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Leer gebarentaal
op cursus bij Esther
Gramsbergen

Een mooi vooruitzicht, al weer
de laatste werkdag, de negende
op rij. Het is koud zo ’s morgens
vroeg. De rode bal glijdt lang-
zaam omhoog. Twee Audi’s pro-
beren de kentekenplaat van mijn
viertaktscooter op te eten. Een
zware vrachtwagencombinatie
past net op de smalle polderweg.
Ik ga eerbiedig aan de kant, de
berm in. Het gevaarte davert
zonder een moment in te houden
voorbij. En laat mij stof happen.
Ik wrijf mijn vizier schoon en
vervolg mijn weg naar het Gooi.
Op de Stichtse Brug staat het ver-
keer weer eens stil. Het waarom
blijft voor mij onduidelijk en
vermoedelijk geldt hetzelfde voor
de automobilisten, want even la-
ter jaagt het weer - ik zou bijna
zeggen in sneltreinvaart - over de
A27 richting Blaricum. Ik ver-
volg mijn weg. Een jong stelletje
staat met de fiets bij de verkeers-
lichten bij de Bijvanck te wach-
ten. Zij legt de hand op zijn arm;
ik geniet van het pril geluk. Op
de Torenlaan kruipt een auto
richting Laren. Voor de snel-
heidsremmende slinger stopt de
bestuurder en laat mij voorgaan.
Op het fietspad van de Hilver-
sumseweg toeter ik voor een fiet-
ser met koptelefoon op. Hij rijdt
midden op het pad, wijkt nog
verder uit naar links en rijdt mij
onderuit. Met enkele krachtter-
men maak ik duidelijk dat ik
niet van zijn gedrag gediend ben.
Het kan ook anders. Een herders-
hond loopt los op het fietspad. Ik
minder vaart, steek mijn hand
op als groet naar de eigenaar en
die antwoordt vriendelijk: goe-
demorgen. Mijn dag is toch nog
goed.
H E N K  VA N  M A A N E N

I N  6 0  S E C O N D E N

Goedemorgen

huizen

Motordieven
’s nachts betrapt
Twee bewoners van de Zender-
laan in Huizen hebben gister-
morgen vroeg hoofd- en schaaf-
wonden opgelopen bij een
poging twee motordieven
staande te houden. Ze hoorden
rond half vijf vreemde geluiden
buiten. Ze zagen hoe twee man-
nen de motor van de bewoners
in een bestelauto laadden en
probeerden hen tegen te hou-
den. De man wilde de dief uit
de auto trekken, maar kreeg een
aantal klappen. De vrouw pro-
beerde de autosleutel uit het
contactslot te trekken. De die-
ven gaven echter gas en de auto
reed weg. De twee bewoners
werden daardoor meegesleurd.

Lente-
kriebels

BOEK ONLINE
of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
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Boek vóór 28 maart en profiteer van €100 vroegboekkorting!

MS My Story

MS MY STORY***+ of MS FIDELIO****
U zult zich snel thuis voelen aan boord van deze sfeervolle schepen. Beide
beschikken over o.a. lounge met bar, restaurant, sauna en zonnedek.

Vertrek: vrijwel iedere zo. van 15/5 t/m 2/10
Mei v.a. 939 Augustus v.a. 939
Juni v.a. 999 September v.a. 899
Juli v.a. 949 Oktober v.a. 849
Prijzen o.b.v. 2-persoonshut hoofddek (achter) incl. € 100
vroegboekkorting.

Dag 1: busreis naar Duitsland, hotelovernachting.
Dag 2: inscheping in barokstad Passau.
Dag 3: naar het stadje Melk met het Stiftklooster.
Dag 4: hofstad Wenen met o.a. de Staatsopera en de Hofburg.
Dag 5-6: op naar Boedapest, lichtstad van het oosten. Ontdek
het vissersbastion en de Burcht Boeda.
Dag 7: levendig Bratislava met de machtige burcht en een
fascinerend historisch centrum.
Dag 8: vaartocht door het UNESCO wijngebied Wachau.
Dag 9: ontscheping, stadstour Passau, hotelovernachting.
Dag 10: busreis terug naar Nederland. Zie www.kras.nl/32418

DONAUCRUISES

Compleet verzorgde 10-daagse riviercruises INCLUSIEF
� busreis v.v.
� 7 nachten cruise
� 2 hotelover-

nachtingen incl.
ontbijt en diner

� alle maaltijden
aan boord

� excursie Passau

KRAS
.NL:

uw rivierc
ruise-

specia
list!

vanaf

849

Trekking 10 maart

Tot 13.00 uur
vanmiddag!

De Jackpot valt zeker!

