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‘Alle extra’s 
zijn eraf. Dit is 
roofbouw op 
leraren’

Agenda Naarden-
Bussum
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Ruijsdael-
plein gaat 

toch op 
schop

NAARDEN - De herinrichting 
van het Ruijsdaelplein gaat 
door. Dat heeft de gemeente-
raad 31 oktober besloten. De 
raad verbond wel een voor-
waarde aan de herinrichitng; 
namelijk dat de provincie 
Noord-Holland een groot deel 
van de kosten neemt.

Een raadsmeerderheid om-
armde de opknapbeurt van het 
plein, zoals voorgesteld door 
Jelmer Kruyt (VVD) en Mar-
leen Sanderse (CDA) in overleg 
met pleinbewoners. Kruyt: “Het 
plein wordt een soort woonerf. 
De straat voor de Utrechtse 
Poort wordt een verblijfsgebied 
waar auto’s te gast zijn. Er komt 
een nieuwe vijver met nieuwe 
bankjes. Voor bezoekers wordt 
het een waardige entree voor 
de Vesting maar voor bewoners 
blijft het een groen en authen-
tiek plein.”

Kruyt verwacht dat de eerste 
schep in het voorjaar de grond 
in gaat. Omwonenden mogen nu 
eerst nog adviseren over de ge-
detailleerde inrichting van het 
plein en de manier waarop het 
in de toekomst afgesloten kan 
worden. In juni 2011 stemde de 
raad nog tegen de herinrichting, 
vanwege het ontbreken van 
draagvlak in de buurt. 

afvalbakken telt de gemeente 
Naarden volgens de begroting
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NAARDEN - GroenLinks raadslid 
Wim Verest stapt op. Hij is het 
niet eens met de manier waarop 
coalitiepartners VVD en D66 de 
raad over het alternatieve Stork-
plan hebben geïnformeerd. Dat 
maakte Verest vorige week in de 
raadsvergadering bekend. 

Verest verwijt coalitiepartijen VVD 
en D66 achterkamertjespolitiek te 
bedrijven in het Storkproject. Vol-
gens hem is de derde coalitiepartij, 
GroenLinks, niet betrokken bij de 
totstandkoming van het alterna-
tieve Storkplan. “De keuze voor 
uitbreiding van het plangebied 
met de Amersfoortsestraatweg is 
niet in het openbaar aan de raad 
voorgelegd. Ik heb sterke signalen 
dat in het nu op te starten parti-
cipatietraject voor de omwonen-
den van de Amersfoortsestraatweg 
ook niet alle uitkomsten mogelijk 
zijn.” Verest stapt op omdat de 
gang van zaken rond het Stork-
project hem principieel dwars zit. 
“Als ik in de oppositie had gezeten, 
was ik gewoon gebleven. Maar als 
lid van de coalitie ben ik mede-

verantwoordelijk, dus stap ik op.” 
Verests fractiegenoten van Groen-
Links zeggen zijn besluit te betreu-
ren, maar kijken anders tegen de 
kwestie aan. Fractievoorzitter Mar-
griet Schreuders: “Wij volgen Stork 
zeer kritisch. Onze fractie had ook 
terecht vragen over het gebrek aan 
betrokkenheid van omwonenden 
van het door de wethouder voorge-
stelde nieuwe deelgebied. Daarom 
waren wij ook blij dat de wethou-
der op verzoek van GroenLinks en 
de andere fracties heeft toegezegd 
de bewoners van het nieuwe ont-
wikkelgebied te laten adviseren 
over het project. Helaas was voor 
Verest deze stap onvoldoende om 
aan te blijven.”

VVD-leidster Mirjam van Meerten-
Kok vindt het vertrek van Verest 
‘heel jammer’. “Maar hij doet aan-
names over de rol van VVD en 
D66 die niet waar zijn. Wij heb-
ben GroenLinks nergens bewust 
buiten gehouden.” Voor de VVD 
verandert het plotse, principiële 
vertrek van Verest niets aan de 
werkwijze van de Liberalen in de 

raad. “We hebben een goed gesprek 
gehad met Margriet Schreuders en  
Wil de Vries van GroenLinks en we 
gaan gewoon verder, in goed ver-
trouwen.”

Olaf Vroom van D66 vindt het 
verwijt van achterkamertjespoli-
tiek dat Verest maakt, onterecht. 
“Verest doet voorkomen alsof D66 
en VVD allerlei meetings romdom 
Stork hebben gehad waarin van al-
les is besproken, maar dat is niet 
zo. Ook VVD en D66 willen meer 
tijd voor de participatie van de om-
wonenden van de dienstenstrook 
maar we hebben wel te maken met 
commerciele partijen zoals de Al-
liantie die hun eisen stellen. We 
zoeken hierin de rek op want we 
willen dit nieuwbouwproject niet 
laten sneuvelen.”

Het gebeurt in de Naardense po-
litiek niet vaak dat een raadslid 
vanwege een politiek conflict mid-
denin een termijn opstapt. “Als er 
tussentijds raadsleden vertrekken 
heeft dat meestal als reden dat ze 

(raads)werk en privé moeilijk kun-
nen combineren”, vertelt Minke 
Knibbe die al tien jaar griffier is. 
“De laatste keer was volgens mij 
het vertrek van Kees van Bunnin-
gen van GroenLinks in 2003. Hij 
vertrok niet vanwege een bepaald 
dossier maar omdat hij het niet 
eens was met hoe de raad toen 
functioneerde.” Het is nog niet dui-
delijk wie Verest opvolgt en wan-
neer dat gebeurt. Volgens de spel-
regels van de gemeenteraad blijft 
Verest raadslid voor GroenLinks 
tot de fractie een opvolger heeft 
gevonden.

Raadslid stapt op om Stork
Foto: BoB AwickDe cameraploeg van de EO filmt de jeu-de-boulers op het Kerkplein.

Vestingballen 
binnenkort bij de 

EO op NL2
NAARDEN - Naarden staat van 2 
tot en met 5 december centraal 
in het EO-televisieprogramma 
‘Geloven op 2’. Daarvoor werd 
vorige week druk gefilmd in 
de Vesting. De EO koos onder 
meer voor de Vestingballen en 
kunstenares Aya de Lange.

Volgens de EO-site gaan de 
presentatoren van Geloven op 
2 op zoek naar “helpende dor-
pelingen, typische lekkernijen 
en onvergetelijke historische 
momenten.” Vestingbal Frans 
Muthert is benieuwd: “Ze heb-
ben ons een half uur gefilmd, 
maar daar blijft misschien een 
minuutje van over. Dat moet je 
altijd maar afwachten.” 

Verest: ‘Ik ben het prIncIpIeel oneens met hoe VVD en D66 stork aanpakken’ 

Gemeente Naarden
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Lekker hè,
als het gewoon

werkt?
Een keuken of badkamer is zo aangeschaft. Maar dan

staat hij nog niet. Bij Kloosterman wel: Kloosterman levert,
plaatst en installeert complete keukens en badkamers.

Zelfs als daar een complete verbouwing bij komt kijken.
Gewoon onbezorgd genieten dus.

www.kloostermankeukens.nl

Start de dag fris 
in je nieuwe 

Kloosterman keuken 
en badkamer

Een keuken of badkamer is zo aangeschaft. Maar dan staat hij 

nog niet. Bij Kloosterman wel:  Kloosterman levert, plaatst en 

installeert complete keukens en badkamers. Zelfs als daar  

een complete verbouwing bij komt kijken. 

Gewoon onbezorgd genieten dus.
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Naarder weerbericht 
Pieter de Blois
de weerman van het 
NaarderNieuws

Aanhoudend wisselvallig, normale temperatuur
Tot halverwege komende week wordt geen wezenlijke 
verandering verwacht. Een krachtige westelijke lucht-
stroming draait op volle toeren. Daarin trekt een op-
tocht van depressies met randstoringen in razendsnel 
tempo richting Noordzeegebied. Dit staat garant voor 
aanhoudend sterk wisselvallig weer met een overwe-
gend normale temperatuur voor begin november.

Donderdag en vrijdag
We krijgen beide dagen een overvloed aan onbesten-
digheid. Donderdag passeert een volgende storing met 
het nodige gedruis. Het regent daarbij enige tijd. Vrij-
dag wordt het een mengelmoes van enkele opklaringen 
en een paar buien. De temperatuur haalt donderdag 13 
graden. Vrijdag wordt het 11 graden. Er waait een ma-
tige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Het weekeinde
Ook in het weekeinde gaat het op en af. Zaterdag schijnt 
de zon eerst af en toe. In de loop van de dag komt er 
meer bewolking met kans op regen. Zondag kunnen 
enkele buien vallen, ook klaart het nu en dan op. De 
minima schommelen rond 7 graden. Overdag wordt het 
10 à 11 graden. De zuidwestenwind ruimt zondag naar 
west en is matig tot krachtig (windkracht 4-6).

Weetje
Oktober 2013 was zeer zacht en zeer nat met een nor-
male hoeveelheid zonneschijn. Het was na juli en au-
gustus de 3e maand dit jaar die warmer verliep dan 
normaal. Oktober was sinds 1901 zeven keer warmer, 
waarvan driemaal deze eeuw (2001, 2005 en 2006). Het 
was ook de op vier na natste oktober sinds 1901 en de 
natste deze eeuw (161 mm tegen 83 mm normaal). 

Familieberichten
Met een familiebericht in NaarderNieuws  

kunt u een geboorte, overlijden of huwelijk  

bekendmaken in Naarden en omgeving. 

Opgeven of meer informatie via  

(0294) 410 333 of info@naardernieuws.nl
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Over tijden die voorbij zijn
De zanderijsloot achter Zandbergen na de storm in de 
herfst van 1849 op een steendruk gemaakt door An-
thonius Brouwer (1827-1908). Brouwer werkte voor de 
zakenman J.P. van Rossum die op het huis Zandbergen 
woonde. Het plaatje biedt een blik in zuidelijke rich-
ting. Rechts het botenhuis van de zakenman en verder-
op een houten bruggetje als verbinding naar de 
buitenplaats Berghuis.

De litho toont één van de slachtoffers van de 
najaarsstorm: een 25 meter hoge boom, die in 
zijn val een omvangrijke kluit aarde meesleurde. 
In die nacht zijn toen negentig populieren op 
het terrein achter Zandbergen omgewaaid. De 
vernieling ging Van Rossum zeer aan het hart 
omdat hij de bomen vijfentwintig jaar eerder als 
jonge sprieten in de grond had gezet. Daarom 
liet hij er dit plaatje van maken en rijmde:

Een vreesselijk gezigt, die zware hooge boo-
men,
Niet één d'orkaan ontkomen,
Ruim tachtig voeten hoog, ter neer te zien ge-
veld,
Met onverwacht gekraak en donderend geweld.

Goed gedocumenteerde informatie over het verleden 
van Naarden staat in De Omroeper, het historisch tijd-
schrift voor Naarden. Een abonnement op het kwartaal-
blad kost 15 euro per jaar: tel (035) 6946860 of info@
stichtingvijverberg.nl en www.stichtingvijverberg.nl.

Alma Uitvaartzorg

voor een uitvaart zoals ú die wenst
met persoonlijke aandacht en respect

bel bij overlijden: 06-31577320
(24 uur per dag, Gooi eo)

bel voor informatie: 035-6910743
www.almauitvaartzorg.nl

AKER UITVAARTEN

omdat een uitvaart ook anders kan

Caroline van Weede - van den Broek
Gooi en omstreken

06-511 83 763 (dag en nacht)

www.akeruitvaarten.nl

omdat een uitvaart ook anders kan

 

Het leek allemaal zo mooi,
we hadden het zo goed samen.
Je was zo levenslustig
en we hadden nog zoveel plannen.
Velen hebben je vriendschap gedeeld.
Wat zullen wij je missen.

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet
kunnen winnen. Na fijne jaren die wij met hem mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

HENK BUDDENBERG
 

Naarden,
14 oktober 1953

        Naarden,
2 november 2013

   
Truida Hoeksema
 

Daphne en Sander de Vries-Buddenberg
Manu
x
 

Simone Buddenberg
 

Joyce en Melvin Hoeksema
Joey
    

Van Limburg Stirumlaan 47
1411 BN  Naarden

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.

Een uitgelezen boek
St. Vitusparochie Naarden
Dirk Franzen schreef in 1986 ‘1000 
jaar St. Vitus parochie te Naarden’ en 
Peter Korver schreef in 2000 ‘De St. 
Vitus parochie van Naarden in de 20e 
eeuw’, ruim tien jaar later gevolgd 
door ‘Kerk binnen de veste Naarden 
1911-2011’. 

Duizend jaar geleden lag Naarden 
aan de kust waar nu Oud-Naarden 
ligt, niet ver van Oud Valkeveen. Daar 
werd de eerste kerk gesticht, die 
aan St. Vitus was gewijd. Dit Nardinc 
werd in de Middeleeuwen verwoest. 
In 1350 werd het huidige Naarden 
gesticht. Al gauw werd de Grote kerk 
gebouwd. Na de Reformatie moet er 
voor de katholieken een schuurkerk 
geweest zijn. Later kwam er een kerk 
op dezelfde plaats als waar nu, in 
de Turfpoortstraat, de huidige kerk 
staat. In de jaren 60 van de 20e eeuw 
kwam er zelfs een St. Vitus buiten de 
Veste. Onder de vele afbeeldingen 

zijn groepsfoto’s, foto’s 
van pastoors en een 
kaart van Gooiland uit 
1525.  

Het boek van Korver uit 
2000 is een vervolg op het boek van 
Franzen. Er ligt meer nadruk op wat 
er later in de 20e eeuw in de parochie 
gebeurde. Ook hier groepsfoto’s en 
gegevens van de zielenherders, het 
kerkgebouw (en wat daarin is) en de 
instellingen. Het boek is geschreven 
bij gelegenheid van het afscheid van 
pastoor Peters. 

Van Jan Willem Otten zijn drie ge-
dichten opgenomen en van Vonne 
van der Meer een persoonlijk verhaal. 
Beiden waren tot hun verhuizing naar 
Amsterdam parochianen. In 2011 
schreef Peter Korver, van jongs af aan 
verbonden met deze parochie, een 
boekje van 35 pagina’s ter gelegen-

heid van het 100-ja-
rig bestaan van de 
‘Kerk binnen de Ves-
te”. Het boekje bevat 
z/w- en kleurafbeel-
dingen en beschrijft 

de geschiedenis van het gebouw en 
de aanwezige beelden, schilderijen 
en liturgische voorwerpen. Als motto 
geeft hij het boekje de woorden van 
dichter/predikant Sytze de Vries mee: 
“Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, waar 
nog een wolk van gebeden hangt van 
wie zijn voorgegaan.”

