De krant van Bussum, inclusief NaarderNieuws
Sinterklaas
zondag in Bussum

Sinterklaasbank
trekt het land in

7

5

Woensdag 9 november 2011
SportNieuws

Naarder Nieuws

SDO stoomt
zonder
problemen door

Nardinc jubileert

13

15

Twee overvallen in 24 uur
BUSSUM - Twee overvallen binnen 24 uur, begin deze week in
het centrum. Afgelopen maandagavond drongen drie mannen een
woning van een bejaarde vrouw
aan de Kapelstraat binnen en gisterochtend is de feestwinkel aan
de Havenstraat overvallen. In het
laatste geval kon de dader niet
veel later worden aangehouden,
dankzij manmoedig ingrijpen van
omstanders.

70
hectare openbaar
groen in Bussum
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Tieners met
vals ID naar
de kroeg
BUSSUM - Regelmatig blijken
tieners gebruik te maken van
valse identiteitsbewijzen om
cafés binnen te kunnen komen.
Ook komt het voor dat het IDbewijs van een ander voor dit
doel wordt gebruikt.

Een 55-jarige inwoner van Laren
zette de achtervolging in toen hij
bij het betreden van de winkel
werd gepasseerd door de overvaller.
“Binnen hoorde ik wat er was gebeurd”, vertelt hij aan de Bussumse
Krant, “ik ben omgekeerd, achter
hem aangerend en heb onderwijl
alles wat lelijk is naar zijn hoofd
geslingerd. Op het pleintje bij de
bibliotheek waren twee hoveniers
bezig en die hebben hem tegen de
grond gewerkt. Toen kon ik 112 bellen. Het was fantastisch dat er van
omstanders ook veel hulp kwam.
Samen hebben we dit tot een goed
einde gebracht. Iets om met elkaar
heel trots op te zijn.”

Recherche-onderzoek bij de feestwinkel aan de Havenstraat...
bezorgde een bejaarde vrouw de
schrik van haar leven. De drie mannen die haar overvielen, bedreigden en bestalen, zijn nog altijd
spoorloos. Rond 17.30 uur werd bij
de vrouw aangebeld. Op het moment dat zij de deur wilde openen,
werd deze ingetrapt. Drie mannen
kwamen de woning binnen, grepen
de bewoonster vast en bedreigden
haar met een steekwapen. De overvallers wilden dat de vrouw een
deur naar een naast gelegen pand

De overvaller, een 18-jarige Bussumer, is overgedragen aan de politie.
Hij gebruikte een mes bij de overval en nam de benen met een onbekend geldbedrag. De eigenaresse
van de feestwinkel raakte niet gewond en maakt het naar omstandigheden goed.
Een gewelddadige woningoverval

zou openen. Dit mislukte, waarna
de inhoud van een kluis in de woning werd geëist. Onder bedreiging
van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp opende de vrouw de
kluis. De overvallers gingen er met
de inhoud vandoor.

3 daders spoorloos,
1 gepakt
Ze zijn vermoedelijk in een auto
gestapt die geparkeerd stond bij
het parkeervak aan de Kapelstraat.
In de omgeving is technisch onderzoek verricht en een buurtonderzoek gedaan. Ook is door de politie
een SMS-Alert verstuurd. Het onder-

zoek wordt voortgezet. De politie is
op zoek naar mensen die getuigen
zijn geweest, de mannen wellicht
op een ander tijdstip in de buurt
van de Kapelstraat hebben gezien
of meer informatie hebben over
deze overval. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
via 0900 8844 of op Meld Misdaad
Anoniem: 0800 7000.
Signalement van de daders:
Drie mannen met een lichtgetinte huidskleur. Twee droegen een
blauwe spijkerbroek, één droeg een
zwarte spijkerbroek. Alle drie droegen ze een zwarte glimmende jas
en een grijs mutsje op hun hoofd.
Bij hun vlucht droeg een van de
mannen een rieten wasmand.

Het gaat hoofdzakelijk om 15 tot
16-jarigen. Op welke schaal het
voorkomt, is nog niet helder. De
politie zegt hoe dan ook streng
op te zullen treden. Wie wordt
betrapt, kan direct mee naar het
politiebureau.
Niet alleen is het vervalsen van
identiteitspapieren
strafbaar,
ook het ter beschikking stellen
ervan of gebruik maken van het
ID-bewijs van een ander. Het
kan de overtreders op maximaal
zes jaar cel komen te staan.
De Bussumse politie doet een
beroep op de ouders van de tieners, en wijst er daarbij op dat
vervalsen van identiteitspapieren minder moeilijk is dan het
lijkt: “Pubers weten vaak beter
dan wij hoe hiervoor op het internet de weg kan worden bewandeld.”