H I LV E R S U M - Amsterdamse
schreeuwers, Het Parool voorop,
die de hoofdstad tot dé media-
stad willen uitroepen, spannen
het paard achter de wagen. Dat
stelt Hilversums mediawethou-
der Jan Rensen. In plaats van
een titelstrijd pleit hij voor

Media Valley, de vierhoek Am-
sterdam, Utrecht, Amersfoort,
Almere, met Hilversum als
’toevallig’ middelpunt.

Rensen noemt de ’mindset-
ting’ van Amsterdam als nieuwe
mediastad vervelend. ,,Omdat
het totaal niet klopt. Wat zit er
nou helemaal? SBS, AT5, WNL,

dat is het zo’n beetje. Er zijn
nog nooit grote mediabedrijven
vanuit Hilversum naar Amster-
dam verhuisd.’’ Hij beticht
Amsterdam van bekrompen-
heid. ,,Als de Avro een keer
uitzendt vanuit het Vondelpark,
roepen ze al dat ze de media-
stad zijn. Plattelandsdenken.’’

Volgens de PvdA-bestuurder
kan Amsterdam niet tippen aan
Hilversum. ,,Wat wij hier aan
voorzieningen en infrastruc-
tuur hebben op het gebied van
media, krijgen zij nooit voor
elkaar. Zo simpel is het. Ze
bewijzen zichzelf een gunst
door Hilversum de rol van

mediastad te gunnen.’’ Rensen
benadrukt dat de snel groeien-
de mediasector kansen biedt
voor de steden in ’zijn’ Media
Valley. Onderlinge strijd om de
titel mediastad werkt volgens
hem averechts. ,,Kennelijk
speelt een rol dat Amsterdam
overal de beste in wil zijn. Maar

zonder deze titel is Amsterdam
al sexy genoeg. Als onbetwiste
creatieve hoofdstad bijvoor-
beeld. Voor ons is de mediasec-
tor niet sexy, maar van levens-
belang.’’

Met de collegasteden in de
Media Valley wil Rensen inter-
nationaal de boer op. Zoals

Rotterdam de haven van Europa
is, zo kan ’groot-Amsterdam’
distributiecentrum worden
voor content voor het conti-
nent. Intussen verstevigde Hil-
versum deze week de eigen
positie: RTL blijft, onder andere
doordat Hilversum meer gaat
’pronken’ met het mediapark.

’Amsterdam moet Hilversum de titel mediastad gunnen’
door henk runhaar

Op de vier zelfstandige peuter-
speelzalen, die onder de paraplu
van Samenwerkende Peuter-
speelzalen Hilversum draaien,
worden zo’n 125 peuters opge-
vangen. De gemeente heeft al la-
ten weten drie ton te willen be-
zuinigen op de peuterspeelza-
len. Het gevaar van leegloop en
sluiting bij de SPH is reëel, zegt
Van der Schans. ,,We hebben uit
een mondelinge toelichting be-
grepen dat de kans groot is dat
onze subsidie per 1 januari 2013
helemaal komt te vervallen.’’ En
dat zou het einde betekenen voor
Zonnestraaltje, Ienie-Minie, De

Wipwap en De Mallemolen. Het
SPH-bestuur heeft er een brand-
brief over gestuurd naar wethou-
der Erik Boog.

Subsidie is de kurk waarop de
SPH drijft. Dat geld - in totaal
ietsje meer dan een ton - maakt
vijftig tot zestig procent van de
inkomsten uit; de rest zijn de ou-
derbijdragen. Valt die ton weg,
dan krijgen de ouders een verho-
ging van de bijdrage voor hun
kiezen met tachtig tot honderd
procent. En dat leidt zeker tot
leegloop en sluiting.

Hilversum kent naast de SPH
twee grote(re) aanbieders van

peuterspeelzaalwerk: Versa Wel-
zijn en de SKH. Van der Schans
onderstreept het belang van de
vier SPH-speelzalen, met name
omdat daar veel ’reguliere’ peu-
ters zitten: zonder achterstand
in ontwikkeling. Dit in tegen-
stelling tot zogenaamde VVE-
peuterspeelzalen, waarbij wel
een achterstand speelt. Voor
laatstgenoemde peuters is er een
aanmerkelijk hoger subsidiebe-
drag beschikbaar, uit een specia-
le pot. De SPH meent dat de ver-
houding ’reguliere’ en VVE-peu-
ters in een peuterspeelzaal niet
zo mag zijn dat het ’ten koste’
gaat van de reguliere peuters.
Die moeten voldoende uitdaging
hebben, heet het. ,,Bij ons is de
verhouding één op tien’’, zegt
Van der Schans. De norm voor
een VVE-speelzaal is tien peuters
met een achterstand op een to-
taal van zestien peuters.