Wilt u deze boekjes kopen? Het enige 
exemplaar van deze drie boekjes is te 
koop voor 10, 10 en 5 euro. Mail of 
bel Oosterom:  n.c.oosterom@hetnet.
nl ,  035-6914336. Klaas Oosterom ver-
koopt oude boeken, die mensen hem 
schenken. De opbrengst is voor een 
scholingsproject in Kirinda (Rwanda).

Kerkdiensten
Woensdag 6 november (Dankdag)
Naarden: Chr. Gereformeerde Kerk 14.30u. en 19.30u. ds. J. Bos
Bussum: PGB Sion Spieghelkerk 17.00u. ds. A. van de Meer 
Zondag 10 november
Naarden: 
*PGN Grote Kerk 10.00u geen dienst
*PGN Witte Kerk 10.00u. dr. J.P. Schouten
*RK St. Vituskerk 09.30u. en 12.00u. Eucharistievieringen;  

za. 17.30 u. Eucharistieviering
*Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u. en 17.00u. ds. H. v.d. Ham
Bussum
*RK Mariakerk 10.00u. Eucharistieviering pastor M. Koot
*RK St. Jozefkerk 11.00u. viering kapelaan M. Sendecki 
*PGB Wilhelminakerk 10.00u. mw. B.J.M.E. de Beaufort
*PGB Verlosserkerk 10.00u. ds. J. Haakman
*PGB Spieghelkerk 10.30u. ds. S. de Jong
*PGB Sion Spieghelkerk 08.55u. dr. W. Verboom;  

17.00u. ds. R.R. Eisinga
*PGB Kerk in de Meent, wijkcentrum De Kruisdam,  

10.00u. prof. dr. J. v.d. Hoeven
*Remonstrantse Gemeente N-B 10.30u. ds. M.F. de Vries
*Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30u. ds. P.J.C. Korver
*Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30u. ds. J. Gulmans
*Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00u. mw. ds. K. Storch
*Vrije Evangelische Gemeente 10.00u ds. P.A. Smit; 19.00u. 

Jeugddienst
*Het Apostolisch Genootschap 09.30 u. eredienst
*De Christengemeenschap 10.00u. Mensenwijdingsdienst;  

do. 14/11 Mensenwijdingsdienst

Colofon
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door Lisa van Dorp

NAARDEN - Omdat hun overle-
den zoon Hans zo’n voorvechter 
was van ‘fair play’ bij hockey, 
bedachten Erik en Saskia Meijer 
de Fair Play coach. Door de posi-
tieve sfeer te bewaken moet deze 
nieuwe official ervoor zorgen dat 
iedereen zonder scheldpartijen 
kan sporten. Zondag maken de 
eerste coaches hun debuut bij 
Hockeyclub Naarden. 

De Fair Play coach komt uit de ko-
ker van de Hansie Forever Foun-
dation, die de Naardense familie 
Meijer twee jaar geleden oprichtte. 
De stichting is vernoemd naar 
zoon Hans, die in 2011 op 21-jarige 
leeftijd omkwam bij een auto-on-
geluk. Het echtpaar Meijer vertelt.

Wat gaat de Fair Play coach doen?
Erik: “Hij of zij wordt bij HCN een 
neutraliserende official naast de 
scheids, met duidelijk herkenbare 
kleding. Op wedstrijddagen houdt 
de Fair Play coach toezicht op de 
hockeyvelden. Schreeuwende ou-
ders langs de lijn, ruzies op het 
veld, een grote mond tegen de 
scheidsrechter: dat gaat de coach 
oplossen. Precies zoals Hans altijd 
deed toen hij goalie was bij Heren 
2 van HCN.”

Wat deed Hans dan?
Saskia: “Hans was altijd enorm 
bezig met eerlijkheid. Als mensen 
buitengesloten werden of als iets 
in zijn ogen niet eerlijk ging, stapte 
hij erop af. Thuis, op straat en bij 
zijn sport hockey. Als er onenig-
heid was op het veld, liep hij in zijn 
keeperstenue naar de kemphanen 
en zorgde hij voor fair play. Daar 

stond hij ook bij iedereen om be-
kend.”
Erik: “Als Hans iemand ‘kankerlij-
er’ hoorde zeggen, had diegene een 
probleem. Hij sprak de persoon in 
kwestie er meteen op aan omdat 
hij mensen met kanker kende en 
dat scheldwoord niet eerlijk vond.”

En jullie hebben dat voortgezet?
Erik: “Toen Hans dood was, wilden 
wij zorgen dat hij voor altijd een 

stem had. Hans was zo’n voorvech-
ter van eerlijkheid in de sport en 
het hele leven dat we in zijn nage-
dachtenis de Hansie Forever Foun-
dation hebben opgericht. Vanuit 
die stichting ondernemen we acti-
viteiten die gericht zijn op de be-
vordering van fair play bij sport in 
‘t Gooi. We zijn doeners en dit is 
onze manier om zijn dood te ver-
werken.”

Hoe unfair is sport in ‘t Gooi?
Saskia: “HCN heeft het project 
meteen geadopteerd. Er zijn best 
veel ouders met extreem gedrag 
langs de kant. En de meeste fair 
play-acties in de sport zijn maar 
tijdelijk. Eerlijk spel staat centraal 
tijdens een toernooi en dan ebt de 
aandacht weer weg. Wij doen pro-
jecten om structureel aan fair play 
te doen. De introductie van de Fair 
Play coaches op Naarden is er een 
van. En er komen deze winter ook 
Fair Play coaches bij het evenement 
Bussum op IJs.”

Wie zijn die coaches?
Erik: “Dat zijn mensen van de hoc-
keyclub en van Bussum op IJs die 
daarvoor getraind worden. Wij 
als stichting zijn de inspirator en 
bieden het trainingsmateriaal, de 
praktische uitvoering ligt bij de 
clubs. We hebben een Fair-Play 
website met allerlei instructiefilm-
pjes. En we kijken of we samen met 
een aantal grote organisaties een 
trainingsprogramma kunnen op-
zetten om meer projecten te kun-
nen doen. De Nederlandse Hockey-
bond heeft de Fair Play coach al op 
de agenda gezet.”

Wat gebeurt er 10 november bij HCN?
“Dan krijgen, in het bijzijn van de 

burgemeester en officials van de 
hockeybond, de eerste Fair Play 
coaches van HCN hun kleding. 
Vanaf dan lopen er elke wedstrijd-
dag Fair Play coaches rond op de 
velden van HCN.”

Reactie HCN
Juliette Redelé van HCN: “Wat me 
bij wedstrijden opvalt, is dat het 
publiek vaak heel negatief over 
de scheidsrechters praat. Vooral 
op zaterdag, als de jeugd speelt. 
Ouders durven er onderling niet 
altijd wat van te zeggen. Maar ie-
mand in functie die de regels kent 
en autoriteit heeft, kan dat wel. 
Daarom hebben we dit initiatief 
omarmd.”

Hansie Forever Foundation 
lanceert Fair Play coaches

Erik en Saskia Meijer bedachten Fair Play coaches voor op het hockeyveld. Foto: Lisa van Dorp

Hockeyclub NaardeN krijgt 10 November de primeur

Uur u voor 
stationslift 
in aanbouw

NAARDEN - Een spannende 
week voor de bouwers van 
de nieuwe liften op station 
Naarden-Bussum. De vries-
installatie waarmee het lek-
kende grondwater rond de 
liftschacht in toom werd ge-
houden, is begin van de week 
uitgezet. Als er na ontdooi-
ing geen grondwater meer 
in de bouwput lekt, kan Pro-
Rail op perron 1 de lift gaan 
plaatsen.

Doordat het grondwater nu 
smelt, komt er meer druk op 
de wanden te staan. Daarmee 
wordt de schacht klaarge-
maakt voor het plaatsen van 
de lift. Daarnaast kan de aan-
nemer nu zien of de schacht 
geen water meer doorlaat, laat 
ProRail weten.

Het lekkende grondwater zorg-
de de laatste jaren voor vertra-
ging van het liftproject. Als al-
les volgens plan verloopt moet 
het project deze zomer worden 
afgerond. Dan kunnen reizi-
gers die slecht ter been zijn of 
veel bagage bij zich hebben, 
met de lift naar de perrons in 
plaats van met de trap.

   

Naarden 
geliefd bij 
inbrekers 

NAARDEN - Naarden scoort 
hoog als het gaat om het aantal 
inbraken. Dat blijkt uit cijfers 
van de politie zoals gepubli-
ceerd op de site politie.nl

De afgelopen drie maanden 
werd in Naarden in 31 panden 
ingebroken of geprobeerd in te 
breken. Daarmee scoort Naar-
den hoger dan de doorsnee Ne-
derlandse gemeente. Gemiddeld 
wordt in 25 panden per 10.000 
bewoners ingebroken; Naarden 
haalt 43 gevallen.  

De politie kwam deze week 
met inbraakgegevens op po-
litie.nl. Naast informatie per 
plaats, wordt ook per postcode 
gerekend. Daar valt vooral op 
dat met name de buurt rond de 
grens met Bussum druk wordt 
bezocht door ongenode gasten.

Naast Naarden scoort ook Bus-
sum hoog. Eén van de Bussumse 
buurten haalt zelfs de top-20. 
Ook Almere scoort hoog. Daar 
telde de politie 48 opengebroken 
panden per 10.000 bewoners.

 ‘Als er onenigheid was 

op het veld, deed Hans 

er meteen wat aan’

A L. Hortensiuslaan 72, 1412 GX  Naarden
T (035) 695 2340
W www.tjaidii-massage.nl
E info@tjaidii-massage.nl

U bent van harte welkom 
in onze Thaise massage-
salon Tjaidii Massage.

geen erotiekOPEN AVOND 
23 augustus 2012, 17.00 - 20.00 uur, Almere

In september starten met je hbo-
opleiding? Ontdek wat bij jou past!

www.windesheimfl evoland.nl Ik kies

MELDJE NUAAN!
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Het wildseizoen is begonnen 
Uiteraard hebben wij op onze nieuwe menukaart 

hier rekening mee gehouden; wij serveren u 
haas, fazant en patrijs. 

 
Ook hebben we een nieuwe Brasserie kaart;  

eerlijk, herkenbaar, betaalbaar.
 

Voor onze menukaarten kunt u  
onze website bezoeken.

www.paulfagel.nl 
Kooltjesbuurt 1 | 1411 RZ Naarden-Vesting | 035 - 69 491 48

Openingstijden
maandag t/m zaterdag

7.30 tot 17.00 uur.

Michelle

Gaby

Julianaplein 94
Bussum

www.leperronbussum.nl

DEZE WEEK IN 
DE AANBIEDING:

Bio 100% spelt 
zuurdesem 
van € 3,95 
voor € 3,25

Bio roomboter 
amandel staaf 
van € 5,25 
voor € 4,75

WAT MAAKT HET BROOD BIOLOGISCH?

De aandacht van Le Perron gaat uit 
naar smaak, herkomst, versheid, 
authenticiteit, veiligheid, duurzaam-
heid, uiterlijke verschijning en 
innovatie. De biologische herkomst van 
de grondstoffen wordt geborgd door het 
EKO keurmerk. De boeren en 
toeleveranciers van Le 
Perron maken geen 
gebruik van kunstmest 
en pesticiden. Hier-
door kan Le Perron 
een 100% natuur-
product garanderen, 
en misschien nog 
wel belangrijker, de 
smaak van echt brood.

THE NEW ZUIVER COLLECTION RIDGE RIB 
CHAIR MANY COLOURS POSSIBLE

WESTRA-INTERIEUR.NL
Kerkstraat 2   1404 HH Bussum    Tel: 035-6224980

Onze showroom is te vinden aan de rotonde tegenover de Scapino

e 96,- p/stoel



Donderdag 7 november 2013 pagina 5NaarderNieuws

NAARDEN - Het lijkt erop dat 
de Vesting het dit jaar zonder 
feestverlichting moet doen in 
de Marktstraat en de Cattenha-
gestraat. Dat zeggen wethouder 
Henk Lanting en voorzitter van 
de ondernemersvereniging Ma-
rije van Proosdij na overleg over 
de kwestie.

Een raadsmeerderheid vroeg wet-
houder Lanting vorige week om 
te kijken hoe gemeente en onder-
nemers samen de jaarlijkse feest-
verlichting kunnen regelen. Door 
de crisis kunnen de winkeliers 
de verlichting niet meer betalen. 
Als oplossing zou de gemeente de 
lampjes moeten kopen en tegen 
kostprijs aan de ondernemers ver-
huren.

Maar dat plan komt te laat, zegt 

Van Proosdij namens de onder-
nemers. “Als de raad nou in de 
zomer met dit initiatief was ge-
komen... Inmiddels hebben we al 
ons geld in de Vestingzondagen 
gestoken. En het is te kort dag om 
extra geld op te halen met een 

actie. Sint komt al 23 november.” 
Behalve dat het plan laat is, is het 
ook niet haalbaar, zegt de OVNV. 
“De gemeente wil de verlichting 
wel kopen, maar de grootste kos-
tenpost, het ophangen en verwij-
deren van de verlichting, moeten 
wij betalen. Met de huur erbij, gaat 

ons dat niet lukken.” Wethouder 
Lanting ziet het ook zo. “Het blijft 
te duur. Door de crisis is het óf de 
Vestingzondagen óf de feestver-
lichting. Over een paar jaar is de 
situatie misschien weer anders.” 
Een alternatief, lampjes ophangen 
zonder hoogwerker, bijvoorbeeld 
in lantaarnpalen, gaat het ook niet 
halen. Van Proosdij: “Dat willen de 
leden niet. Ze willen het of goed 
doen of helemaal niet.” 

Het probleem met de feestverlich-
ting ontstond in 2011, toen de ge-
meente niet meer wilde investeren 
in nieuwe lampjes. Lukte het de 
ondernemers vorig jaar nog om 
met een inzamelingsactie onder 
Vestingbewoners 9.500 euro op te 
halen, dit jaar zit dat er niet in, 
volgens Van Proosdij. “We gaan he-
laas op zwart.”

NVC pakt 
punt tegen 
Elinkwijk

NAARDEN - NVC heeft zondag 
een punt overgehouden aan 
het treffen met ex-hoofdklas-
ser Elinkwijk. De Naardense 
promovendus stapte na een 
spannend potje voetbal met 0-0 
van het veld.

Door de goede start van de te-
genstander moet NVC even 
zoeken naar vorm. Toch waren 
de beste kansen al snel voor de 
Naarders, maar een goal bleef 
achterwege. Daarmee kwam 
de tegenstander goed weg. Dat 
gebeurde nog een keer toen 
NVC’er Jermain Heldoorn tegen 
de grond werd gewerkt, maar 
geen strafschop kreeg. NVC 
kreeg vooral afstandsschoten 
te verwerken en kwam niet in 
de problemen. Slechts één keer 
zorgde de tegenstander voor ge-
vaar voor de NVC-goal.
De twee ploegen hadden na af-
loop vrede met het punt. NVC 
staat na afgelopen weekend op 
plaats 5 van het klassement.