KOM NAAR FITNESSCLUB GOOIMEER
ruisende club van het Gooi!
de meest b
Fitness - begeleiding met het Fit Garant Plan
Groepslessen - met o.a. Zumba en Pilates
Power Slim - gezond afslanken

...en maandagavond in de Kapelstraat. Foto’s: Jan Honing

Better Belly - afslanken met infrarood
Verzekerd Fit - korting via uw verzekering

Promers
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Gratis zonnebank en sauna
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In november doen we wild met wijn.
Drie gangen wildmenu voor € 32,50
Met wijnarrangement, koffie/thee en friandises voor € 50,Het menu kunt u vinden op onze website.
Voorheen restaurant Promers | A. Dortsmanplein 3 | 035-6942587
www.lacaserneblanche.nl | info@lacaserneblanche.nl | makkelijk en gratis parkeren voor de deur

Energiestraat 49a
1411 AS Naarden
035 - 6970902

fo op
meer in

www.defitnessclub.nl

Voor de
hoogste rente!
Doe de rentevergelijker
of kom langs op het
Julianaplein 21 in Bussum.
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De nieuwe dienst wordt vanaf
eind dit jaar bij alle gemeenten
in de regio Gooi en Vechtstreek
ingevoerd. Blaricum en Laren
zijn medio oktober al van start
gegaan.
Houdt ogen en oren open!
Betrokken inwoners van Bussum en mensen die in Bussum
werken kunnen hun steentje bijdragen aan de veiligheid. Wanneer er sprake is van een misdrijf of een vermist kind, kan de
centralist van de politiemeldkamer een Burgernetactie starten.
Hij stuurt dan een ingesproken
bericht of een sms naar de (vaste of mobiele) telefoon van de
deelnemers met het verzoek uit
te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig.
Ziet of hoort een deelnemer iets,
dan geeft hij of zij dit direct door
via 0800 0011 (gratis nummer)
dat uitkomt bij de politiemeldkamer. Agenten die op dat moment
met het incident bezig zijn, kunnen dan nog gerichter hun actie
vervolgen.
Burgernet als burgerparticipatie
Burgernet is een vorm van burgerparticipatie die goed past

in de uitvoering van het veiligheidsbeleid van de gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, de politie
voert daarbinnen taken uit als
opsporing en handhaving. Veel
burgers willen graag een steentje bijdragen aan de veiligheid
en leefbaarheid van hun eigen
woon- en werkomgeving. Met
de informatie vanuit Burgernet
(naar wie is de politie op zoek?)
kunnen alerte burgers een directe bijdrage leveren. Zij fungeren als vele extra ogen en oren
op straat. Dankzij hun inzet zijn
al diverse verdachten op heterdaad door de politie aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie
verstrekt aan de politie. Deelnemers krijgen na afloop van de
Burgernetactie een bericht wat
het resultaat van de actie is geweest. Deze vorm van burgerparticipatie is zeker succesvol,
zo blijkt uit ervaringen in andere
gemeenten.
SMS-Alert versus Burgernet
SMS-Alert is een voorloper van
Burgernet en richt zich ook op
burgerparticipatie. Het grote
verschil zit in het feit dat Burgernet meer mogelijkheden heeft
om mensen te alarmeren. Bij
Burgernet wordt meer gewerkt
met ingesproken berichten zodat meer informatie gegeven
kan worden dan via een SMSbericht. Ook werkt Burgernet
met een direct telefoonnummer
waardoor deelnemers direct in
contact worden gebracht met de
Meldkamer van de politie zodat