SPH vreest verlies subsidie

Exit dreigt voor
vier speelzalen
door hans hoogenboom

H I LV E R S U M -  ’Een regelrechte ramp voor onze peuters.’ Zo
noemt penningmeester Hieke van der Schans van De Mal-
lemolen de dreigende leegloop en sluiting van de vier SPH-
peuterspeelzalen in Hilversum. Dat scenario voltrekt zich
volgens haar als de subsidie wegvalt.

Frans van Vugt is aanwezig
,,omdat hij alle inspanningen
heeft gepleegd om dit voor
elkaar te krijgen’’, geeft de
huidig wethouder Wil de Vries-

Kempes als reden dat de oud-
wethouder de onthulling van
het kunstwerk mag doen.

Wanneer Van Vugt vervolgens
de Naarder vlag van de hoofd-
steen van het kunstwerk trekt
klinkt er applaus. De oooh’s en
aaaah’s zijn alom aanwezig. De
kunstenares hoort en ziet het
allemaal met een grote glimlach
aan. ,,Het past hier ook perfect
in het geheel’’, luidt haar tevre-
den constatering.

Zij heeft het ontwerp ’Kring-
loop’ genoemd. Het bestaat uit
vier kleine stenen en een grote.
,,Het was fijn dat het uiteinde-

lijk uit vijf stenen mocht be-
staan’’, vindt de Naardense
kunstenares. ,,In het eerste
ontwerp waren dat er slechts
drie, maar gelukkig vonden ze
dat iets te klein. Nu is het echt
wat.’’ Broens is niet onbekend
met de begraafplaats. ,,Ik maak
wel vaker grafmonumenten en
dergelijke die hier worden
geplaatst, maar dit is echt het
mooiste werk.’’

De vijf stenen zijn van Bel-
gisch hardsteen. ,,Dat sluit ook
heel mooi aan bij de vele oude
graven hier. Tegenwoordig
komt veel van het marmer uit

bijvoorbeeld China, maar veel
van de oude grafstenen zijn ook
van Belgisch hardsteen.’’ Behal-
ve over de plaatsing en het
formaat van de stenen, is de
kunstenares ook verantwoorde-
lijk voor de plaatjes die nabe-
staanden op de vier kleinere
stenen kunnen plakken, ter
nagedachtenis aan hun dierba-
ren die op het strooiveld wor-
den uitgestrooid. ,,Die zijn van
roestvrijstaal en de letters wor-
den uitgehaald. Daardoor krijgt
het ook weer iets transparants,
net als het kunstwerk. Ik ben
heel blij met de uitvoering.’’

Oud-wethouder Frans van Vugt (li) en kunstenares Ellen Broens (in rolstoel) bekijken het resultaat van hun inspanningen. FOTO STUDIO KASTERMANS

’Kringloop’ markeert strooiveld
door alexander poort

NAA R D E N - Kalm schrijdt een
groep mensen over begraaf-
plaats Nieuw Valkeveen in
Naarden. Alleen hun gezichten
en het opgewekte gekeuvel
verraden dat ze hier niet zijn
voor een begrafenis. Ze zijn er
voor de onthulling van een
monument, dat het nieuwe
strooiveld markeert.

Zaterdagochtend lost milieu-
wethouder Petra van Hart-
skamp uit Huizen het start-
schot naast het natuurparkeer-
terrein van De Goede Gooier. Zij
gaf de aanzet om dit jaar de
rommel op natuurterreinen bij
de kop te nemen. Hartskamp
coördineert het gewestelijke
milieubeleid en is bestuurslid
van het Goois Natuurreservaat.
De parkeerterreinen bij ver-
scheidene natuurgebieden
liggen soms vol rommel. Het
gaat om achteloos weggewor-
pen verpakkingen of serieuze
dumpingen van grover afval.
Dieptepunt was begin dit jaar
de vondst van een kubieke
meter verfafval waaronder che-
mische stoffen. GNR betaalt
jaarlijks tienduizenden euro’s
voor het opruimwerk. Het pro-
bleem wordt dermate groot dat
het GNR-bestuur overweegt de
parkeerterreinen om die reden
te sluiten.

Tien Bermbende-teams be-
zoeken van zaterdag 12 tot en
met zaterdag 19 maart evenzo-
veel locaties in Huizen, Laren,
Eemnes/Blaricum, Hilversum,
Loosdrecht en Bussum. De
inschrijving is inmiddels geslo-
ten. Dit om de veiligheid van de
deelnemers te waarborgen.

Bij de startlocatie ter hoogte
van de Trappenberg staan infor-
matiekraampjes van de GAD en
GNR. Bermbende is te volgen
op twitter via @bermbende.

Voor het eerst heeft zich een
Bermbendeschoolteam ge-
vormd. Een groep van 24 derde-
jaars leerlingen van SG Huizer-
maat gaat vrijdagochtend 18
maart aan de slag nabij de Hui-
zer haven. Vooraf krijgt deze
groep tekst en uitleg op school.