   

Verdwaalde 
man van weg 

geplukt
NAARDEN - Agenten hebben 
donderdag een verdwaalde Rus 
van de snelweg geplukt. De 
man wandelde langs de vlucht-
strook van de A1 en werd daar-
om staande gehouden door de 
agenten.

De man bleek totaal onverstaan-
baar voor de agenten. Eenmaal 
op het bureau konden de agen-
ten, met behulp van een tolk, 
toch een gesprek met de man 
aanknopen. De Rus vertelde dat 
z’n paspoort en al z’n geld on-
derweg was gestolen. Daarom 
was de man naar de ambassade 
aan het wandelen. Daarmee had 
de Rus nog een hele tocht voor 
de boeg: de ambassade van Rus-
land zit in Den Haag, de man 
wandelde naar Amsterdam.

De agenten hebben de Rus over-
gedragen aan de vreemdelingen-
politie.

   

Najaars-
concert bij 

Nardinc
NAARDEN - Muziekvenddel 
Nardinc geeft 9 november een 
najaarsconcert in gebouw De 
Proms aan de Keverdijk.

Aan deze avond doen alle groe-
pen van het Muziekvendel mee. 
Het concert begint om 19.30 en 
kost vijf euro. Kinderen betalen 
2,50 euro.

NVC start 7x7 competitie op vrijdagavond
Bij voetbalclub NVC werd vrijdagavond gevoetbald door teams van zeven tegen zeven. Vier vrienden-
teams speelden drie potjes van 25 minuten, zonder scheids, wat het vriendschappelijke karakter van 
de 7x7-wedstrijden moet onderstrepen. Met deze spelvorm hoopt de club voetballers te trekken die 
geen competitie meer willen spelen maar wel eens per week lekker willen voetballen. De volgende 
speelavond is op 29 november. NVC wil volgend jaar een 7x7-competitie beginnen. 
Teams kunnen zich nog inschrijven met een mailtje naar 7x7@sv-nvc.nl

Concert levert 368 euro op voor kerstkado’s
NAARDEN - In het Comeniusmu-
seum hield de Stichting Poolse 
Weeskinderen Naarden vorige 
week een benefietconcert. De 
gasten konden er luisteren naar 
het Canja Ensemble.

Van de opbrengst van de avond, 
368,20 euro, koopt de stichting 
kerstcadeautjes voor de kinde-
ren, directie en staf van twee 
kindertehuizen in het Poolse 
Lublin. Klassiek in het Comeniusmuseum. Foto: BoB Awick

OnderOns

Wat doet u in het dagelijks leven?
“Ik ben al negen jaar met pensi-
oen. Mijn laatste werkgever was 
een papierfabriek. Daar ben ik 
nog wel actief als voorzitter van 
de stichting Papiergeschiedenis. 
Daarnaast ben ik stads- en to-
rengids in de Vesting.”

Wat is het gekste dat u ooit heeft 
meegemaakt als gids?
“De laatste keer ging ik naar bo-
ven met Nederlanders, Duitsers 
en Tsjechen. Gelukkig verston-
den ze allemaal Engels, dus kon 
het verhaal in één taal, maar ik 
heb ook wel eens drie talen door 
elkaar moeten gebruiken.”

Wat is uw favoriete onderdeel van 
de rondleiding?
“Het uitzicht vanaf de toren. Je 
kunt de vorm van onze vesting 
dan prachtig zien.”

Welk Naarder nieuws houdt u bezig?
“De discussie over het parkeer-
beleid, maar dan vooral in de 
Vesting, vind ik heel belangrijk. 
Het unieke karakter van de stad 
moet goed zichtbaar blijven, 
naast de belangen van de bedrij-
ven en de inwoners.”

Met wie zou u nog wel eens een ont-
moeting willen hebben?
“Met Lambertus Hortensius. Hij 
schreef over het vermoorden 
van alle mannelijke inwoners 
van Naarden door de Spanjaar-
den. Daar zou ik graag nog eens 
met hem over willen praten.”

Wat zou u doen als u één dag burge-
meester van Naarden was?
“Dan zou ik mij inspannen om 
de afstand tussen burgers en 
stadsbestuur te verkleinen. De 
politiek neemt voortdurend 
beslissingen waar later door de 
bewoners tegen wordt geageerd 
en dat is wederzijds een grote 
verspilling van energie.”

Waar kunnen we u ‘s nachts voor 
wakker maken?
“Voor een maaltje gamba’s of 
een goede paella.”

Waar zullen we eens op proosten?
“Op de goede afloop van de 
onzinnige plannen van de re-
gering om de Vesting te verko-
pen.”

Foto: BoB Awick

‘Door de crisis is het óf 

de Vestingzondagen óf 

de feestverlichting’

Geen feestverlichting in
Vesting in feestmaanden

Ondernemers: ‘We gaan helaas Op zWart’

Jan Hein Bannier

Naarder sinds 1976
Stads- en torengids

(opvoedvraag van de maand)

‘Huiswerk! Hoe kan ik mijn kind daarbij helpen?’  
www.cjgnaarden-bussum.nl           @CJGNaarden-Bussum

(opvoedvraag van de maand)

‘Huiswerk! Hoe kan ik mijn kind daarbij helpen?’  
www.cjgnaarden-bussum.nl           @CJGNaarden-Bussum

(opvoedvraag van de maand)

‘Huiswerk! Hoe kan ik mijn kind daarbij helpen?’  
www.cjgnaarden-bussum.nl           @CJGNaarden-Bussum
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donderdag 
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EvenementenvergunningBegrotingsraad 

Omgevingsvergunningen

Verleende collectevergunning

Evenementenvergunning en ver-
keersmaatregelen Sinterklaas op 23 
november 
Op 23 november 2013 zal de Sint weer 
om half zes onze vestingstad binnenva-
ren en na een hartelijk welkom te paard 
met zijn gevolg door een aantal straten 
trekken via de volgende route:
Groot Arsenaal - Amsterdamse Straat- 
weg - Burg. Wesselingplein - Cattenhage-
straat - Kloosterstraat - Oostwalstraat - 
Gansoordstraat - Turfpoortstraat - West-
walstraat - Cattenhagestraat - Markt-
straat tot aan de Grote Kerk. 
Deze gehele route wordt autovrij ge-
maakt. De optocht komt niet door de 
Peperstraat en Bussummerstraat. 
Wij verzoeken u, indien u van plan bent 
om de intocht van Sinterklaas bij te 
wonen, gebruik te maken van de fiets.

Burgemeester en wethouders maken 
bekend de volgende verkeersmaatre-
gelen te treffen:
Parkeerverboden:
- parkeerverbod op de Kooltjesbuurt 

vanaf de brug over De Pijp tot aan de 
Boogbrug vanaf vrijdagavond 22 
november 23.00 uur tot zaterdag 23 
november 22.00 uur

Bij de volgende straten zal het parkeer-
verbod aan één zijde worden ingesteld 
op zaterdag 23 november van 14.00 uur 
tot 20.00 uur:
- Alexanderlaan (hertenkampzijde)
Parkeerverbod aan beide zijden wordt 
ingesteld op zaterdag 23 november van 
14.00 uur tot 20.00 uur:
- Amsterdamsestraatweg, Burg Wesse-

lingplein, Cattenhagestraat, Klooster-
straat, Oostwalstraat, Gansoordstraat, 
Turfpoortstraat, Pastoorstraat en Mark- 
straat. Buiten de Vesting: Over de Tol

Op zaterdag 23 november op het 
Promersplein (naast openbaar toilet) 
worden parkeerplaatsen gereserveerd 
voor deelnemers van de optocht, voor-
zien van een parkeerontheffing.

Afsluiting van wegen op zaterdag 23 
november 2013
Geslotenverklaring voor al het verkeer, 
met uitzondering van voetgangers, 
voor de volgende straten:
- de toegangsweg over de brug over 

de Pijp (vanaf 14.00 uur) en de 
Nieuwe Haven (vanaf 16.00 uur)

- de Pastoorstraat tussen Nieuwe 

Haven en de Cattenhagestraat (vanaf 
16.00 uur)

- het parkeerterrein van het Promersplein, 
alleen het kleinere gedeelte bij de 
openbare toiletten (vanaf 16.00 uur)

- De Anna van Burenlaan (vanaf 16.00 
uur). Bewoners van deze straat krij-
gen een ontheffing.

Geslotenverklaring voor motorvoertui-
gen bij de toegangswegen tot de 
Vesting op zaterdag 23 november 2013 
van 16.00 tot ongeveer 19.30 uur, te 
weten ter hoogte van de kruising 
Koningin Wilhelminalaan/Alexander-
laan/Burgemeester van Wettumweg, 
Amersfoortsestraatweg, Amsterdamse-
straatweg. Hier worden voetgangers, fiet-
sers, taxi’s en bewoners met een gehan-
dicaptenparkeerkaart wel toegelaten.

De Nieuwe Haven
Op de Nieuwe Haven wordt een par-
keerverbod aan beide zijden ingesteld 
van vrijdag 22 november 2013 van 
23.00 uur tot zaterdag 23 november 
2013 22.00 uur. Daarnaast wordt de 
Nieuwe Haven afgesloten voor alle ver-
keer van zaterdag 23 november 2013 
van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Om 19.00 uur wordt de Nieuwe Haven 
opengesteld voor tweerichtingverkeer 
tot 22.00 uur. 
Aan de Amsterdamsestraatweg wordt 
aangegeven dat Naarden Vesting nog is 
afgesloten, maar het parkeerterrein van 
het Arsenaal bereikbaar zal zijn.

Ontheffingen inrijdverbod
Bewoners van en ondernemers in de 
Vesting komen op vertoon van het ken-
tekenbewijs en legitimatie in aanmer-
king voor een ontheffing voor de geslo-
tenverklaring van de Vesting. Daarbij 
wordt alleen ontheffing verleend in 
geval van dringende noodzaak. Een der-
gelijke ontheffing kan schriftelijk voor 
woensdag 20 november 2013 worden 
aangevraagd bij de gemeente Naarden, 
mevr. B. Plat, belinda.plat@naarden.nl. 
De Stichting Burgerzin verstrekt dit jaar 
dus geen doorrijdkaarten in het stads-
kantoor.

Gelet op het nog steeds toenemende 
aantal bezoekers dat bovendien steeds 
vroeger komt, is het in het kader van ver-
keersveiligheid na 16.00 uur onverant-
woord autoverkeer toe te laten. Hiervoor 

vragen wij uw begrip. Mocht u de optocht 
willen bekijken op een rustiger gedeelte, 
dan adviseren wij u op de Westwalstraat 
of Oostwal te komen kijken. 

Commerciële activiteiten
Er worden geen ventactiviteiten toege-
staan en daarop zal handhavend wor-
den opgetreden. Eventuele standplaat-
sen kunnen alleen na instemming van 
Stichting Burgerzin worden aange-
vraagd.

De bezitters van een boot(je) in de 
Nieuwe Haven worden vriendelijk doch 
dringend verzocht hun boot tijdig op 
donderdag 21 november 2013 vóór 
12.00 uur uit de Nieuwe Haven te ver-
wijderen.

Buslijn 110 omgeleid
Vanaf 16.00 uur rijden alle bussen (lijn 
110) van Connexxion niet meer door de 
Vesting. De busroute wordt vanaf de 
Lambertus Hortensiuslaan omgeleid via 
een nader te bepalen route naar de 
Amsterdamsestraatweg v.v. .
Deze omleidingroute wordt met bor-
den aangegeven. Zo spoedig mogelijk 
na 19.15 uur vervolgen de bussen weer 
de normale route door de Vesting.

Tot slot
Het gemeentebestuur alsmede de orga-
niserende Stichting Burgerzin Naarden 
vragen de inwoners van de Vesting om 
begrip voor de beperkende verkeers-
maatregelen. Voorts doet het bestuur van 
de Stichting Burgerzin nog de volgende 
oproep aan de inwoners en bedrijven:

‘Maak de Vesting zo gezellig mogelijk en 
doe mee aan het ontsteken van sfeerver-
lichting langs de route en het uitsteken 
van de Naardense vlag!’

De datum van bekendmaking is de publi-
catiedatum van deze NaarderNieuws.

In het gele kader op deze pagina leest u 
hoe u bezwaar kunt indienen.

Uitnodiging voor de vergadering op: 
woensdag 13 november 2013
14.00 uur, locatie Stadhuis

Zie voor de actuele agenda:
www.naarden.nl.

agenda:
- 14.00 uur: Opening en vaststelling 

agenda begrotingsraad
- Vaststellen deel-PID (Project Initiatief 

Document) voor de Voorzieningen-
strook Amersfoortsestraatweg

- Toetreding tot toekomstbesten-

dige samenwerking overheden en 
gebruikers Gooimeer, Eemmeer en 
Veluwerandmeren (RV13.023)

- Vaststellen van het Tweede 
Voortgangsverslag over dienstjaar 
2013 (RV13.057)

- Vaststellen van de programmabegro-
ting 2014 en de meerjarenbegroting 
2015 - 2017 (RV13.047)

- Debat over prioriteiten per Programma 
(worden door fracties aangedragen)

Schorsing
- ca. 19.00 uur: Besluitvorming
- Sluiting.

Aangevraagd
- op de Vestingwerken - omgevingsver-

gunning aangevraagd op 30 oktober 
2013 voor het kappen van 9 bomen (1 
zilverlinde, 1 lijsterbes, 3 populieren, 1 
haagbeuk, 2 eiken en 1 linde) 

- de Vestingwerken - omgevingsver-
gunning aangevraagd op 30 okto-
ber 2013 voor het kappen van 1 zil-
verlinde, 1 lijsterbes, 3 populieren, 1 
haagbeuk, 2 eiken en 1 linde

- Amersfoortsestraatweg 16 - plaatsen 
van een scorebord t.b.v. Hockeyclub 
Naarden

- Prinses Irenehof 103 - verwijderen 
van asbesthoudende materialen

- Graaf Lodewijklaan 100 - verwijderen 
van asbesthoudende materialen.

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 
worden bekendgemaakt bij de verleen-
de omgevingsvergunningen.

Verleend
Regulier
- J. van Woensel Kooylaan 31B - omge-

vingsvergunning geweigerd op 4 
november 2013 voor het kappen van 
1 beuk in de voortuin (04.11.2013)

- BOBM polder, Amsterdamsestraat-
weg - uitvoeren div. waterbouwkun-
dige werkzaamheden (25.10.2013).

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.