De Dag van de Duurzaamheid is
een landelijke actiedag waarop
door heel Nederland heel veel

activiteiten rondom duurzaamheid plaatsvinden. De Milieuraad
Bussum staat van 10.00 tot 16.00
uur op de markt om aan zoveel
mogelijk bezoekers het belang
van duurzaamheid en eerlijk
(geproduceerd) voedsel over te
brengen.
Daarnaast informeren we de bezoekers over manieren om ener-
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Duurzaamheidcafé
over Mobiliteit

sneller actie ondernomen kan
worden.
Het begin van een netwerk van
oplettende en betrokken burgers is er dus al. Inwoners die
nu reeds deelnemen aan de
telefonische dienst SMS-alert,
worden automatisch overgezet
naar het Burgernetsysteem. Zij
moeten dan nog wel wat extra
gegevens invullen om volwaardig Burgernet-deelnemer te
worden. Dit is nodig omdat Burgernet uitgebreider is dan SMSAlert en voornamelijk met ingesproken berichten werkt.
Burgernet in het land
Burgernet is in 2004 begonnen
als proef in de gemeente Nieuwegein. Daarna hebben steeds
meer gemeenten zich aangesloten op Burgernet. Inmiddels
zijn er in Nederland al 153 Burgernetgemeentes, met bij elkaar 400.000 deelnemers. Alle
gemeenten die dat willen kunnen zich aansluiten, aangezien
technische voorzieningen in alle
meldkamers van de politie aanwezig zijn.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw
woon- en leefomgeving? Ga
dan naar www.burgernet.nl en
klik op deelnemende gemeente
Bussum. Alle aanmelders ontvangen van de gemeente een
bevestigingsbrief en brochure
met informatie hoe Burgernet
precies werkt. Alle informatie is
ook te vinden op de landelijke
website.

Duurzame stand Milieuraad op weekmarkt
In het kader van de Dag van
de Duurzaamheid (vrijdag 11
november) staat de Milieuraad
Bussum met een stand op de
Bussumse weekmarkt van
donderdag 10 november.

groen #583
blauw #288
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Bussum een stukje veiliger:
meld je aan voor Burgernet

De gemeente Bussum start op
15 december 2011, in samenwerking met de politie Gooi
en Vechtstreek met Burgernet, een telefonisch netwerk
waarbij burgers samenwerken
met gemeente en politie om
de veiligheid in de woon- en
werkomgeving te verbeteren.

9 NOVEMBER 2011

De gemeente Bussum organiseert Op 17 november
aanstaande al weer het 8ste
duurzaamheidcafé,
ditmaal
rondom het thema mobiliteit.
Welke mogelijkheden zijn er
in Bussum om mobiliteit te
verduurzamen? En aan welke
vormen van duurzame mobiliteit denken wij dan?
Duurzame Mobiliteit Top 10
Het café wordt ingeleid door Ineke Spapé, Lector Verkeer en
Stedenbouw aan de NHTV Hogeschool te Breda. Zij schetst
vanuit de brede maatschappelijke context de ontwikkelingen
rondom mobiliteit. Tevens gaat
zij, aan de hand van een “Duurzame Mobiliteit Top 10”, in op de
mobiliteitsuitdagingen van Bussum in de toekomst.

Locatie en tijd
De bijeenkomst wordt gehouden in het nieuwe Gewestkantoor aan de Burgemeester de
Bordesstraat 80 in Bussum. De
avond begint om 18.00 en duurt
tot 21.00 uur. Bij binnenkomst
staat er een bescheiden buffet
voor u klaar, verzorgd door Tafel4 uit Bussum. We sluiten de
avond af met een gezellige netwerkborrel.
Aanmelden en informatie
Voor meer informatie en aanmelding deelname kunt u contact opnemen met Gerard Verweij, g.verweij@bussum.nl of
via (035) 692 88 66.

Wrong place, right time op rotonde
Brinklaan/Nwe Raadhuisstraat
Heb je het al gezien? Bussum
is weer een stukje mooier geworden! Vlak voor het gemeentehuis op één van de drukste
plekken in Bussum is een
kunstwerk gemaakt. Kunstenaar Herman Lamers heeft een
bijzonder, idyllisch sculptuur
vervaardigd. Het kunstwerk
heet ‘Wrong place, right time’.
Vanwaar deze titel? “Het beeld
lijkt op de verkeerde plaats te
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Paneldiscussie
Na de inleiding wordt het thema
verdiept met panelleden Alexander Overdiep (Bussumse burger, gespecialiseerd in energieen milieuonderwerpen), Nen
van Ramshorst (wethouder van
o.m. Verkeer in Bussum) en Ineke Spapé. Thema’s die onder
andere aan bod komen zijn:

gie te besparen. De raad heeft
een kleurrijke stand met posters
waarop bezoekers zelf kunnen
aangeven wat zij van duurzaamheid vinden en wat ze zelf doen
of laten voor een (nog) beter milieu.
Kijk voor meer informatie op www.
dagvandeduurzaameheid.nl

mobiliteit in het centrum van
Bussum, ouderen en mobiliteit,
stimuleren fietsgebruik en duurzaam autogebruik

