uit.

Afscheid van Juf Ellis
“We hielden heel veel van haar”, zegt Nancy Does, directeur van de Vondelschool na afloop van een
indrukwekkende ‘herinnerings-bijeenkomst’ vorige week, waarin afscheid werd genomen van juf Ellis.
Een week eerder overleed ze, 45 pas, aan een ongeneeslijke ziekte. Leerlingen, ouders, leerkrachten en
familie brachten haar een laatste saluut op de school waar ze 7,5 jaar werkzaam was. Dat werd afgesloten met het oplaten van 470 ballonnen in haar favoriete kleuren. Foto: Bob Awick

Deze week besluit over
behandeling herindeling
BUSSUM - Het wordt deze week
duidelijk of de Tweede Kamer nog
deze maand een besluit neemt
over de gemeentelijke herindeling. Het onderwerp staat al op
het agendaberaad.
Maar zeker is ook wat dit betreft
nog helemaal niks. Want er zou
nog kunnen worden besloten om
de plenaire behandeling uit te
stellen. De gemeente gaat er voor
de zekerheid vanuit dat zulks niet
gebeurt, en wil volgende week met
zo veel mogelijk Bussumers naar
Den Haag om daar de behandeling
van het wetsvoorstel vanaf de publieke tribune te volgen.
Het zal spannend worden of de
nog steeds voorgestelde samenvoeging van Bussum, Naarden,
Muiden en Weesp op een Kamermeerderheid kan rekenen. Een
rondje bellen met alle fracties
heeft nog geen duidelijk beeld
opgeleverd. De politieke partijen
zijn tamelijk verdeeld. Het debat
in de Tweede Kamer zal worden
geleid door de nieuwe minister
van binnenlandse zaken, Liesbeth
Spies. Zij is de opvolger van minister Piet Hein Donner die het
dossier uitvoerig heeft besproken

met de betrokken burgemeesters
en ambtenaren.
Wie mee wil naar het Binnenhof,
kan volgende week op de speciale
gemeentelijke bus stappen. Gratis
en voor niets. Vooralsnog wordt
uitgegaan van behandeling in de

Kamer op 24, 25 of 26 januari. Wie
mee wil kan zich opgeven via het
speciale mailadres fusie@bussum.
nl. Belangstellenden worden daarna via e-mail op de hoogte gehouden. Langs deze weg wordt ook de
definitieve afspraak gemaakt.

Bussum praat over de
toekomst van het centrum
BUSSUM - Aan de veelbesproken
‘Centrumvisie’ wordt woensdag
een vervolg gegeven met een, zoals
de gemeente dat noemt, extra participatieronde. De eerste van drie.

len. Aan de hand van deze koers
worden concrete plannen gemaakt
en uitgevoerd. Het winkelgebied
speelt hierin vanzelfsprekend een
belangrijke rol.

Deze bijeenkomsten worden gehouden na kritiek op de manier
waarop de eerder verschenen concept-visie tot stand is gekomen. Alle
burgers die zich betrokken voelen
- bewoners, ondernemers, winkelend publiek of vertegenwoordigers
van belangenverenigingen - zijn
kunnen hieraan deelnemen. Zo wil
de gemeente komen tot een breed
draagvlak.

De bijeenkomst van woensdagavond is een paneldiscussie met
experts waaronder vertegenwoordigers van de Bussumse Ondernemers Vereniging, Kamer van
Koophandel, een lokale bank en
een ervaringsdeskundige van een
andere gemeente. Doel is om tot
een scherpe analyse te komen van
de huidige situatie en hoe de sterke
kanten van het Bussums centrum
kunnen worden behouden en versterkt. De conclusie van deze avond
wordt gebruikt als basis voor de
tweede bijeenkomst.

In het beleidsstuk wordt vastgesteld hoe het dorpshart zich in de
toekomst zou moeten ontwikke-

Reünie van Gooiland Mavo
BUSSUM - In The Spot aan het
Wilhelminaplantsoen wordt een
Gooiland-Mavo reünie gehouden.
De organisatoren zijn nog op zoek
naar oud-leerlingen.
Via Facebook en langs andere wegen zijn er inmiddels al een hoop

opgespoord. Maar met bijna 300
geregistreerden is dat voor de organisatie nog lang niet genoeg. Meer
informatie is te vinden op www.
facebook.com/gooilandmavo en aanmelden voor de reunie kan via mailadres gooilandmavo@gmail.com.
De school was gevestigd in noodge-

bouwen aan de Gooiberg, naast het
zwembad. Daarna werd verhuisd
naar de Fortlaan. Inmiddels is het
alweer bijna twintig jaar geleden
dat de Mavo van de Bussumse kaart
verdween. De reünie is op vrijdag
17 februari vanaf 20.00 uur.