Burgemeester en wethouders hebben 
een vergunning verleend aan:

- Nederlandse Stichting voor het Ge- 
handicapte Kind om te collecteren in 
de week van 10 t/m 16 november 2013.

De datum van bekendmaking is de publi-
catiedatum van deze NaarderNieuws.

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 
be  kend  making een gemotiveerd 
bezwaar  schrift indienen bij burge-
meester 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 Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. 

De besluiten liggen gedurende de 
bezwaartermijn ter inzage bij de 
Publieks  balie.

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

Ruijsdaelplein
Na het wegstemmen van 
het eerste plan van het 
Ruijsdealplein is door 
de initiatiefnemers een 
discussieavond georgani-
seerd, om uit de impasse te 
komen. De initiatiefnemers 
en de bewonerscommissie 
van het Ruijsdealplein zijn 
daarna verder gegaan met 
participeren waaruit een 
nieuw plan ontstond. Het 
park werd aan de wensen 
van de bewoners aangepast 
en met de doorsteek zou de 
weg voor de poort verval-
len. Je zou dan mogen 
verwachten dat het gewij-
zigde plan ter inzage wordt 
gelegd, zodat er kennis van 
kan worden genomen door 

de vele andere bewoners, 
die toen ook geen verande-
ring van het plein wilden. 
Dit geldt ook voor de be-
woners die het eerste plan 
juist prachtig vonden. De 
Raad, die participatie hoog 
in het vaandel heeft staan, 
heeft aan deze participatie 
niet voldaan. Hun mening 
is dus niet meegewogen. 
Het plan is in de voorronde 
dan ook alleen aangepast 
aan het eigenbelang van 
enkele bewoners. Daarmee 
is de gewenste monumen-
tale verbetering van de 
entree van de Vesting, weer 
grotendeels teniet gedaan. 
Het lijkt er op dat het 
vervallen van de subsidie 
aan het einde van het jaar, 

van invloed is geweest om 
de consequentie van deze 
ondoordachte tegemoetko-
ming aan enkele bewoners, 
eerst te laten onderzoeken. 
De knikkers hebben er dan 
voor gezorgd dat de (klein) 
kinderen, ook van deze 
bewoners, niet ongestoord 
kunnen knikkeren op een 
autovrij plein. Jammer, 
want nu wordt de toch al 
ingewikkelde verkeerssitu-
atie, nog ingewikkelder.
Jan Weerdenburg

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

Meer informatie: info@gildegooinoord.nl     T. 035 - 524 23 13

 COMPUTERHULP
Bent u 55+ en heeft u computerproblemen? De vrijwilligers  

van het Gilde helpen u geheel kosteloos weer op weg.

Gilde Gooi Noord
Cursussen en individuele hulp

GildeCompHulp104x50_7.indd   1 03-11-13   14:34
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Bijzonder ontbijt in het Stadhuis

De feestelijke ochtendmaaltijd 
vond plaats in het kader van Het 
Nationaal Schoolontbijt. Ruim 
400.000 kinderen namen eraan 
deel. De meesten op hun eigen 
school, een deel van hen op het 
Stadhuis. Zo’n 200 burgemeesters 
hielpen mee om samen met de kin-
deren aan elkaar en aan anderen 
het goede voorbeeld te geven. Lo-

kale middenstanders stelden de in-
grediënten gratis ter beschikking.
Het Nationaal Schoolontbijt is in-
gesteld om kinderen en hun ou-
ders ervan bewust te maken hoe 
belangrijk het is om de dag met 
een ontbijt te beginnen. Het helpt 
kinderen om overdag hun con-
centratie vast te houden en over-
gewicht tegen te gaan. Wie goed 

ontbijt heeft overdag minder trek 
in ongezonde tussendoortjes. 

Donatie voor War Child 
Ieder jaar wordt via het Nationaal 
Schoolontbijt geld ingezameld 
voor een goed doel. Dit jaar was 
dat War Child. Namens de ge-
meente doneerde burgemeester 
Sylvester na afloop van het ontbijt 
een bedrag van 300 euro. Dat was 
meteen ook de symbolische ver-
goeding voor het ontbijt dat ze sa-
men met de kinderen mocht delen.

Afgelopen maandagochtend was het een drukte van belang in het Stad-
huis van Naarden. Kinderen van groep 6 van de Rehobothschool geno-
ten samen met burgemeester Joyce Sylvester van een heerlijk ontbijt.

Terugblik op de raadsvergadering 
van 30 oktober 2013 
Als de provincie Noord-Holland 
bereid is mee te financieren, gaat 
het plan om de inrichting van 
het Ruijsdaelplein aan te pas-
sen toch nog door. In juni 2011 
stemde de raad tegen een plan 
voor herinrichting van het plein, 
mede vanwege het ontbreken 
van draagvlak in de buurt. Maar 
er lijkt nu toch nog een wending 
te komen. 

In het najaar van 2012 gingen de 
raadsleden Jelmer Kruyt (VVD) en 
Marleen Sanderse (CDA) namens 
hun fracties opnieuw in gesprek 
met de omwonenden. Zij wilden 
onderzoeken of er misschien wel 
steun voor herinrichting zou zijn 
wanneer het plan zou worden aan-
gepast. Dat bleek het geval te zijn. 
Het mondde uit in een nieuw voor-
stel, waarbij de inbreng van bewo-
ners, raad en college leidde tot een 
breed gedragen plan. 

De raad stemde hiermee op 31 
oktober in. In het nieuwe ontwerp 
blijven een aantal karakteristieke 
elementen van het huidige plein 
behouden, zoals het groen en het 
water. Ook blijven de huidige rij-
richtingen voor het verkeer be-
staan. Nieuw is dat de ‘entreefunc-
tie’ van het plein veel meer accent 
zal krijgen. Het wordt een plek 
waar het voor zowel bewoners als 
bezoekers prettig toeven is. 

Ook voorziet het nieuwe plan in 
de mogelijkheid om het plein bij 
bepaalde gelegenheden af te slui-
ten voor gemotoriseerd verkeer. 
Welke gelegenheden dat zijn, ligt 
nog niet vast. De omwonenden en 
andere belanghebbenden mogen 
de gemeente over dit aspect advi-
seren.

De totale kosten bedragen 360.000 
euro. Het plan gaat alleen door 
wanneer de provincie daarvan drie-
kwart voor haar rekening neemt. 

Als enige fractie stemde de PvdA 
op 31 oktober tegen het nieuwe 
plan. Niet vanwege het ontwerp op 
zich, maar vanwege de kosten.

Feestverlichting
Het college van B&W vindt dat 
feestverlichting de verantwoor-
delijkheid van de ondernemers 
is. De Ondernemers Vereniging 
Naarden Vesting heeft echter laten 
weten er dit jaar geen geld voor 
beschikbaar te hebben. Bij meer-
dere fracties riep dit de vrees op 
dat de Marktstraat dit jaar rond 
kerst en sinterklaas in duisternis 
gehuld zou zijn. Met steun van de 
fracties van VVD, D66, GroenLinks 
en CDA nam de gemeenteraad op 
31 oktober een motie aan die de 
bedoeling heeft om de patstelling 
te doorbreken. 

Het college heeft de opdracht ge-
kregen om de financiële en orga-
nisatorische haalbaarheid te on-
derzoeken van een model waarin 
de gemeente eigenaar is van de 
feestverlichting en deze tegen 
kostprijs verhuurt. De raad wil 
dat het college in dit onderzoek 
alle winkelgebieden in Naarden 
betrekt. Wethouder Lanting ont-
raadde de motie. Het college was 
al bezig dit model te bekijken en 
de eerste bevindingen stemmen 
de wethouder somber, mede van-
wege de hoge kosten voor het 
ophangen en verwijderen van de 
verlichting. 

Aftreden raadslid GroenLinks
Aan het slot van de vergadering 
deelde GroenLinks-fractielid Wim 
Verest mee dat hij afstand gaat 
doen van zijn raadszetel. Hij is het 
niet eens met de koers die VVD 
en D66 - de coalitiepartners van 
GroenLinks - momenteel varen 
in het participatietraject rond de 
Stork-locatie en heeft geen ver-
trouwen meer in een goede sa-
menwerking.

FOTO: BOB AWICK

Ruijsdaelplein

Raad praat op 13 november ook over ‘Stork’
Zoals eerder aangekondigd staat 
de gemeenteraadsvergadering 
van woensdag 13 november in 
het teken van de Begroting 2014. 
Maar inmiddels zijn er andere 
belangrijke agendapunten aan 
de vergadering toegevoegd. 

Zo zal de raad zich ook buigen over 
de voorzieningenstrook / nieuw-
bouwlocatie aan de Amersfoort-
sestraatweg, nabij het sportcom-
plex. De invulling van deze locatie 
heeft een relatie met de invulling 
van de Stork-locatie bij het Rem-

brandtpark. De discussie wordt ge-
voerd aan de hand van een zoge-
heten Project Initiatief Document 
(PID). Dit document bevat onder 
andere een voorstel voor het par-
ticipatietraject voor omwonenden 
en andere belanghebbenden. Ove-
rigens gaat het participatietraject 
met goedkeuring van de raad al 
voor de vaststelling van het PID 
van start. 

Op donderdagavond 7 november 
vindt in het Stadhuis een participa-
tiebijeenkomst plaats voor omwo-

nenden (aanvang: 19.30 uur). Zij 
hebben daarvoor een schriftelijke 
uitnodiging ontvangen. 

Aanvang raadsvergadering
Voor de volledige agenda ver-
wijzen wij u naar de rubriek met 
gemeentelijke bekendmakingen 
elders in deze krant. De raadsver-
gadering begint om 14.00 uur. Het 
tijdsverloop is niet helemaal te 
voorspellen, maar het is de bedoe-
ling dat om 19.00 uur de besluit-
vorming over de diverse agenda-
punten kan plaatsvinden.

Wie ontvangt het Naardens Compliment ?
Jaarlijks reikt het gemeente-
bestuur het Naardens Compli-
ment uit aan de vrijwilliger van 
het jaar. Een jury beslist wie het 
Compliment gaat ontvangen, 
maar u als inwoner van Naarden 
kunt kandidaten voordragen. 

Kent u een persoon die het Naar-
dens Compliment verdient? Laat 
dat dan aan ons weten! Het kan 
gaan om een vrijwilliger op het ge-

bied van welzijn, maatschappelijk 
werk, ouderenwerk, jongerenwerk, 
gehandicaptenzorg, sport, enzo-
voort.

U kunt hiervoor contact opnemen 
met mevrouw Maria Cornelissen, 
tel. (035) 6957841. Zij stuurt u dan 
een formulier waarmee u uw voor-
dracht kunt toelichten. Indien u dat 
prettig vindt kunt u met mevrouw 
Cornelissen een afspraak maken 

en het formulier samen met haar 
invullen. De sluitingstermijn is 3 fe-
bruari 2014. Het formulier is ook te 
vinden op de gemeentelijke web-
site www.naarden.nl, op de home-
page onder ‘Direct naar’. U kunt het 
online invullen en versturen. 

Het Naardens Compliment zal 
tijdens een feestelijke avond op 
maandag 17 maart 2014 worden 
uitgereikt.
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HUBO HEERSCHOP
Laarderweg 118  1402 RG  BUSSUM

Tel. 035-6915525

De korting is geldig zolang de voorraad strekt en 
niet in combinatie met andere akties. In deze periode 

gekochte artikelen kunnen niet worden geruild en 
niet op rekening worden betaald.

opheffingsuitverkoop

40 t/m 70%
korting
op De geheLe voorrAAD

Advertentie Opheffingsuitverkoop 40% Bussum.indd   1 4-11-2013   9:37:05

SALONLEIDING / HAARSTYLISTEN / 
JUNIORSTYLISTEN m/v

Wat verwachten wij van jou?
• interesse in en gevoel voor haarmode

• een fl exibele en professionele werkhouding

• oog voor klantgerichtheid en service

Wat hebben wij jou te bieden
• een functie in een 

 dynamische werkomgeving

• ontplooiingskansen en 
 carrièremogelijkheden

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw motivatie en CV naar:

Voor onze vestiging in Bussum zijn wij per direct op zoek naar een

AMI Kappers Bussum o.v.v. vacature AMI Bussum of stuur een e-mail naar: 
bussum@amikappers.nl o.v.v. vacature AMI Bussum

Bussum 
Veerstraat 13

T 035 2030028

Stationsplein 2a - Weesp 
www.fi etspoint.com 0294-411690 

Fiets stuk? Ook reparatie geen probleem (geen lange 
wachttijden)

Service 

en korting, 

het kan echt! 

Ontdek 

het zelf.

I E D E R E  AV O N D 
K O O PAV O N D !

I E D E R E  Z O N D A G 
( K )  O P E N !

Opruimings� etsen Modellen 2013. 
Kortingen tot wel 40%

EN NOG VELE ANDERE MODELLEN BIJ: FIETSPOINT OLDENBURGER 
DE GECERTIFICEERDE E-BIKE SPECIALIST OP HET STATION

Fuerza Easy € 2.399,00 €   1.799,00
Garda E-Go € 2.549,00 €   1.912,00
Intermezzo € 749,00 €    549,00
Nice € 549,00 €    409,00
BUB XL € 649,00 €    499,00
Stelvio € 1.049,00 €     787,00
Tourmalet € 849,00 €     637,00

Duty NL € 599,00 €    399,00
Basic R (goud) € 419,00 €    295,00
Basic R 3 (div. kleuren) € 519,00 €    359,00
Orange Plus € 849,00 €    589,00
Ultimate Extra € 899,00 €    629,00
Orange Innergy XT € 2.649,00 €    1.987,00

Alle � etsen 
worden rijklaar 

afgeleverd 
met 1 gratis 
onderhouds-

beurt.

Deze week in de reclame:
500 gram Paardenbiefstuk   e 2,75
100 gram Osseworst (stukje of gesneden) e 0,99
100 gram Reepate   e 1,79
100 gram Beefreepjes (gegaard)  e 1,79
per stuk  Paardenworst   e 2,50

De Vleeswarenspecialist Klein 
bij u op donderdag op de markt. 
U kunt ons vinden op de stand-
plaats voor de Wilhelminakerk.

   TOT ZIENS OP DE MARKT IN BUSSUM

Geef ook ti jdens
de Syrië-acti eweek:
giro 6868 of
www.rodekruis.nl

“ Miljoenen gevluchte Syriërs 
gaan de winter tegemoet. Ze 
wonen en slapen al maanden in 
tenten of huizen die nauwelijks 
beschermen tegen de barre 
weersomstandigheden. Met uw 
gift  kan het Rode Kruis helpen 
met dekens, voedselpakkett en 
en medicijnen.”