EEN U

staan, het hoort meer thuis in
een parkje’’, aldus de kunstenaar. ‘Right time’, duidt op een
bijzondere verandering in het
kunstwerk. Het kunstwerk draait
langzaam rond zodat je steeds
weer een andere blik op het geheel hebt.
Wethouder Cultuur Nen van
Ramshorst onthulde afgelopen
woensdag onder grote belangstelling het meisje met de vogels. Behalve de
kunstenaar
was
ook het meisje dat
voor het beeld model had gestaan
aanwezig. De onthulling werd omlijst
door een optreden
van balletschool
Cabriole.
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Bussum in Dialoog organiseert Dag van de
Bussumse Krant
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Bussum in Dialoog op zondag 13 november 2011
Leer je buurtgenoten kennen
tijdens een goed gesprek
Op zondag 13 november van
15.00 tot 20.00 uur kun je deelnemen aan de Dag van de Dialoog. Tijdens de Dag van de
Dialoog gaan bewoners van
Bussum en omgeving met
elkaar in gesprek over het
onderwerp “Waar sta jij voor
op?” Anders dan bij een discussie staan in een dialooggesprek ontmoeting en uitwisseling van gezichtspunten
centraal. Na de gesprekken
speelt Theater Draad de ervaringen van deelnemers terug
in een theatervoorstelling.
Deelname aan de Dag van de
Dialoog is gratis.
Wat is een dialoog?
Een dialoog is een gesprek
- met buurtgenoten die je an-

ders niet zo snel zult tegenkomen
- over een maatschappelijk en/
of persoonlijk thema
- met ruimte om te luisteren en
gehoord te worden
- dat je raakt, omdat het inspireert, verbindt of ontroert

voortgezet onderwijs
In de week voorafgaand aan de
Dag van de Dialoog organiseert
Bussum in Dialoog dialoogbijeenkomsten op een aantal
middelbare scholen in Bussum.
Leerlingen en/of leraren gaan
met elkaar in gesprek.

Een dialooggesprek is geen discussie of debat. In een dialoog
nodigen we de ander uit vanuit
eigen ervaring te vertellen zonder te willen overtuigen. Hierdoor ontstaat ruimte om open te
spreken en te luisteren. Hetgeen
vaak leidt tot een verrassende
uitwisseling van gezichtspunten. Door elkaar op een andere
manier te ontmoeten dan je
meestal gewend bent, ontstaan
begrip, wederzijds respect en
betrokkenheid.

Nederland in Dialoog
Bussum in de Dialoog is onderdeel van de landelijke beweging
Nederland in Dialoog. In november worden er in 67 plaatsen Dialoogdagen georganiseerd. Zo’n
20.000 mensen nemen deel op
2.500 locaties in het land.

Dialoog ook in het Bussumse

Meer informatie
Gigi Dingler,
tel: 06 421 56 446
Alma Wattimena,
tel: 06 418 546 40
info@bussumindialoog.nl
www.bussumindialoog.nl

Nominaties voor ZAP-speldjes van harte welkom
Bussum eert ZwerfAfvalPakkers
Wethouder ZAPspeldjes
Wethouder Gerard Boekhoff
(duurzaamheid en milieu) zal
op 8 december aanstaande in
het gemeentehuis van Bussum
opnieuw de traditionele ZAPspeldjes
(ZwerfAfvalPakkers)
uitreiken. Een ZAPper is iemand
die zelf actief is of die helpt om
Nederland schoon te houden.
Op 8 december worden landelijk
alle mensen bedankt die zich
in het afgelopen jaar hebben
ingezet om zwerfafval op te ruimen. Ook in Bussum willen we
mensen die altijd klaar staan om
onze omgeving schoon te houden in het zonnetje zetten. Kent

u iemand die voor het speldje
in aanmerking komt of weet u
een school of winkelier die zich
heeft ingezet? Meld ze dan aan !
Kandidaten kunnen zichzelf niet
aanmelden.
Aanmelden
Via een formulier op de website
www.bussum.nl kunt u iemand
aanmelden die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om zijn/
haar leefomgeving schoon te
houden. Nomineren kan in één
van de drie categorieën: inwoners, scholen of winkeliers. U
geeft in uw motivatie aan waarom u vindt dat deze persoon een
ZAP-speld verdient. In totaal zijn
er in iedere categorie twee spelden te verdelen.