Baarder
ussumsNieuws
N

Woensdag 18
Donderdag
19 januari
januari 2012

Vlees:

Sucadelappen
Braadworst rund en/of varkens

500 gram
4 voor

Vleeswarenkoopje:

Wintergebraad

100 gram

€ 1.

100 gram

€ 1.

100 gram

€ 1.25

Salade v/d week:

Sellery Honingmosterd salade
Maaltijd van de week:

Oosters

€ 4.99
€ 3.00
19
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Huishoudelijke
Hulp nodig?
Amaris Thuis,
altijd in de buurt!
Verkoop NIEUW en GEBRUIKT

Amaris De Veste
deveste@amaris.nl
of bel met 035 – 6473191
en vraag naar:
A. Ebbelaar of T. Teijsse

met volledige BOVAGGARANTIE
ONDERHOUD-REPARATIE ALLE MERKEN APK
KEURINGEN -OOK VOOR DIESELS

29

SCHADEHERSTEL-SPUITEN-TAXATIES

Thuiszorg, Welzijn & Services, Advies & Behandeling

SCHOKDEMPERS-TREKHAKEN ENZ.

DIJKSTRA, keurslager

TEGEN AANTREKKELIJKE PRIJZEN

Koekoeklaan 66 Bussum T. 035-6920048

Mackaylaan 46a Naarden T. 035-6946170

ENERGIESTRAAT 9A, NAARDEN

www.keurslagerdijkstra.nl
keurslagerijdijkstra@zora.nl
Aanbiedingen van wo. 18-01 t/m di. 24-01-2012

MONTAGE VAN BANDEN-UITLATEN

FEENSTRA

TEL. 035 - 694 58 88 / FAX 035 - 694 63 33
WWW.AUTOBEDRIJFDEGROOTNAARDEN.NL

SCHILDERWERKEN
AMSTERDAM – NAARDEN
STERK IN AMBACHTELIJK SCHILDERWERK

TEL. 06-53771186

10% korting op
verhaalde schades

NERGENS
GOEDKOPER!

Door vakmanschap.

Wees mondig,
laat u niet sturen!

H. v.d. Rijd
Energiestraat 13a
1411 AP Naarden
Telefoon 694 54 95

Ook spuitwerk van
radiatoren, keukens,
kasten en meubels in
alle gewenste kleuren

APK-KEURING
compleet

17,50

Winterbanden
voor alle
merken

Ruim 150
occasions
v.a. 3.950,-

Afspreken dan maar?
Weet u dat ruim 40% van de auto’s waaraan wij service verlenen
niet van ons huismerk Opel of Chevrolet is. Dat komt doordat steeds
meer mensen ontdekken dat een servicebeurt, APK of reparatie bij
Fred Janssen beter, sneller en voordeliger is. Afspreken dan maar?

AUTOVERHUUR

Eén van de grootste autoverhuurders van midden Nederland
Personen- en bedrijfsauto’s
vanaf € 39,- per dag

Naarden: Amsterdamsestraatweg 17 • 035 - 699 11 11
Huizen: Machineweg 1 • 035 - 52 888 52
www.fred-janssen.nl

krant
krant

site
site

mobiel
mobiel

NaarderNieuws

Donderdag 19 januari 2012

☎ 035 691 39 49

☎ 035 525 62 52

JanUari
Opgeven kan ook via www.bussumsnieuws.nl

SALSA IS HOT
WWW.CLUBDANSI-SALSA.NL
Inl. 06-18153964
We starten op 10 februari
a.s. met nieuwe danslessen.
Beginners t/m gevorderden.
Zaterdag 28 januari feestavond
met diverse workshops, zoals
Salsa, Bachata, en Zouk.
Bij www.joycepromotions.nl
Party-Service
Inl. 06-54938646
De Boomgaarde 9 – 2
1243 HV ‘s-Graveland (aan de
N236) gratis parkeren
Aanvang 20.00 uur.