Irene Moors

Winter in Syrië:
Laat ze niet in de kou staan!

helpt
 direct
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door Lisa van Dorp

NAARDEN - De bezuinigingen 
van het Rijk op het basisonder-
wijs hebben zich zo opgestapeld, 
dat we inmiddels roofbouw ple-
gen op onze leerkrachten. Dus 
gemeenteraad, laat ons de ko-
mende bezuinigingsronde met 
rust. Dat is de oproep aan de lo-
kale politiek die de zes Naarden-
se basisscholen tijdens de begro-
tingsbehandeling willen doen. 
Een gesprek met Chris Heersink 
van De Tweemaster en John van 
Seumeren van de Minister Cals-
school.

Heersink (48) is sinds 2009 school-
directeur in Naarden, Van Seu-
meren (59) sinds 1991. Tijdens de 
voorronde van de raad op 6 novem-
ber, waarin de begroting voor de 
komende jaren behandeld wordt, 
spreken ze in. Dat doen ze namens 
alle zes basisscholen in de gemeen-
te, die samen goed zijn voor 1.792 
leerlingen.

Hoe staat het basisonderwijs er voor in 
Naarden?
“Kwalitatief gaat het goed. De scho-
len halen goede resultaten. Maar 
organisatorisch gezien moeten we 
ons in allerlei bochten wringen om 
het hoofd boven water te houden. 
Dat komt door alle bezuinigingen 
die we de afgelopen vijf, zes jaar 
hebben moeten doorstaan.”

Wat is precies het probleem?
Van Seumeren: “Het Rijk geeft 
minder geld uit aan het basison-
derwijs, de afgelopen jaren zijn al-
lerlei subsidies afgeschaft. Zo zijn 
er minder vergoedingen voor on-
derwijs ondersteunend personeel, 
conciërges, administratie en voor 
het management. Alle extra’s zijn 
eraf. Op veel scholen doet de direc-
teur nu zelf de deur open en neemt 
hij of zij ook de telefoon aan. Scho-
len betalen nu ook mee aan diverse 
regelingen als ouderschapsverlof, 
extra verlof op basis van leeftijd of 
een jubileumuitkering terwijl de 
vergoeding van het ministerie niet 
voldoende toereikend is. “ 

Heersink: “Om dat te kunnen beta-
len, hebben we moeten bezuinigen 
op personeelskosten. Een ervaren 
leerkracht verdient per jaar gemid-
deld 40.000 euro bruto. Door twee 
klassen samen te voegen, kun je 
dat bedrag uitsparen. Dat hebben 
veel scholen moeten doen. Het ge-
volg is dat de leerkrachten die over 
zijn, het veel drukker hebben ge-
kregen. Er is sprake van roofbouw. 
Het valt mij op dat elke vakantie 
leerkrachten ziek worden. Scholen 
hebben genoeg mensen in de ziek-
tewet.”

Hoe druk is een juf anno 2013?
Heersink: “De klassen zijn groter 
geworden, waardoor het voorberei-
den en nakijken van lessen meer 
tijd kost. Er zijn meer leerlingen 
met problemen en hun ouders 
zijn mondiger, dus de leerkracht 

voert meer oudergesprekken. De 
onderwijsinspectie vraagt allerlei 
behandelplannen, dus die moeten 
geschreven worden. Het resultaat 

is dat een leerkracht 2/3 van de tijd 
aan het lesgeven is en het overige 
deel bezig is met taken eromheen.”

Van Seumeren: “De bezuinigingen 
hollen het vak uit. Leerkrachten 
zijn veel tijd kwijt aan het uitvoe-
ren van regelgeving in plaats van 
voor de klas te staan.”

En wat is de rol van de gemeenteraad?
Van Seumeren: “Naarden doet bo-
vengemiddeld veel aan onderwijs. 
Vanwege de crisis wordt dat de 
laatste jaren echter noodgedwon-
gen minder. Om te bezuinigen 
wilde de raad vorig jaar de bijdrage 
aan de vakleerkracht bewegings-
onderwijs, de gymleraar, afschaf-
fen. Op onze scholen wordt gym-
les gegeven door gymleraren en 
door leerkrachten die een extra 
bevoegdheid voor gym hebben ge-
haald. Toen we de vakleerkracht 
dreigden kwijt te raken, hebben 
we aan de bel getrokken en een 
convenant afgesloten met wet-
houder Adriani. Tot 2015 blijft de 
gemeente een deel van het salaris 
van de gymleraar betalen. In ruil 

daarvoor heeft de gemeente een 
aantal andere subsidies afgeschaft, 
waaronder die op schoolzwemmen 
en logopedie screening.”

Heersink: “En dat convenant wil-
len we nu openbreken. Die bijdrage 
mag niet vervallen. We willen de 
vakleerkracht gym behouden.”

Wat zou er dan gebeuren als scholen 
geen geld meer krijgen voor een aparte 
gymleraar?
Heersink: “Gym geven is echt een 
vak waar je bevoegd voor moet 
zijn. Als we op de Tweemaster onze 
gymleraar kwijt zouden raken, 
zou dat betekenen dat ik 2/3 van 
mijn personeel moet laten bijscho-
len om gym te mogen geven. Die 
opleiding duurt 1,5 jaar en kost 
2.500 euro per leraar. Behalve dat 
dat tijd en geld kost, leidt het de 

leerkrachten ook weer af van hun 
basistaak: gewoon les geven aan de 
groep. Deze bezuiniging betekent 
dus nog meer roofbouw.”

Van Seumeren: “En dan speelt 
er nog iets. Vanaf 2015 moeten 
scholen het buitenonderhoud van 

hun gebouwen zelf doen. Nu doet 
de gemeente dat. Scholen krijgen 
daar vanaf 2015 een nog onbe-
kend bedrag van de overheid voor, 
ongeacht de staat van onderhoud 
van hun gebouw. Wij weten dat de 
gemeente nog een potje heeft van 
circa 200.000 euro, bestemd voor 
het onderhoud van onze scholen. 
Sommige hebben groot onderhoud 
gepland staan. We pleiten ervoor 
dat dat geld ook echt naar school-
onderhoud gaat en niet in de alge-
mene reserve verdwijnt. We zien 
de bui anders al hangen.”

‘Alle extra’s zijn eraf. Dit is 
roofbouw op leerkrachten’

Schooldirecteuren Chris Heersink en John van Seumeren pleiten tegen verdere bezuinigingen op het basisonderwijs. Foto: Bob Awick

Naarder schooldirecteureN willeN Niet Nóg meer bezuiNigiNgeN

‘Op veel scholen neemt 

de directeur nu ook de 

telefoon aan’ 

‘Gym geven leidt 

leerkrachten af van hun 

basistaak: les geven’

Reactie Adriani
“In de vorige raadsperiode heb-
ben we al besloten om de bij-
drage aan de vakleerkrachten 
te stoppen. Het geven van gym 
is namelijk de verantwoordelijk-
heid van de school en niet de ge-
meente. We hebben de scholen 
extra geld gegeven om de regu-
liere leerkrachten bij te scholen 
om gym te geven. Dan moet je 
je ook aan die afspraak houden. 
Als dat nu ineens niet kan, snap 
ik niet wat er al die jaren met 
het extra geld gebeurd is.” 

Natuurlĳ k gelezen in

Hoe weet jij dat?

Natuurlĳ k gelezen in

SKBNM 
geeft 
tieners 
speciale plek
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Diemen

Weesp

Muiden

Nigtevecht

Nederhorst
den Berg

Naarden

Bussum

Driemond

Amsterdam

Hilversum

Almere
IJburg

Almere

Muiderberg

Dé kranten met lokale betrokkenheid

Wij bereiken wekelijks meer dan 150.000 potentiële kandidaten. 

Van monteur tot directeur! Wilt u informatie over het plaatsen van een vacature in de meest 

gelezen kranten van de regio? Bel dan (035) 694 5208

of mail verkoop@naardernieuws.nl

Op zoek naar 
personeel?

 meer dan 150.000 potentiële kandidaten

Van monteur tot directeur! Wilt u informatie over het plaatsen van een vacature 

personeel?personeel?personeel?personeel?

L ARENN IEUWS 

EEMNESNIEUWS

IJBURGERNIEUWS



donderdag 7 november
Ler en tekenen
Er start een cursus ‘Leren tekenen’ 
van Jacqueline Comello. Deze cur-
sus is een uitkomst voor iedereen 
die de basistechnieken van teke-
nen wil leren. De cursus duurt zes 
lessen. Aanvang 10.00 uur, kosten 
€ 75,-. Opgeven op j.comello@pla-
net.nl.

donderdag 7 november tot 
zondag 10 november
Lifest yLebeurs La tabLe
De sfeerbeurs La Table komt weer 
naar de Grote Kerk in Naarden. En-
tree: € 15,- aan de kassa en € 12,50 
via voorverkoop online. Openings-
tijden: donderdag van 10.00 tot 
18.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 
21.30 uur.

vrijdag 8 november
Discussiegroep
De Palmpit houdt weer twee keer 
per maand een discussiegroep. 
Hierbij kan met elkaar worden 
gepraat over de actuele berichten 
uit de media, onder deskundige 
leiding van voormalig docent ge-
schiedenis Marius Engelkes. Aan-
vang 10.00 uur. Kosten € 12,50 per 
jaar.

brooDje pLus
‘Ruimte’ houdt weer de brood-
maaltijd ‘Broodje Plus’ in het Jan 

Ligthartcentrum. Met stamppot-
maaltijd. Aanvang 17.30 uur.

goeD gespr ek
‘Ruimte’ houdt een avond met een 
goed gesprek over de Bijbel. De 
avond wordt gehouden in het Jan 
Ligthartcentrum. Aanvang 19.30 
uur.

zaterdag 9 november
nk kLimmen
Rocksteady vormt het decor van 
het NK-klimmen. Vanaf 14.00 uur 
komen de beste klimmers van Ne-
derland naar Bussum. Bezoekers 
kunnen de kunsten aanschouwen. 
Entree € 5,- (leden) en € 10,- (ande-
ren).

expositie
Cursisten van Atelier Ton de Kruijk 
exposeren de weekenden van 9/10 
en 16/17 november tussen 11.00 
en 17.00 uur in de galerie aan de 
Landstraat 107. Daarnaast houdt 
het atelier open dag.

zondag 10 november
Lezing
Corry de Jong geeft voor De Palm-
pit een lezing over Zuid-Spanje. 
Aanvang 14.30 uur, entree € 4,-.

Lezing
Monique Timmers houdt de le-
zing ‘Regeer je eigen koninkrijk’. 
De lezing wordt gehouden aan de 
Meentweg 9 van Naarden. Aan-
vang 10.30 uur, entree € 12,-.

sint ma arten
De Koepelkerk opent de deuren 
voor Sint Maarten. Hierbij zijn 
basisschoolkinderen uit de ge-
meenten Naarden, Bussum en Hil-

versumse Meent uitgenodigd om 
mee te doen. De kinderen gaan 
lampionnen maken en nieuwe Sint 
Maartenliedjes instuderen en er 
wordt daarna een optocht gehou-
den. Aanvang 17.00 uur.

maandag 11 november
Lezing
Een avond van het CCIV van de 
Raad van Kerken in de Spieghel-
kerk: dr. Stephan de Jong spreek 
over ‘Ziel, zaligheid en ... geluk!’. 
Aanvang 20.00 uur, entree € 6,-.

woensdag 13 november
Wou ter schatbor n-Lezing
De tweede Wouter Schatborn-le-
zing wordt gehouden. Gedeputeer-
de Jaap Bond praat in de waterto-
ren en er wordt muziek gemaakt. 
Aanvang 20.00 uur.

DvD-voorsteLLing
De Palmpit vertoont een dvd op 
groot scherm. Aanvang 19.30 uur, 
entree € 1,-.

bingo
De Schakel houdt weer een bingo. 
Aanvang: 14.00 uur. Entree € 3,50.

Wor kshop 
huisWer kbegeLeiDing
Studiekring Bussum geeft een 
workshop ‘Toolkit voor de brug-
klas’. Deze workshop is bedoeld 
voor ouders die op zoek zijn naar 

handvatten om hun kind beter te 

kunnen helpen bij schoolwerk. Lo-
catie: Nijverheidswerf 22-24, van 
19.30 tot 21.00 uur. Deelname is 
gratis, aanmelden verplicht via 
www.studiekring.nl/toolkit.

Wa nDeLtocht
Bellefleur houdt weer een wandel-
tocht. Er wordt vanaf 13.00 uur 
vertrokken vanaf Bellefleur aan de 
Mackaylaan. De tocht duurt onge-
veer anderhalf uur.

donderdag 14 november
DichtavonD
Jean Pierre Rawie draagt voor in 
de burgerzaal van het stadhuis van 
Naarden. Rawie schrijft gedichten. 
Zijn bundel ‘Onmogelijk geluk’ be-
hoort tot de succesvolste aller tij-
den. Aanvang 20.00 uur, entree € 
15,-. Kaartverkoop bij boekhandel 
Comenius.

Lezing
Professor Mladen Popovic, hoog-
leraar aan de RUG en curator van 
de tentoonstelling ‘De Dode Zee-
rollen’ in het Drents Museum As-
sen, komt bij uitzondering een le-
zing houden in de Remontstrantse 
kerk aan de Koningslaan. Aanvang 
20.00 uur.

zaterdag 16 november
kamerconcert
André Morsch treedt op als trouba-
dour in de Tindalvilla te Bussum. 
Hij vertelt een verhaal gebaseerd 
op een middeleeuwse ridderro-
man, dat Ludwig Tieck in 1811 be-
werkte en van gedichten voorzag, 
waarvan Johannes Brahms er vijf-
tien uitkoos voor zijn ‘Magelone’ 
liederencyclus opus 33. Aanvang 
20.30 uur, kaarten € 25,-. Kaarten 
te koop op www.tindalvilla.nl.

Djembé-cursus
De Gooische muziekschool geeft 
een korte Djembé-cursus. De cur-
sus is bedoeld voor kinderen en 
volwassenen. Naast het bespelen 
van de djembé wordt er ook gezon-
gen. De cursus wordt gegeven in 
Scala. Aanmelden op 035-6936596 
of via info@degooischemuziek-
school.nl.