Een jury beslist welke inzending
voor een speld in aanmerking
komt. U kunt uw aanmelding
met motivatie, naam en contactgegevens van u zelf, de inwoner/
school/winkelier en de omgeving
waarin is schoongemaakt sturen
naar:
Gemeente Bussum
Afdeling Ruimte
Postbus 6000
1400 HA Bussum
Of via mail naar BussumSchoon@bussum.nl
Op de website van de gemeente
Bussum www.bussum.nl vindt u
onder Wonen en Leven meer infomatie over deze verkiezing. U
kunt er de spelregels bekijken en
een nominatieformulier invullen.

REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE

Gemeenten nodigen senioren
uit op 17 november 2011
De gemeenten Bussum en
Naarden nodigen senioren
van 62, 63 en 64 jaar uit voor
de bijeenkomst “Senioren
voor Bussum en Naarden”
Wat kunnen senioren en de gemeente voor elkaar betekenen?
Die vraag staat centraal tijdens
de bijeenkomst “Senioren voor
Bussum en Naarden” die donderdag 17 november vanaf 16.00
uur gehouden wordt in De Witte
Kerk, Koningin Wilhelminalaan
15 in Naarden. Bij alle inwoners
geboren in 1947, 1948 en 1949 is
in de afgelopen weken een uitnodiging in de brievenbus gevallen.
Onderstaand het waarom van
deze brief.
Sommige mensen verlaten het
arbeidsproces eerder en andere
later, maar zo rond de leeftijd van
64 jaar zijn een groot aantal mensen niet meer aan het werk. Wat
gebeurt er met de ervaring en de
deskundigheid die al deze senioren opgedaan hebben in hun leven? Volgens de wethouders Gerard Boekhoff (Bussum) en Marcel Adriani (Naarden) is die vraag
voor de lokale samenleving erg
belangrijk. Senioren kunnen een
belangrijke rol blijven spelen in de
samenleving en hoeven niet aan
de kant te staan. Organisaties uit
Bussum en Naarden kunnen profiteren van hun ervaring.

Programma
Er staat de bezoekers een interessant programma te wachten.
Van 16.00-17.00 uur zullen een
aantal sprekers hun visie geven
op; “Wat te doen na je pensioen”?
De opening en afsluiting is in handen van de beide wethouders;
“Senior” spreker, de heer Jan ten
Brink, vertelt op ludieke wijze uit
eigen ervaring over wat pensionering allemaal met zich mee brengt
en op welke wijze men nog actief
kan blijven; deskundige senior vrijwilligers vertellen over hun vrijwilligerswerk en vervolgens kan men
zich van 17.00-19.00 uur oriënteren op de informatiemarkt. Ruim
twintig maatschappelijke organisaties presenteren zich met informatie over hun organisatie en met
een speciaal aanbod voor senioren. Tussen de bedrijven door kan
men een test invullen bij de kraam
van de Vrijwilligerscentrale en met
de senior vrijwilligers spreken.
Informatie
Wie meer wil weten over “Senioren voor Bussum en Naarden”
kan terecht bij Versa Vrijwilligerscentrale, Pietje Vlot en Wilma
Post. Tel. 035-6938525, e-mail
vc@bussum.nl. Bent u niet uitgenodigd maar wit u zich wel orienteren, kom dan gerust naar de
informatiemarkt van 17.00-19.00
uur in De Witte Kerk.

Sint doet zondag Bussum aan
Op zondag 13 november om
13.00 uur arriveert Sinterklaas
te paard in Bussum met zijn
Pieten en Pietenband ViJos.
Op het Raadhuisplein begint
het feest om 12.30 uur.
Kinderentertainer Paul Passchier
zorgt voor het derde jaar samen
met het kinderkoor en het combo
van de Gooische Muziekschool
voor een gezellige sinterklaasstemming. Na ontvangst door
Burgemeester
Schoenmaker
gaat Sinterklaas om ca. 13.30
uur het dorp in. Eerst naar de
Havenstraat bij de fontein waar
gelegenheid is om Sinterklaas
te ontmoeten. Sint heeft ook een
kleine verrassing voor de kinde-

ren bij zich. Na een rit door het
Bussumse centrum is Sinterklaas
om 14.30 uur op het Julianaplein
bij de Hema. Daar ontvangt hij
de kleintjes. Om 15.30 uur keert
Sinterklaas terug naar het podium op het Raadhuisplein voor
een afscheidsfeestje. De winkels
in het centrum van Bussum zijn
open van 12.00 tot 17.00 uur.