GEBOORTEKAARTEN?
DRUKKERIJ MEIJ BUSSUM

STATIONSPLEIN 4
www.drukmey.nl

HUWELIJKSKAARTEN?
Peer Touber Scheepselektra.
Reparatie, renovatie en nieuwbouw van scheepselektra. Gevestigd in Jachthaven Naarden.
06-23132682. www.peertouber.nl
“CompuRep”
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer & netwerk
problemen www.compurep.nl
info@compurep.nl tel.
06-42269939
HONDENUITLAATSERVICE voor
Naarden/Bussum.
Gediplomeerd en gecertificeerd. Lid van
www.hus-Nederland.nl. Voor info
zie www.royalanimalservice.nl of
bel Jessica 06 3466 3232.
Is uw dak of goot aan vervanging toe? Bel voor een
vrijblijvende prijsopgave met
Arthur’s
Loodgietersbedrijf
06-22418974, want uw dak is
mijn vak.
Tweedehands
Brocante
&
Antiek. Elke zaterdag 10-17.
Nikkelstraat 39 Naarden. Tel.
06-29350115
WIE LAAT DE HOND UIT? Hondenuitlaatservice “DE UITGELATEN HOND” Bussum-Naarden.
? 8,50 per wandeling. GRATIS
proefwandeling! Gediplomeerd
en gecertificeerd. www.deuitgelatenhond.nl 06-11535956
Vrouw zoekt werk in de huishouding met strijkwerk. Met
goede ref. Tel. 06-86359511.

Za
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Het Blauwe Huis – POEP!

AFVALLEN?
STOP de strijd met jezelf
Maak NU een afspraak
Vergoeding door ziektekostenverzekeraar mogelijk!
Gewichtsconsulente
en Vitaliteitscoach
Wilma Seinen
www.leefgewoonten.nl
035 - 88 70 696

Schildersbedrijf PMC biedt u
altijd een vrijblijvende offerte
voor klein en groot werk info
06-53148137.
SCOOTERDUMPER, verkoop en
reparatie alle merken scooters!
Eigen ophaalservice 0294414108 Bloemendalerweg 41
Weesp
Voor het verzorgen van uw
belastingaangifte 2011 kunt
u nu een afspraak maken.
Tevens verzorging en controle
van uw huur- en zorgtoeslag.
Wij komen bij u aan huis. 035
– 6982840.
Is uw tuin groot of klein?
Hoveniersbedrijf P. Dijs onderhoudt hem piekfijn! Nu ook
uw winterbeurt Philip Dijs
06-22989665 www.pdijs.nl
Diko Express zoekt bezorgers
voor het BussumsNieuws en
NaarderNieuws in Bussum en
Naarden. Tel: 035-6912214.
LIJSTENMAKERIJ
POSTERFRAMEFIx Foto afdrukservice
1,60 meter breed! - foto op
aluminium - foto op mdf - passepartouts van 10x15 cm t/m
100x150 cm 250 kleuren - al
het inlijstwerk - keuze uit 1000
lijsten - opplakwerk - museum
glas - losse verkoop van materialen alles per vel - voordelige
standaard lijsten in hout en aluminium, Amsterdamsestraatweg
15d Naarden. Open: di-wo-do
9.00-14.00 tel 06-51083335
Dick Vos

•

podium één 20.15 uur
Slagerij van Kampen speelt met licht

•

Sara Kroos – Voor de leeuwen

Zo
22

Henk Poort en Danny de Munk – Jeugdherinneringen

•

podium één 20.15 uur
Sara Kroos speelt link spel

•

www.SPant.Org

FOURNITUREN-HANDWERKEN
’MARION’ POSTSTRAAT 23
BUSSUM TEL. 035-5339692.
MAAN-DINSDAG
GESLOTEN.
ALLEEN DE MAAND JANUARI
DMC MOULINE VAN 1,45 VOOR
1,10 EURO.
Uw huis laten ontruimen?
Vraag folder aan 0355233599 of
woningontruiming.com
Verloren:
wit-geelgouden
armband met diamantjes op 30
dec. 035-6915453.
Maak uw goede voornemens
waar! Doe mee met DANCEFUSION; Aerobic/Dance op woensdagavond en vrijdagochtend.
Mail voor een gratis proefles
naar info@jellyjamdance.nl.
Want zo lief heeft God de
wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft,
opdat een ieder, die in Hem
gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft staat
in Johannes 3:16. Inf.: Philip
Dijs 694 56 99.

2gat

LES BIEN-AIMÉS

do 19 20.00/ za 21 15.45 en 21.15/ zo 22 20.00/ ma 23 10.00/ di 24 14.15 Hoe liefde in Parijs verandert van een zorgeloos spel (jaren ‘60) in behoedzaamheid en het huidige individualisme. Met Chiara
Mastroianni en Catherine Deneuve.