Relatiestrubbels in de grappige 
nieuwe ‘Woody Allen’ BLUE JAS-
MINE.
WOLF is een hard Nederlands kick-
boks-drama over verraad.
GERHARD RICHTER PAINTING 
over het ontstaan van nieuwe mo-
numentale schilderijen van de be-
roemde kunstenaar Gerhard Rich-
ter.
MICHAEL KOHLHAAS als koppige 
paardenhandelaar die voor zijn 
principes een hoge prijs betaalt.
WHAT MAISIE KNEW laat zien 
wat een kind kan doorstaan wan-
neer Julianne Moore en Steve Coo-
gan beschamend ruziën over de 
voogdij.
In het prachtige HOW TO DES-
CRIBE A CLOUD onderzoeken een 
blinde moeder en haar volwassen 
dochter de mogelijkheden van een 
beperking.
GREETINGS FROM TIM BUCKLEY 
is een muzikale ode aan vader en 
zoon Buckley.
In zijn nieuwst film JEUNE & JOLIE 
laat Ozon een meisje experimente-
ren en zoeken naar haar seksuele 
identiteit.
Mark Cousins documenteerde met 
A STORY OF CHILDREN AND FILM 
de rol van kinderen in de filmge-
schiedenis.
DE NIEUWE WILDERNIS is niet 
zomaar een natuurfilm, maar een 
adembenemende over onze eigen 
Oostvaardersplassen. De uitge-
kiende beelden laten geen kijker 
onberoerd.
LOVE & FUNGI is een oogstrelende 
combinatie van wilde paddenstoe-
len en liefde. 
CINDERELLA: een magische pro-
ductie vol theatrale verrassingen.

Drie JEUGDFILMS: VAMPIER ZUS-
JES leuk voor tieners, de magische 
animatie DE SNEEUWKONIN-
GIN vanaf 6 jaar en HET KLEINE 
SPOOKJE LABAN voor de aller-
kleinsten.

Info over kaarten: filmhuisbussum.nl

Studiekring Bussum nodigt ouders uit voor een workshop ‘Toolkit voor de brug-
klas’.

Donderdag 7 november 2013

Versa vrijwilligerscentrale

Mentorschap: mentor voor een 
cliënt in Naarden die als wettelij-
ke vertegenwoordiger optreedt in 
overleg met o.a. de zorginstelling 
of hulpverlening van cliënt (6 uur 
per maand).

Egelbescherming Nederland: 
verzorger egel- en eekhoornop-
vang (1 dag per week van 9.00-
15.00 uur).

Moestuin van Jagtlust te ‘s-Gra-
veland, een moestuin voor men-
sen met een zorgvraag: vervoer-
der die de cliënten die werken 
op de Moestuin haalt en weer 
thuisbrengt (tussen 8.00 en 9.00 
uur halen en vanaf 12.00 uur te-
rugbrengen). 

TWinburgering te Bussum, een 
organisatie die immigranten na 
hun inburgering opleidt en bege-
leidt naar betaald werk: vrijwil-
ligster voor een lesgroep van bui-
tenlandse vrouwen die per direct 
op maandag van 11.45-13.15 uur 
mee wil praten.

Interesse: 035-6938525 of 
www.versavrijwilligerscentrale.nl.

Schaatslessen
en ijshockeycompetitie

Over één maand kan er weer volop geschaatst worden bij Bussum 
op IJs! Nieuw dit jaar is de ijshockeycompetitie. Daarnaast is het al 
mogelijk om te reserveren voor bedrijfsborrels en kinderfeestjes.

De inschrijving voor de schaatslessen is geopend! Er zijn meer-
daagse reguliere schaatslessen in de eerste en tweede week van 
de kerstvakantie, en eendaagse clinics ijshockey en kunstrijden. De 
ijshockeycompetitie vindt plaats in de eerste twee weken Bussum 
op IJs: van 9 t/m 12 en 16 t/m 18 december. Er zijn vijf categorieën. 
Inschrijven hiervoor kan per team van acht personen vanaf heden 
tot en met 1 december. Aanmelden voor sponsoring, schaatslessen 
en ijshockeycompetitie en reserveringen voor borrels en kinder-
feestjes: www.bussumopijs.nl.

Natuurlĳ k gelezen in

Hoe weet jij dat?

Natuurlĳ k gelezen in

Overvallers 
Keverdĳ k 
meteen 
gepakt

Cursisten Atelier 
Ton de Kruijk

exposeren
Cursisten van Atelier Ton de 
Kruijk exposeren zat 9 zon 
10 zat 16 zon 17 nov van 
11.00-17-00 uur schilderijen en 
tekeningen bij Galerie Ton de 
Kruijk Landstraat 107 Bussum.
Er is werk te zien van begin-
ners en (ver)gevorderden. 
Ook is het mogelijk kennis te 
maken met de docent en met 
de wijze van lesgeven.  

Info; www.tondekruijk.nl
Landstraat 107, Bussum

9 t/m 17 nov  zat+zon
van 11.00- 17.00 uur.
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Vlees 
Kipfilet 500 gram  e 4.95

                 

Hamburgers 4 voor  e 4.00
                 

Vleeswarenkoopje:                                             
Panchetta 100 gram  e 2.19

Salade:
Beenham salade 100 gram  e 1.29

Maaltijd v/d week:   
Kip in saus   100  gram  e 1.19

Dijkstra, keurslager
Mackaylaan 46a Naarden T. 035-6946170

www.keurslagerdijkstra.nl

keurslagerijdijkstra@zora.nl
Aanbiedingen van wo. 30-10-2013 t/m di 05-11-2013

NergeNs 
goedkoper!

door vakmanschap. 

Wees mondig, 
laat u niet sturen!

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

H. v.d. rijd
energiestraat 13a
1411 Ap  Naarden

Telefoon 694 54 95

10% korting op 
verhaalde schades

Vouwgordijnen vuil!!!

Gordijnen vuil!!!

Bankhoezen vuil!!!

www.tempocleaning.nl
035 - 694 62 49

Afspreken dan maar?

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

APK-KEURING

AUTOVERHUUR
Eén van de grootste autover-

huurders van midden Nederland
Personen- en bedrijfsauto’s 

vanaf € 39,- per dag

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?

17,50
compleet

Ruim 150 
occasions
v.a. 3.950,-

Banden
voor alle
merken

www.versawelzijn.nl/activiteiten  www.klikvoorhulp.nl 

Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan 10, t. 692 19 69 
NIEUW: Administratie voor elkaar. Elke donderdag 11.30-13.30 u. 
Inloopspreekuur om met een vrijwilliger uw administratie te ordenen. 
Woensdag 6 november 19.30-22.00 u.: maak je eigen etagère, kosten € 25,- all in. 

Ronde Ruimte in de Heul, Koekoeklaan 3, t. 693 87 86
Iedere maandagavond 17.30 - 19.00 u. Open eettafel. Kosten € 9,- excl. drankjes. 
Aanmelden vóór donderdagochtend 12.00 u, via 035 - 693 87 86 of persoonlijk in De Heul. 
Zie voor het menu www.depalmpitbussum.nl. Aktie: 2e maaltijd helft van de prijs voor elke 
nieuwe gast. 
 
De Palmpit, Koekoeklaan 3, t. 693 87 86, www.depalmpitbussum.nl 
Vrijdag 8 november 10.00 - 11.30 u. Start discussiegroep: praten over actualiteiten. 
Kosten € 12,50. Aanmelden/informatie: 035 - 693 07 89. 
Zondag 10 november 14.30 u.: lezing over Zuid-Spanje. Entree € 4,-.  
Woensdag 13 november 19.30 u.: DVD-voorstelling op groot tv-scherm. Entree € 1,-. 
Zondag 17 november 14.30 u.: soosmiddag: optreden jeugdorkest G-Force. Entree gratis. 
Iedere vrijdagmiddag 14.00 - 16.00 u. Spelletjesmiddag. Entree € 1,-. 
 
Spieghelwijck, Iepenlaan 354a, t. 531 07 43 
Elke vrijdagmiddag 14.00 -16.30 u.: handwerken voor de Stichting Kinderen in Nood. 
Enthousiaste dames breien truitjes voor weeskinderen in Roemenië; zij zoeken dames die mee 
willen helpen. Materiaal is aanwezig. Voor informatie: Janny de Jonge, t. 693 23 18. 
 
Wijzer, Landstraat 80, info activiteiten: t. 691 12 51 (Versa Welzijn) 
Iedere woensdag 17.30 – 19.00 u. open eettafel  
Dinsdag 12 november 19.30 – 22.00 u. workshop cupcakes versieren  
Woensdag 13 november 14.00 – 16.00 u. informatiebijeenkomst 
over diverse hulpmiddelen om comfortabel thuis te blijven wonen 
Woensdag 13 november 19.30 – 22.30 u.introductie workshop hart coherentie.  
Dinsdag 10 december 19.30 – 22.00 u. workshop kerstkrans maken van wintergroen. 
Informatie of aanmelden: wijzer@versawelzijn.nl  

Dé gratis krant 
voor de echte 
Amsterdammer
Kijk voor afhaaladressen op 
www.deoudamsterdammer.nl

Feestverlichting

Hoofdredacteur van De Oud-Amster-

dammer Hans Peijs reed elk jaar als 

de feestverlichting was ontstoken, 

met zijn vader door de feestelijke ver-

lichte straten. Het waren pure feestjes 

die nog steeds op zijn netvlies staan. 

Heeft u ook dierbare herinneringen 

aan de feestverlichting in Amster-

dam? Deel dat dan met de lezers. De 

mooiste verhalen en leukste foto’s be-

lonen we met de DVD ‘Een eeuw Am-

sterdam’. De adresgegevens staan in 

het colofon op pagina 3. 

De Oud-Amsterdammer 

is krant voor 50-plusser 
Zet twee 50-plussers bij elkaar en binnen vijf minuten gaat het over 

vroeger. Weet je nog, toen en toen? Ken je die en die nog? Heb jij 

daar óók gewoond? Hoe vaak zeggen we het niet tegen elkaar en 

vertellen we elkaar de verhalen uit onze jeugd? Dat zijn vaak prach-

tige verhalen, waarbij we allemaal onze eigen herinneringen heb-

ben. In de Oud-Amsterdammer kunt u uw hart ophalen, want de 

nostalgie staat in deze krant centraal. 

De Oud-Amsterdammer vindt namelijk dat deze nostalgische ver-

halen een veel breder podium verdienen. Want er zijn zoveel meer 

mensen die hiervan kunnen genieten en er hun eigen herinneringen 

bij kunnen plaatsen. Dat podium willen wij bieden. Even heerlijk 

wegdromen naar vroeger en het eigen geheugen weer wat opfris-

sen. Met uw eigen verhalen en die van de andere lezers. Maar zonder 

oorlogen, economische malaise, politiek gekonkel en andere narig-

heid die dagelijks over ons wordt uitgestort.

De Oud-Amsterdammer verschijnt  

eenmaal per veertien dagen en wordt 

via 400 adressen verspreid.  

50-plussers kunnen de krant onder 

meer vinden in winkelcentra en su-

permarkten in de regio Amsterdam 

en gratis meenemen. En als u wilt 

reageren op artikelen in de krant, 

bent u uiteraard ook van harte wel-

kom. Wij staan open voor uw ver-

halen, foto’s, suggesties, of wat dan 

ook. De Oud-Amsterdammer is na-

melijk een krant voor u, maar ook 

door u. Dus kom maar op! 

Dinsdag 29 november 2011 - Jaargang 1, nr. 1

Heftige ontmoetingen op het CS

Centraal Station is nooit af

Eind oktober verdwenen de 

schuttingen rond het Centraal 

Station. Maar dit betekent 

bepaald niet dat het CS klaar 

is, want in elk geval tot 2013 

wordt er nog druk ge- en ver-

bouwd. Voor Amsterdammers 

is dat echter geen nieuws, 

want de contouren van het CS 

worden eigenlijk altijd be-

heerst door steigers.

Het CS (in gebruik genomen in 1889) is 

sinds 1974 Rijksmonument en sinds 1999 

beschermd stadsgezicht. Maar dat wil niet 

zeggen dat er niets aan versleuteld mag wor-

den, Eerder integendeel. En eigenlijk weten 

we niet beter. “Aan het eind van de jaren 

vijftig was ik 10 jaar en toen kwam ik voor 

het eerst in het station, samen met mijn 

vader”, weet  Henk Middelkoop (van 1948) 

Lijn 9 is een van de tramlijnen die al sinds 1915 vanaf het Centraal Station richting Water-

graafsmeer en sinds 1990 naar Diemen gaan. Duidelijk zijn de steigers op het CS op deze foto 

van het begin van de jaren zestig te zien.

Dé grat is  k rant  voor  de echte Amsterdammer  Dinsdag 15 november 2011 - Jaargang 1, nr. 
1

Oplage: 120.000 ex.

Heftige ontmoetingen op het CS

Centraal Station is nooit af

Hobbykok
wordt topkok

Kookdemo van ATAG op zaterdag  

29 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

WWW.KLOOSTERMANKEUKENS.NL

Niet veel Amsterdammers ken-

nen het Centraal Station zon-

der steigers, want het lijkt wel 

of er altijd wordt verbouwd. 

En in elk geval tot 2013 is het 

geval.

Het CS (in gebruik genomen in 1889) is 

sinds 1974 Rijksmonument en sinds 1999 

beschermd stadsgezicht. Maar dat wil niet 

zeggen dat er niets aan versleuteld mag wor-

den, Eerder integendeel. En eigenlijk weten 

we niet beter. “Aan het eind van de jaren 

vijftig was ik 10 jaar en toen kwam ik voor 

het eerst in het station, samen met mijn 

vader”, weet  Henk Middelkoop (van 1948) 

nog. Het was een geweldige ervaring. “Al 

die treinen, al die trams op het plein, al die 

mensen en dan Amsterdam aan je voeten. 

Maar ik zal nooit vergeten dat ik aan mijn 

vader vroeg waarom al die steigers er ston-

den. Hij vertelde dat er geschilderd werd.” 

Jaap Edenbaan

In de volgende editie staan we uitge-

breid stil bij de Jaap Edenbaan die in 

december 1961 (in het weekend van 

8 en 9 december zijn er veel festivi-

teiten) officieel is geopend. Heeft u 

hier ook in de binnenbocht baantjes 

getrokken, uw eerste liefde ontmoet, 

in een slaapzak het Nederlands 

kampioenschap korte baan gevolgd, 

ijshockey gekeken of misschien wel 

gespeeld in de Jaap Edenhal (deze is 

in 1973 geopend)? Deel dit met de le-

zers. De mooiste verhalen en leukste 

foto’s worden beloond met een DVD 

met historisch beeld- en videomateri-

aal uit Amsterdam.

Ook in de jaren erna is er veel verspijkerd 

aan het CS. “Ik weet nog dat ergens aan 

het einde van de jaren zeventig het perron 

langs spoor 15 werd aangelegd. Volgens mij 

was dat nodig voor de Almere spoorlijn”, 

vertelt Marjan van den Water (1959). De 

timmerlieden hadden echter niet haar 

grootste aandacht. “Ik sprak hier altijd 

af met mijn vriendje Arie die uit Scheve-

ningen kwam. Met de trein. Dat waren 

altijd heftige ontmoetingen. Maar op een 

gegeven moment ging het uit. Ik heb Arie 

nooit meer gezien.” 