De schoonmaakacties worden
zaterdag afgesloten bij zwem-
bad de Biezem in Laren. Berm-
bende werd opgericht in 2010 en
bestaat uit bezorgde lezers van
deze krant.

B E R M B E N D E

Scholieren sluiten zich aan bij Bermbende

Met z’n tachtigen op vuiljacht 
door jaap timmers

B U S S U M, H U I Z E N - Met tach-
tig inwoners uit de regio gaat
de Bermbende zijn tweede
bestaansjaar in. Scholieren
van SG Huizermaat sluiten
zich aan bij dit schoonmaak-
team van De Gooi- en Eem-
lander.

De Bermbende maakt ook dit jaar het Gooi weer een stukje schoner.
FOTO STUDIO KASTERMANS

B LA R I C U M - Als alles volgens
plan verloopt staat er volgend
jaar in de Bijvanck een ver-
nieuwd winkelcentrum met 42
starterswoningen en negentig
parkeerplaatsen.

,,We hebben een nieuw win-
kelcentrum!’’ Een lang gekoes-
terde wens gaat in vervulling en
dat was dinsdagavond aan de in-

tonatie van wethouder Rob Post-
humus te merken. De wethouder
verraste de raadsleden tijdens
het rondetafelgesprek met het
goede nieuws. Er is een soort ak-
koord op hoofdlijnen tussen de
eigenaren en de projectontwik-
kelaar. ,,De begane grond is voor
de winkels en daarboven komen
drie lagen appartementen. In to-
taal 42 startersappartementen

met een oppervlakte van vijftig
vierkante meter.’’ De koper be-
taalt 140.000 euro. De gemeente
heeft een starterslening beschik-
baar. ,,Ondernemers/winkeliers
die dat willen, gaan tijdens de
nieuwbouw naar vervangende
winkelruimte’’, zegt de wethou-
der in een toelichting. De C1000
blijft op de huidige plek, maar
krijgt een andere pui. De wet-

houder spreekt over revitalise-
ring van het winkelcentrum, be-
langrijk voor de Bijvanck. Ge-
dacht wordt ook aan een week-
markt op het plein voor de
Malbak. Voor het winkelcen-
trum en de appartementen zijn
negentig bovengrondse parkeer-
plaatsen gepland. Voor ieder ap-
partement wordt één parkeer-
plaats gerekend.

Winkelcentrum Bijvanck met 42 woningen
door edward de vries lentsch

B U S S U M - Schoonmaak van
de bermen in onze regio
blijft hard nodig. Het vuil
hoopt zich weer op, waar je
ook kijkt.

Een stevige voorjaars-
schoonmaak is gewenst.
Daar doen de komende da-
gen weer honderden inwo-
ners van de regio aan mee,
gesteund door gemeenten,
gewestelijke afvaldienst en
De Gooi- en Eemlander
(Bermbende).

Laten we een succes ma-
ken van de ’Week van Neder-
land Schoon’, de opschoon-
dagen en alle andere initia-
tieven die in de omgeven
worden genomen. In Naar-
den is bijvoorbeeld een
buurtplatform van plan om
grote delen van de Keverdijk
op te ruimen.

Een onbekend aantal
mensen raapt elke dag of el-
ke week spullen van de
straat.

Schoonmaak
bermen blijft
hard nodig

B U S S U M, D E N H AA G - De Raad
van State gaat akkoord met de
grote opknapbeurt van het win-
kelcentrum Koekoeklaan en uit-
breiding van de Albert Heijn.
Buurtbewoners eisten schorsing
van het bestemmingsplan voor
de vernieuwing in afwachting
van een latere behandeling van
hun bezwaren. Maar de Raad
heeft meteen een einde aan de
rechtszaak gemaakt door alle be-
zwaren nu al af te wijzen.

De gemeente is blij dat Albert
Heijn als eigenaar van het hele
winkelcentrum de renovatie wil
starten. Dat gaat wel ten koste
van drie winkels die moeten
plaatsmaken voor de vergrote Al-
bert Heijn. Ook een openbaar
binnenplein gaat sneuvelen voor
de uitbreiding. De buurtbewo-
ners maakten onder meer be-
zwaar tegen het verdwijnen van
dit binnenplein, de verwachte
toename van het autoverkeer en
de parkeerdruk in de buurt.

Maar volgens de Raad van Sta-
te bieden een passage en extra
parkeerplaatsen voldoende com-
pensatie voor de bezwaren van
de buurt.

Vernieuwing
Koekoeklaan
goedgekeurd
van onze medewerker(ADVERTENTIES)

W E E S P - Vanaf de Rijnkade is
dinsdagmiddag tussen één uur
en half twee een rode bestelauto

Opel Vivaro gestolen. De auto is
voorzien van het kenteken 4-
VJK-15.

Opel Vivaro gestolen van Rijnkade 
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