3h

THE ARTIST

do 19 20.30/ vr 20 21.15/ za 21 16.00/ zo 22 20.30/ ma 23 10.30/ di 24 14.00/ wo 25 20.30 Een van
de meest hartverwarmende nostalgische films die u dit jaar zult zien: Hollywood-roem vergaat, maar
Hollywood-liefde blijft.

3dat

HASTA LA VISTA!

vr 20 18.45/ za 21 18.45/ zo 22 15.45/ ma 23 20.00/ wo 25 20.00 Drie jonge gehandicapte Vlamingen
laten de humor zien van hun gehannes, als ze per bus op weg gaan naar Spanje, waar ze hun maagdelijkheid hopen te verliezen.

4tg

vr 20 19.00/ za 21 21.30/ zo 22 16.00/ ma 23 20.30 Een zwijgzame held, een vrouw in nood en een boef
die zijn leven wil beteren: zorgvuldig gestileerd minimalisme in een razend spannend noodlotsdrama.

LES HOMMES LIBRES

3tad

TINTIN: SECRET OF THE UNICORN (OV)

2gat

vr 20 21.30/ za 21 19.00/ di 24 20.00 Parijs 1942. Noord-Afrikaanse moslims helpen joden en verzetten
zich tegen de Duitse bezetters. Een vergeten verhaal.
za 21 13.00/ zo 22 13.00 De Kuifje-strips zijn tot in de perfectie geanimeerd; met vaart, humor en
prachtige effecten. Nederlands ondertiteld.

podium één 14.30 uur
“Het is pas feest als je erbij bent geweest”(Henk en Danny)

Cursus Mindful Mediteren
start weer op 1 februari 2012
wekelijkse lessen. Informatie
bij docente Hilde Boot, hilde.
boot@gmail.com, 0621975925.

Brediusweg 1
Kaarten: (035) 693 86 94 en
www.filmhuisbussum.nl

DRIVE

podium twee 14.30 uur en 16.15 uur
Wie heeft er op mijn kop gepoept?! UITVERKOCHT

Za
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za 21 13.30/ zo 22 13.30 De gevoelige Dolfje wil helemaal geen weerwolfje zijn, want welke mama wil
nou een wolf als kind? Naar het gelijknamige succes van Paul van Loon. Minder geschikt voor de
allerjongsten.

SNEAK PREVIEW

di 24 20.30 Verrassingsvoorstelling van een film die spoedig in première gaat.
Gereduceerd tarief € 6,00 (online) / € 6,50 (kassa).

KLASSIEKERS IN DE BOVENZAAL
elke zaterdag en zondag om 19.30 uur.

Grote loodsverkoop 350 m2.
Zo. 22 jan. 12-16.00 uur Nijverheidswerf 43 Bussum

Nieuw aanbod: stem, zingen,
expressie workshops / cursus,
www.studiostem.nl

OPVALLEN
DOOR
AF TE VALLEN?
Wil jij ook in 2012
10 KILO KWIJT
IN
10 WEKEN TIJD!
Voedings- en bewegingscoach
Marja van Wagensveld
Telefoon 06 - 512 65 347

Naschoolse oppas aan huis
gezocht. Wij hebben vier lieve
kinderen in de leeftijd van 5-9
jaar. Voor donderdag (en eventueel inval op dinsdag) zoeken
wij een actieve, ervaren en vrolijke oppas. Interesse? Bel: 06
53767390.

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden. Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.
6281550 of 06-252 84 440
GEVRAAGD uw (defecte)
wasmachine, fornuis, zonnescherm, radiator, boiler GRATIS
opgehaald, 06-47128728
Cursus Mindful Mediteren
start weer op 1 februari 12
wekelijkse lessen. Informatie
bij docente Hilde Boot, hilde.
boot@gmail.com, 0621975925.
Leuk gezin (3 kinderen van
0-3-5) in Naarden zoekt vaste
en lieve oppas aan huis voor
dinsdag en woensdag 08.0018.00 uur. Bel bij interesse:
06-512 29 301

2ga

DOLFJE WEERWOLFJE

Vr. zoekt werk in de huishouding met strijkwerk. Met ervaring en goede ref. in Naarden.
Mevr. Kim. Tel. 06-85187702.
Lieve man van 61 jaar zoekt
een lieve en leuke Nederlandse
vrouw tussen de 56 en 60 jaar
oud. Liefst omgeving Naarden, Bussum en Hilversum.
Brief graag met foto, altijd
een antwoord terug. Dhr. De
Klein, Brinklaan 27 A2, 1404 EP
Bussum
Te koop: zeer cpl. Villeroy &
Boch “Wildrose’’ servies 12
pers. Bevat: ontbijtservies,
vleesschaaltjes,
gebakstel,
diepe en platte borden, groenteschalen, sauskom, slaschaal
en dessertbakjes, 2 kandelaars
en tafelkleed. 98 delen. Info:
06-12258842 na 19.00 uur.