Iedereen die het CS wel eens zonder steigers 

en schuttingen wil zien, moet geduld bewa-

ren. De laatste grote verbouwing is in 1997 

gestart en duurt liefst maar tot 2013.uit 

De Regenboog Groep zoekt 

maatjes voor mensen met 

psychische problemen. 

Ook als u zelf behoefte heeft aan een 

maatje kunt u zich aanmelden. 

www.vriendendiensten.nl  020-6839260. 

Mogelijk gemaakt met subsidie 

van de gemeente Diemen.
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De Oud Amsterdammer; 
krant voor 50-plusser
Dit is de eerste editie van de Oud Amsterdammer, een krant die zich richt 

op de 50 plusser uit Mokum aan de hand van verhalen, ervaringen en beel-

den uit het Amsterdam van uw jeugd. De berichtgeving heeft zonder uit-

zondering een hoog ‘O ja, dat was toen’-gehalte. De Oud Amsterdammer 

haalt het Amsterdam terug waar uw hart sneller van gaat kloppen en het 

Amsterdam waar u nog steeds verliefd op bent.

Wilt u ervaringen met ons delen, heeft 

u foto’s die beslist niet mogen ont-

breken in deze krant, heeft u wellicht 

oude klassenfoto’s (misschien zelfs met 

bekende Amsterdammers) of heeft u 

ander materiaal dat u met al die an-

dere 50-plussers wilt delen? Schrijf 

ons, bel ons of mail ons en wij nemen 

contact met u op.

De Oud Amsterdammer, 

Adres: J.A. Fijnvandraatlaan 2a, 

 1380 GA Weesp

Tel.: 0294 - 410333

E-mail:  info@deoudamsterdammer.nl

www.deoudamsterdammer.nl

Deze week onder meer:

getrokken, uw eerste liefde ontmoet, 

in een slaapzak het Nederlands 

kampioenschap korte baan gevolgd, 

ijshockey gekeken of misschien wel 

gespeeld in de Jaap Edenhal (deze is 

in 1973 geopend)? Deel dit met de le-

zers. De mooiste verhalen en leukste 

foto’s worden beloond met een DVD 

met historisch beeld- en videomateri-

aal uit Amsterdam.

Dé grat is  krant  voor  de echte  Amsterdammer  Dinsdag 15 november 2011 - Jaargang 1, nr. 1

Oplage: 120.000 ex.

Heftige ontmoetingen op het CS

Centraal Station is nooit af

Hobbykok
wordt topkok

Kookdemo van ATAG op zaterdag  

20 november van 10.00 uur tot 16.00 uur

WWW.KLOOSTERMANKEUKENS.NL

Een stralend frisse lach?
Uw gebit bleken bij 

de tandarts

Een stralend frisse lach?
Uw gebit bleken bij 

de tandarts

Niet veel Amsterdammers ken-

nen het Centraal Station zon-

der steigers, want het lijkt wel 

of er altijd wordt verbouwd. En 

in elk geval tot 2013 is dit het 

geval.

Jaap Edenbaan

In de volgende editie staan we uitge-

breid stil bij de Jaap Edenbaan die in 

december 1961 (in het weekend van 

8 en 9 december zijn er veel festivi-

teiten) officieel is geopend. Heeft u 

hier ook in de binnenbocht baantjes 

getrokken, uw eerste liefde ontmoet, 

in een slaapzak het Nederlands kam-

pioenschap korte baan gevolgd, ijs-

hockey gekeken of misschien wel ge-

speeld in de Jaap Edenhal (deze is in 

1973 geopend)? Of misschien heeft 

u een heel andere dierbare herinne-

ring aan de oudste overdekte kunst-

ijsbaan van Nederland? Deel deze 

met de lezers. De mooiste verhalen 

“Het August 
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bekend als een 
heel saai plein”
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De Oud Amsterdammer; 
krant voor 50 plusser
Dit is de eerste editie van de Oud Amsterdammer, een krant die zich richt 

op de 50 plusser uit Mokum aan de hand van verhalen, ervaringen en 

beelden het Amsterdam uit uw jeugd. De berichtgeving heeft zonder uit-

zondering een hoog ‘O ja, dat was toen’-gehalte. De Oud Amsterdammer 

haalt het Amsterdam terug waar uw hart sneller van gaat kloppen en het 

Amsterdam waar u nog steeds verliefd op bent.

Wilt u ervaringen met ons delen, heeft 

u foto’s die beslist niet mogen ont-

breken in deze krant, heeft u wellicht 

oude klassenfoto’s (misschien zelfs met 

bekende Amsterdammers) of heeft u 

ander materiaal dat u met al die an-

dere 50 plussers wilt delen? Schrijf 

ons, bel ons of mail ons en wij nemen 

contact met u op.

De Oude Amsterdammer, 

Adres:  J.A. Fijnvandraatlaan  2a, 

1380 GA Weesp

Tel.:   0294 - 410333

E-mail: info@deoudamsterdammer.nl

www.deoudamsterdammer.nl

Deze week ondermeer:

Hobbykok
wordt topkok

IJskraam bij het CS.

www.deoudam-

sterdammer.nl
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Deze week onder meer:

www.deoudamsterdammer.nl

Meer dan 1 miljoen lezers!
Meer dan 1 miljoen lezers!
Meer dan 1 miljoen lezers!
Meer dan 1 miljoen lezers!

NU extra aantrekkelijk.

Al jaren uw 

VERTROUWDE adres!

Winkelcentrum Diemerplein 

Diemen 020-6903727 

www.puttmann.nl

Lever uw (oude) gouden/zilveren 

sieraden of munten NU in!!

Harry Slinger vaste columnist

 
De Oud-Amsterdammer is er trots op de echte Mokumer Harry Slinger te 

mogen begroeten als columnist. Want Harry Slinger, wie kent hem niet? 

Slinger is geboren in de Jordaan, aan de Bloemgracht, en is een Mokumer 

zoals een Mokumer hoort te zijn. In de jaren tachtig was hij vooral bekend 

als zanger van Drukwerk. Zanger is hij nog steeds, maar inmiddels is hij 

ook schrijver, acteur en gastheer van de SlingerTocht in een rondvaart-

boot van Rederij ’t Smidtje. Onder de noemer Machtig Mooi Mokum duikt 

Slinger op pagina 3 in zijn eigen geschiedenis. 

 

Eerste krant voor Ed van Thijn 

Maandag 28 november, is het eerste exemplaar van De Oud-Amsterdam-

mer uitgereikt aan drs. Ed van Thijn. Van Thijn was tussen 1983 en 1994 

burgemeester van Amsterdam, de stad waar hij in de jaren zestig als ge-

meenteraadslid in de politiek kwam. Voor veel Amsterdamse 50-plussers 

is Van Thijn een echte ‘burgervader’. Hij beleefde veel hoogte- en diepte-

punten en is de stad tot op de dag van vandaag trouw gebleven. De Oud-

Amsterdammer is er trots op dat de heer Van Thijn het eerste exemplaar 

van de Oud-Amsterdammer in ontvangst wilde nemen.

nog. Het was een geweldige ervaring. “Al 

die treinen, al die trams op het plein, al die 

mensen en dan Amsterdam aan je voeten. 

Maar ik zal nooit vergeten dat ik aan mijn 

vader vroeg waarom al die steigers er ston-

den. Hij vertelde dat er geschilderd werd.” 

Ook in de jaren erna is er veel verspijkerd 

aan het CS. “Ik weet nog dat ergens aan 

het einde van de jaren zeventig het perron 

langs spoor 15 werd aangelegd. Volgens mij 

was dat nodig voor de Almere spoorlijn”, 

vertelt Marjan van den Water (1959). De tim-

merlieden hadden echter niet haar grootste 

aandacht. “Ik sprak hier altijd af met mijn 

vriendje Arie die uit Scheveningen kwam. 

Met de trein. Dat waren altijd heftige ont-

moetingen. Maar op een gegeven moment 

ging het uit. Ik heb Arie nooit meer gezien.” 

Zie ook pagina 7: Als het Centraal Station 

eens zou kunnen praten Adverteren 
in De Oud- 

Amsterdammer?

Neem contact 
op met 

020 – 716 39 79
of kijk op 

www.deoudamsterdammer.nl. 

Volgende editie: 

dinsdag 13 december

Steun ons in 
de strijd tegen 

littekens!

www.brandwondenstichting.nl



Dorpshart 
voldoet aan 

norm
BUSSUM - Het bestuur van 
Noord-Holland gaat geen stap-
pen ondernemen om de leeg-
stand van het centrum aan 
banden te leggen en daarmee 
de plannen van de gemeente 
met het dorpshart tegen te 
gaan. Dat antwoordt Gedepu-
teerde Staten op vragen van 
D66 en het CDA.

De Statenleden hadden vragen 
gesteld over de Bussumse leeg-
stand en hadden zorgen over het 
vergroten van het totale opper-
vlak voor ondernemers met zo’n 
2.000 m2, als straks de plannen 
met het dorpshart afgerond wor-
den. De Statenleden hoopten 
met de vragen dat Noord-Hol-
land het vergroten van het op-
pervlak kon tegengaan.

Volgens Gedeputeerde Staten 
voldoen de plannen van de ge-
meente Bussum echter aan de 
normen en kan er daarom geen 
stokje voor de plannen worden 
gestoken. Daarnaast laat Gede-
puteerde Staten weten dat men 
al heeft gekeken of er wat met 
het Bussumse plan gedaan kon 
worden. Dat bleek toen al on-
haalbaar.

   

Bussum 
geliefd bij 
inbrekers

BUSSUM - Bussum scoort 
enorm hoog als het gaat om het 
aantal inbraken. De afgelopen 
drie maanden werden er al 60 
panden opengebroken of werd 
daartoe een poging gedaan.

Bussum scoort daarmee veel 
hoger dan de doorsnee Neder-
landse gemeente. Over het al-
gemeen worden 25 panden per 
10.000 bewoners opengebro-
ken; in Bussum ging het om 40 
panden. Naast de gegevens per 
plaats werd er ook per postcode 
gerekend.

Twee Bussumse postcodes halen 
zelfs de top-50 van meest be-
zochte buurten van Nederland. 
Vooral Het Spiegel is erg gewild. 
De noordkant van de buurt haalt 
zelfs de top-20. 

Vrijwilligers gezocht voor onderhoud forten
Dankzij een Europese subsidie gaan de vestingwerken in de streek samenwerken op het gebied van 
groenbeheer. Het gaat om Forteiland Pampus, Muiderslot, Muizenfort, Fort Uitermeer, Fort werk IV en 
Vestingmuseum Naarden. Eric Cremers, oud fortwachter, begeleidt het project. “Nog nooit hebben erf-
goedeigenaren en gemeenten hun krachten gebundeld om gezamenlijk beheer uit te voeren. Wij zullen 
de vrijwilligers opleiden. Zo leren ze bijvoorbeeld veilig te werken met een kettingzaag.” Aanmelden 
kan via 06-44133683. Foto: BoB Awick

Hoogte 
parkeergeld 
aangepast

BUSSUM - Bussum heeft de 
hoogte van de parkeergelden 
voor de komende jaren wat 
aangepast. Dat heeft men ge-
daan, mede na bezwaren van 
buurtbewoners en onderne-
mers. Al met al moet het par-
keren straks wel meer gaan 
opleveren.

De gemeente heeft onder an-
dere de garage-abonnementen 
voor ondernemers goedkoper 
gemaakt. Een jaar garageparke-
ren kost straks 500 euro. Eerder 
leek dat het dubbele te worden. 
Aan de andere kant wordt het 
centrumparkeren voor onder-
nemers wel duurder, ook 500 
euro. Dat zou eerst 250 euro 
gaan kosten. Garageparkeren 
en aan de straat parkeren wordt 
daarmee voor ondernemers 
even duur.

De bedragen voor bewoners 
heeft de gemeente, vergeleken 
met het eerste voorstel van een 
paar maanden geleden, onver-
anderd gelaten. Vergeleken 
met de hoogte van de bedragen 
nu wordt het al met al wel wat 
duurder voor bewoners om te 
parkeren. Parkeren aan de stra-
ten van het centrum kost straks 
125 euro per jaar, 23 euro duur-
der dan nu. 

Parkeren voor de bewoners van 
de centrumrand kost straks 
31,25 euro per jaar, dubbel zo 
duur als nu. Het betaald parke-
ren kost ook vanaf volgend jaar 
gewoon één euro per uur.

In totaal levert het parkeren 
de gemeente straks ongeveer 
432.000 euro op, ongeveer 
16.000 euro meer dan eerst 
het geval was. Vergeleken met 
nu, 232.000 euro, levert het to-
tale parkeerplan de gemeente 
straks het dubbele op. Daarmee 
hoopt de gemeente het parke-
ren straks kostendekkend te 
maken. De gemeenteraad moet 
nog een klap geven op de ver-
anderde parkeergelden. Dat ge-
beurt over twee weken. Woens-
dagavond werd er al over het 
voorstel vergaderd. Toen bleek 
er amper weerstand tegen de 
plannen.

   

Koorleden 
gezocht

BUSSUM - Het December Kin-
derkoor gaat van start en ie-
dereen tussen de 6 en 12 jaar 
oud kan zich aanmelden voor 
dit gelegenheidskoor.

Het koor gaat zingt op zondag 
17 november tijdens de intocht 
van Sinterklaas. Ook gaan de 
kinderen op zaterdag 23 novem-
ber zingen bij het Pepernoten-
gala in Laren en op 24 decem-
ber bij de kinderkerstviering in 
Bussum. 

Meedoen kost 20 euro. Opgeven 
via 035-6936596.

School haalt duizenden euro’s 
op voor het goede doel

BUSSUM - De lustrumcommis-
sie van de Gooilandschool heeft 
vorige week woensdag 4.859,76 
euro overhandigd aan de Stich-
ting Jonge Helden. De hele school 
had zich ingezet om zo veel mo-
gelijk geld op te halen voor het 
goede doel.

Zo was er een veiling georgani-
seerd en hadden de leerlingen 
kunstwerken gemaakt. Saskia 
Koning, zelf oud-leerling van de 
school, kreeg het geld voor haar 
Bussumse stichting en noemde 
het bedrag ‘waanzinnig’. Stichting 
Jonge Helden wil voorkomen dat 
kinderen en tieners ernstig vastlo-
pen, nadat ze met een ingrijpend 
verlies te maken hebben gehad dat 
ze niet (voldoende) hebben kunnen 
verwerken.

Ook op de Gooilandschool zijn er 
leerlingen die met lastige situaties 
te maken krijgen zoals het over-

lijden van een familielid of met 
ouders die uit elkaar gaan. Sophie 
Loos van de lustrumcommissie 
vertelt dat de keuze voor dit goede 
doel snel gemaakt was, zeker om-

dat Jonge Helden uit Bussum komt 
en zich op kinderen richt. De stich-
ting kan met dit geld 20 kinderen 
en gezinnen helpen.