Bekendmakingen op pagina 11 >>
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Kerkdiensten

50 jaar geleden ging het
duo Vuyst en Post van start
Nu vijftig jaar later beleven Paul en
Boukje het nog met heel hun Hart
De zoete inval is hun Huis
Dat beamen familie, vrienden,
hond en katten
En zelfs de Egeltjes komen
uit hun struikjes,
en vullen daar hun buikjes.
Paul en Boukje ga zo door.
Gelukgewenst door je Broer en Zwager,

Andreas.

zondag 6 november
Naarden: PGN Grote Kerk geen dienst
PGN Witte Kerk 10.00u. ds. Tom de Haan, Weesp
RK St. Vituskerk 10.00 u. en 12.00 u. 		
Eucharistievieringen; za. 19-11 geen dienst
Chr. Gereformeerde Kerk 10.00u en 17.00 u.
		
ds.A.K. Wallet;
Bussum: RK Mariakerk 10.00 u. Latijnse viering H. Janssen
RK St. Jozefkerk 10.00 u. viering pater D. Cobben
PGB Wilhelminakerk10.00 u. ds. H.J. van Dijk
PGB Verlosserkerk 10.00 u. ds. J.H.B.M. Haakman
PGB Spieghelkerk 10.30 u. ds. J. van Oord
PGB Sion Spieghelkerk 08.55 u. ds. C.G. Geluk;
		
17.00 u. ds. C. van Sliedrecht, Nunspeet
Remonstrantse Gemeente N-B10.30 u.
		
ds. L.J. Lijzen, Groningen
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 10.30 u.
		
Jaap Smit
Doopsgezinde Gemeente B-N 10.30 u.geen dienst;
		
15.00u. ‘Anne Zernike’ solovoorstelling
Evangelisch-Lutherse Kerk N-B 10.00 u.
		
mw. ds. A. Groeneveld
Vrije Evangelische Gemeente 10.00 u.
		
ds. D.G. Durieux, Dronten;
		
19.00u. ds. G.H. de Ruiter,Elburg
Apostolisch Genootschap 09.30 u. eredienst
De Christengemeenschap 10.00 u. Mensen		
wijdingsdienst; do. 17-11 10.00 u.
		
Mensenwijdingsdienst
Kerk in de Meent, wijkcentrum de Kruisdam
		
10.00 u. ds. A.D. van den Bos

Gérariteiten

Bekende Bussumer Gérard Buhr vertelt.

Nieuw zuur en zuurstofrepen
Matthijs van Nieuwkerk
(DWDD) laat graag en vaak
weten dat hij ‘oud-student
Nederlands’ is. Waarom
dan, Matthijs, Ten Allen Tijden, Enigste en Immuum?
Of heb je het eerste jaar
niet afgemaakt? Maar het
kan allemaal veel erger!
Het eiland White, om te
beginnen. En dan de allerergste,
stompzinnige
vertaling van ‘oxygen bar’
(café in smogsteden waar
je een zuurstofsnuifje kunt
kopen): dat wordt ‘zuurstof
reep’ (want ‘bar’is inderdaad ook ‘reep’). Grmmpff!
Whoeaahh! ‘X kon niet optreden i.v.m. een gescheurde achilleshiel!’ ‘Clowns
hebben een ontastbaar
iets … mensen met demen-

tie reageren heel erg op de
clowns!”Onze correspondent uit Parimaribo. ‘De
CARICOM … welke landen
bestaan daar uit?’
En bijna geen enkele presentator (m/v) lukt het om
het nieuwe actualiteiten
programma
Nieuwsuur
normaal uit te spreken. Let
op, steeds: Nieuw Zuur. Gelukkig klopt dat ook vrijwel
altijd! En de uitspraak van
een vreemde taal is vaak
hemeltergend, zoals Laa
kaaschj oo vol, waarmee
bedoeld wordt ‘La cage aux
folles’ of, roomser dan de
Paus, Joe Bie Es voor UBS,
gewoon Union Bancaire
Suisse, dus Frans en geen
Engels: UU BEE ES!
Duur pratende kunstken-