SLENDER YOU
STUDIO KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1
Telefoon 035-656 61 13
SLENDER YOU
ZONNEBANK
HYDROMASSAGE
ENGLISH LESSONS (one-toone). CELTA qualified native
speaker. Tel. 06-25587894.
Gitaaren
drumles
in
Bussum. ? 25,- per half uur.
06-27056617
Gezocht oud ijzer, metalen, accu’s, katalysators, alu.
velgen, etc. Ook sloopwerken,
tel. 06-29350115
Ribbroeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr: www.nr14bussum.nl
Bootzeilen/dektenten
te koop. Meer info:
www.dekzeilenspecialist.nl
of bel 06-55771928.
BUHR ZOEKT BOEDEL. UW HUIS
LEEG EN BEZEMSCHOON! Nu de
gehele dag contact mogelijk op
06-10566581
Manicure DOT mooie natuurlijke
nagels € 30,- Keverdijk 71, M
06-27294616 Naarden

Een WEBSITE voor uw bedrijf voor
250 euro, geheel gemaakt naar uw
wensen. 06-54985769

3 regels

Gezin in Naarden zoekt gedipl.
nanny voor 20 u. p/w (wo+do
of vr). Meer info: bel Nanny&Co
071-5127242.

e 7,50

Verzamelaar vraagt t.k. oude
ansichtkaarten van voor 1960.
Tel. 0182-526781

e 12,85

Boersma Pianoservice: piano
stemmen e 55,-. Tel.: 0358870159

e 18,21

e 9,28
e 11,07
e 14,64
e 16,42
e 19,99

Introductieactie bij Pedicurepraktijk Pretty Feet in
Bussum; maakt u voor 2 personen een afspraak, dan krijgt u bij
de daar opvolgende 2e behandeling beiden 15% korting. Bel
voor een afspraak 06-20972894.
www.prettyfeet.nl.

Hoe werkt het?
Vul de bon in en laat tussen de woorden een vakje open. Eén letter of leesteken per hokje! Geen afbrekingen s.v.p.

HUIS EN HUISDIERENOPPAS
door ex-ondernemersechtpaar,
ook in het buitenland. Info
0646061180.

Hierbij machtig ik Enter Media b.v. om eenmalig een bedrag van e .................... af te schrijven van

Naam: ....................................................................... Telefoon: ..........................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Postcode: .............................................................. Woonplaats: ..........................................................................
Datum: ............................................................... Handtekening: ..........................................................................

rekeningnummer

$

Lekker in de zon met de rolstoel wandelen? Word vrijwilliger bij Versa Vrijwillige
Thuishulp 035-6947455 ma.
t/m vr. 10-12 uur; e-mail;
vthbussum@versawelzijn.nl;
website; www.versawelzijn.nl/
vrijwilligethuishulp

Slagerij van Kampen – MUCHOmenos

do 19 jan
t/m
wo 25 jan

$

SLENDER YOU
STUDIO KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof 1
Telefoon 035-656 61 13
DE ANDERE MANIER
VAN BEWEGEN!
Ervaar het zelf!
Maak nu een afspraak
voor een proefsessie!!

Vr
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Stuur de bon op naar: BussumsNieuws b.v., Postbus 5003, 1380 GA Weesp

Woensdag
1819
januari
2012
Donderdag
januari
2012

BNussums
NN
ieuws
aarder
ieuws
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26-29 januari 2012

GROTE KERK
NAARDEN-VESTING

GEOPEND VAN 11-18 UUR
VRIJDAG TOT 21.30 UUR
voorverkoop met korting en arrangementen:

www.kunstenantiekweekend.nl

✃
MET € 3,- KORTING NAAR KUNST & ANTIEK WEEKEND NAARDEN 2012
Bij inlevering van deze strook ingevuld met uw e-mailadres, ontvangt u € 3,- korting op
de toegangsprijs van € 15,- (maximaal 2 personen en niet geldig in combinatie met andere acties)
E-mail:

editie

naarden