Troostende woorden tijdens Allerzielen
BUSSUM - Ruim 200 mensen 
waren afgelopen zondag bij de 
viering van Allerzielen samen-
gekomen op de oude rooms-ka-
tholieke begraafplaats in Bus-
sum. 

Alle overleden gelovigen werden 
hier herdacht. De eucharistievie-
ring werd voorgegaan door pas-
tor Nico de Gooijer. Vanwege het 
slechte weer gebeurde dit in een 
grote tent waar alle mensen sa-
men konden komen. De pastor 
sprak over verlies en hij sprak 
troostende woorden. De aanwezi-
gen voelden zich verbonden omdat 
ze allemaal iemand uit hun nabije 
omgeving hebben verloren. Veel belangstelling in de tent Foto: Bob Awick

Een mooi bedrag is opgehaald voor Stichting Jonge Helden. Foto: jessicA de jong
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1. Ton Heerschop: ‘De laatste 
dag zal straks zwaar worden’

2. HCAW heeft spelersgroep 
rond

3. Komend weekend werk aan 
spoorwegovergangen

4. Leerlingen Emmaschool 
Breeduit moeten verhuizen

5. Grote verkeerscontrole op 
parkeerplaats Bussum-Zuid

WEB TOP 5
Het WeesperNieuws vindt u elke 
week in de brievenbus, maar 
ook elke dag op internet. Deze 
nieuwsberichten werden vorige 
week het meest gelezen.

www.weespernieuws.nl



NaarderNieuwsDonderdag 7 november 2013 pagina 14



 EVEN TIJD VOOR UZELF!
Met Slender You kan dat op
een gemakkelijke manier!
Ongeacht uw leeftijd en
ongeacht eventuele
medische klachten!

   
SLENDER YOU
Slender You studio kortenhoef
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035-656 61 13
SLENDER YOU
ZONNEBANK
HYDROMASSAGE
FISH SPA

   
Bootzeilen/dektenten 
te koop. Meer info: 
www.dekzeilenspecialist.nl 
of bel 06-55771928

   
Zondag 10 nov. vlooienmarkt 
Huizen De Meent Graafwich-
man 177 100 kramen volge-
boekt 0294-237320

   
Vrouw zoekt werk in de huis-
houding met strijkwerk, 11 
jaar ervaring en met goede ref. 
Ik woon in Bussum, 9 euro p/u. 
Tel.: 06-30209694.

   
Hondenuitlaatservice de 
Uitgelaten Hond verzorgt 
ook individuele wandelingen, 
oppas en trainingen voor pups 
en minder sociale honden. 
Door gekwalificeerd personeel. 
06-11535956 
www.deuitgelatenhond.nl

   
Een portret van een foto? 
Acryl op doek. Kijk op 
www.christadijkstra.nl.

   
GARAGEBOX te huur in 
Naarden, Pr. Beatrixhof en Pr. 
Frederik Hendriklaan. € 125.00 
p/m. Tel.: 06-29545610

   
Wegens verhuizing te koop: 
Vouwbed z.g.a.n. (nijhof) incl. 
matras, tuinstoelen + tafel, 
all weather antraciet/grijs, 
metaal, accu grasmaaier(wolf), 
takkenknipper (3.50 m.) mag-
netron 2 jaar oud, damesfiets 
derailleur Gazelle, goede staat. 
Tel.: 06-12092900

 
“CompuRep” 
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer-
& netwerkproblemen
www.compurep.nl
info@compurep.nl
tel. 06-42269939

   
Voor heerlijke homemade 
taarten en high tea: 
www.rivierkeuken.nl. Wij leve-
ren ook aan horeca. Speciale 
wensen zoals suikervrij, lac-
tosevrij, glutenvrij, of 100% 
biologisch zijn ook mogelijk. 
Telefoon: 0294-257755 of 
06-51532964

GETUIGEN GEZOCHT Wij zijn 
op zoek naar getuige(n) van 
val vrouw op 12 juli rond 12.30 
uur bij de ingang van super-
markt Nettorama (zijde par-
keerterrein). Bel s.v.p. even! 
06-12582643 of 035-6916814

   
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

   
Broeken 
Ook in Bandplooi, Omslag 
Kapelstr. www.nr14bussum.nl

   
Heeft u ons interview in deze 
krant ook gelezen? Bel ons 
voor praktische hulp in en om 
het huis, wandeling of muse-
umbezoek. Tel.: 06-45619661. 
Informatie over ons tarief 
vindt u op 
www.saltamontesservice.nl

   
ZUMBA in “De Schakel” in 
Naarden. Vrijdag 10.00 - 11.00 
uur Dinsdag 20.15 - 21.15 uur 
GRATIS proefles! Voor informa-
tie 06-28489954

   
Schildersbedrijf Van Wegen 
kan nog enig werk aanvaarden. 
Vrijbl. prijsopgaaf. 
Tel.: 6281550 of 06-25284440

   
Banwiangtjan voor traditi-
onele thaise massage open 
van maandag tot zaterdag 
van 11.00 uur tot 22.00 uur. 
Laarderweg 22 Bussum. Voor 
afspraak 06-46890213 of 035-
7851359 banwiangtjan.nl

   
Boersma Pianoservice: 
Pianostemmen € 55,- 
Tel.: 035-8870159

   
Arthur’s loodgietersbedrijf 
gespecialiseerd in het repa-
reren 
en vernieuwen van dak en 
zinkwerk. Want uw dak is mijn 
vak!!! Bel voor vrijblijvende 
prijsopgave met 06-22418974

   
PARKET, LAMINAAT, KURK 
en PVC VLOEREN koopt u bij 
de vakman! Ook VLOER en 
TRAPRENOVATIE. HOLLAND-
PARKET De Clinge 3 Bussum 
035-6921267. Zie onze aanbie-
dingen op: www.hollandparket.
nl. Ook vestigingen in Amers-
foort en Ede.

   
Helena Donaldson - uw tuin-
vrouw in ‘t Gooi. November 
- de ideale maand om struiken 
te planten en verplaatsen. 
www.hdtuinen.nl/06-13527372

   
Definitief Ontharen? 
Nu betaalbaar voor iedereen 
FlitZenzo Weesp, 
Tel.: 06-22504620 
www.flitzenzo.nl

   
Taxi naar Schiphol / A’dam 
€ 50,-. Voor Naarden en 
Bussum! Tel.: 06-26984855. 
Goodkinds Taxiservice

    
ORIGINEEL KADO 
VOOR DE FEESTDAGEN! 
KADOBON 
FISH SPA BELEVING 
Slender You studio  
kortenhoef 
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035-656 61 13

   
MOTORFIETSEN te koop  
GEVRAAGD alle merken en 
bouwjaren. Defect of lang 
stilgestaan geen bezwaar. 
Direct gehaald, betaald en 
gevrijwaard.  
06-25418595

   
Krijgt u familie op bezoek? 
En heeft u niet genoeg 
ruimte of
u hecht aan uw privacy?
Bed and Breakfast
De Roskam in Weesp
06-55334804 of
www.bedandbreakfast.nl

   
BUHR ZOEKT BOEDEL! UW 
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON! 
Nu de gehele dag contact 
mogelijk via 06-10566581

   
Pronk Twee BV zoekt ge-
motiveerde medewerkers 
die vroeg uit de veren willen 
en niet bang zijn om vies te 
worden. Wij zijn werkzaam 
in bouw-, grond-, weg- en 
waterwerk, agrarische- en 
hovenierssector. Bij voorkeur 
in bezit van VCA en minimaal 
rijbewijs B. Pronk Twee BV. 
Amsterdamsestraatweg 57 
te Naarden. Telefoon tijdens 
kantooruren 035-6970697 / 
info@pronkgroep.nl

   

Schilder PMC Paul biedt u 
altijd vrijblijvende offerte 
voor klein of groot werk. 
06-53148137 
pharskamp@hetnet.nl

   
Bent u vader/moeder of 
verzorger van een jongere met 
een beperking? Wist u dat een 
vrijwilliger u daarbij thuis kan 
ondersteunen? Versa Vrijwillige 
Thuishulp, 035 6947455 ma.- 
vr. 10-12 uur; vthbussum@
versawelzijn.nl; www.versawel-
zijn.nl/vrijwilligethuishulp

   
Vrouw zoekt huishoudelijk 
werk. Heeft ervaring. Tel.: 
06-45011841

   
Model gezocht voor gratis 
voetbehandeling. Veel eelt en 
evt. likdoorn of ingegroeide 
nagel. Tel.: 06-24526801 
Bianca

   
Heeft u nog postzegels van 
ned.-indie of de overzeese 
gebiedsdelen? Ik wil ze graag. 
Henk 06-51326447

   
Tesselschade arbeid adelt 
kloosterstraat 46, Naarden-V. 
15 november 2013 gesloten. 
Verkoop in het Singer van 
11.30 tot 16.30 Laren.

   
Pronk Twee BV zoekt ge-
motiveerde medewerkers 
die vroeg uit de veren willen 
en niet bang zijn om vies te 
worden. Wij zijn werkzaam 
in bouw-, grond-, weg- en 
waterwerk, agrarische- en 
hovenierssector. Bij voorkeur 
in bezit van VCA en minimaal 
rijbewijs B. Pronk Twee BV. 
Amsterdamsestraatweg 57 
te Naarden. Telefoon tijdens 
kantooruren 035-6970697 / 
info@pronkgroep.nl

   

Schilder PMC Paul biedt 
u altijd vrijblijvende 
offerte voor klein of 
groot werk. 
06-53148137 
pharskamp@hetnet.nl

   
Bent u vader/moeder of 
verzorger van een jon-
gere met een beperking? 
Wist u dat een vrijwil-
liger u daarbij thuis kan 
ondersteunen? Versa  
Vrijwillige Thuishulp, 035 
6947455 ma.- vr. 10-12 uur; 
vthbussum@versawelzijn.nl; 
www.versawelzijn.nl/vrijwil-
ligethuishulp

   
Vrouw zoekt huishoudelijk 
werk. Heeft ervaring. Tel.: 
06-45011841

   
BUHR ZOEKT BOEDEL! UW 
HUIS LEEG EN BEZEMSCHOON! 
Nu de gehele dag contact 
mogelijk via 06-10566581

Model gezocht voor gratis 
voetbehandeling. Veel eelt en 
evt. likdoorn of ingegroeide 
nagel. Tel.: 06-24526801 
Bianca

   
Heeft u nog postzegels van 
ned.-indie of de overzeese 
gebiedsdelen? Ik wil ze graag. 
Henk 06-51326447

   
Tesselschade arbeid adelt 
kloosterstraat 46, Naarden-V. 
15 november 2013 gesloten. 
Verkoop in het Singer van 
11.30 tot 16.30 Laren.

Naam:  ........................................................................  Telefoon:  ...........................................................................

Adres:  ...................................................................................................................................................................

Postcode:  ...............................................................  Woonplaats:  ...........................................................................

Datum:  ................................................................  Handtekening:  ...........................................................................

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

rekeningnummer   

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.

Stuur de bon op naar: NaarderNieuws b.v., J.A. Fijnvandraatlaan 2a 1381 EW Weesp
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Kaarten: (035) 693 86 94 en 
www.filmhuisbussum.nl

Ook zaalverhuur!

do 7 nov 
t/m

wo 13 nov

MICHAEL KOHLHAAS     3gt 
do 7 18.45/ vr 8 21.15/ za 9 21.15/ zo 10 15.45/ wo 13 20.00  Mads Mikkelsen in de Cevennen: koppige 
paardenhandelaar betaalt hoge prijs voor principes.                
 
WHAT MAISIE KNEW         3ht 
do 7 19.00/ vr 8 11.00/ za 9 18.45/ ma 11 20.00  Julianne Moore en Steve Coogan in eigentijdse Henry 
James-verfilming.        
 
HOW TO DESCRIBE A CLOUD     1 
do 7 21.15/ vr 8 21.30/ za 9 19.00  Blinde moeder en haar volwassen dochter onderzoeken de mogelijk-
heden van een beperking.       
 
GREETINGS FROM TIM BUCKLEY      1t 
do 7 21.30/ vr 8 15.45/ za 9 16.00/ zo 10 16.00/ wo 13 20.30  Vader Tim en zoon Jeff Buckley kenden 
elkaar niet, maar blijven verbonden in hun muzikale talent.              
 
BLUE JASMINE      3ght 
vr 8 10.45 en 18.45/ wo 13 14.45  De beste ‘Woody Allen’ in jaren.       
 
JEUNE ET JOLIE       3gst 
vr 8 16.00/ za 9 21.30/ zo 10 20.30  Isabelle zoekt haar seksuele identiteit, in de nieuwste film van Ozon.      
 
A STORY OF CHILDREN AND FILM     2g 
vr 8 19.00/ za 9 15.45/ zo 10 20.00/ di 12 20.00  Na THE STORY OF FILM richt Mark Cousins zich op de rol 
van kinderen in film.                
 
Kinder-, jeugd- en familiefilms:   DE SNEEUWKONINGIN 3D (NL)      2ga 
za 9 13.00/ zo 10 13.00  Magische animatie naar het sprookje van Andersen. Nederlands gesproken. 
 
HET KLEINE SPOOKJE LABAN     1 
za 9 13.30/ zo 10 13.30  Laban is bang. Animatie voor de kleintjes. Nederlands gesproken.     
 
Specials:  CINDERELLA 
ma 11 14.00  Magische filmregistratie van het beroemde ballet.         
 
Klassiekers uit de filmgeschiedenis 
ma 11 20.30  Meer informatie in de nieuwsbrief via www.filmhuisbussum.nl          
 
Sneak Preview 
di 12 20.30

Verzorgde voeten,
ontspannen geest!

Praktijk voor pedicure, 
voetreflexologie en massage

Cita Veronica Becking
Groot Hertoginnelaan 10

1405 EC Bussum
Bel voor een afspraak: 06-248 14 235

Aangesloten bij  
brancheorganisatie

“Provoet”

GEBOORTEKAARTEN?
DRUKKERIJ MEIJ BUSSUM

STATIONSPLEIN 4
www.drukmey.nl

HUWELIJKSKAARTEN?
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Landstraat Bussum

 Voor volop
voordeel, zie
 onze folder

VOLOP KEUS &

Aanbiedingen geldig van 4 nov. t/m 9 nov. 2013

EXTRA LAAG!
500 GRAM

399l
Entrecote 500 gram
 elders 9,99

Pers
Sinaasappels
net à 3 kilo
elders 3,99

NET 3 KILO

199l

PER STUK

269lMolengoud
Appeltaart
730 gram
elders 4,29

Mona Vla Twist
 vanille of 
  chocolade
   pak 2 cups
    elders 
     1,45

2 CUPS

099l