ner: ‘Het genereert beelden bij me op”en “paffernalia’! Foute verleden
tijd: ‘Andy Warhol ontleed
beelden …’ Uit de context
blijkt duidelijk dat hier
‘ontleedde’ had moeten
staan. Wielrenner: ‘Waarvoor je ook op gehoopt
hebt …’ en op België: ‘Ik
heb een zoektocht bewandeld’ of ‘Ze hebben een
Amber Alert uitgedaan …’
Erg fraai: ‘Ze zijn doorspekt
van het kabalisme’. Formule I commentaar: ‘Niet
overal slakken op het zout
leggen…’ Prachtig: ‘Het
waren mensen als hem …’
en “Dat gaan we in de restaurantweek ook kunnen
beleven …’ of ‘Het bedrijf
is uit de kluiten gegroeid
‘. Wederom Formule I: ‘De

(035) 6937512
buhrgerard@planet.nl

activatie van de auto …’
want ‘de trend is zich aan
het keren…’
Onbegrijpelijk is ook het
vertalen van verkeerde getallen. Er wordt duidelijk
‘three’ gezegd en dan staat
er ‘vijf’ en dat keer op keer!
Vooral de vertalingen van
Discovery en National Geographic munten uit in wartalige vertalingen. Dus … ‘
dan loopt toch nog alles in
een soort van anders dan je
zou denken.’ Echt waar!

Een uitgelezen boek
Gids voor de vestingwerken van Naarden
Dit boek bevat een systematische beschrijving van
de Vesting Naarden rondom de stad gelegen forten
(Fort Kijkuit, Karnemelksloot, Fort Werk IV).
Het boek is gemaakt op
zakformaat om tevens als
gids te kunnen dienen bij
wandelingen over de bastions, bedekte weg en langs
de militaire gebouwen in
de stad. Overzichtsplattegrondjes van onderdelen
van de Vesting tonen de
ligging van de aardewerken en militaire gebouwen.
Van elk gebouw is een beschrijving aanwezig waarin

de geschiedenis van het
gebouw wordt samengevat. Van vrijwel alle gebouwen zijn plattegronden
en foto’s opgenomen. Drs.
David Kips is een
historicus en specialist op het gebied
van militaire archieven. Hij heeft
meerdere publicaties over gebouwen en werken in
de Vesting op zijn
naam staan. Door
zijn speurwerk en
het
vastleggen
in boekvorm zijn
zeer veel gegevens
over de Naardense

verdedigingswerken voor
iedereen toegankelijk geworden.
Met 160 pagina’s dik en
ruim 250 afbeeldingen - in

de vorm van foto’s en plattegronden - is deze gids hét
naslagwerk voor allen die in
de Vtesting geïnteresseerd
zijn. Met losse overzichtskaart. Jaar van uitgave:
2001. Stichting Vijverberg.
Wilt u dit boek kopen?
Het enige exemplaar is
te koop voor 15 euro.
Mail of bel Oosterom:
n.c.oosterom@hetnet.nl
of T 035-6914336. Klaas
Oosterom verkoopt oude
boeken, die mensen hem
schenken. De opbrengst
gaat naar een scholenproject op het eiland Flores.
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Bussums
weerbericht
Pieter de Blois
de weerman van
de Bussumse Krant
Aanhoudend droog, vrij zonnig, geleidelijk minder
zacht
Een omvangrijk continentaal hogedrukgebied weet van
geen wijken. De kern van het systeem ligt boven ZuidScandinavië. Het houdt depressies met regen op afstand.
De zuidoosten wind voert aanvankelijk nog vrij zachte
lucht aan. Vanaf zondag wordt de wind meer oostelijk
en wordt het iets kouder met kans op nachtvorst. Daarbij blijft het droog met zonnige perioden.
Donderdag en vrijdag
Donderdag en vrijdag blijft het onverminderd droog.
Ook waait er aanhoudend een matige zuidoosten wind
(windkracht 3-4). In de nacht en vroege ochtend kan lokaal laaghangende bewolking of mist ontstaan. Dit lost
overdag op en vooral in de middag kan het zonnig zijn.
De minima liggen ‘s nachts rond 5 graden. In de middag
warmt het op naar circa 13 graden.
Zaterdag en zondag
Ook in het weekeinde blijft het novemberweer in optima forma. Er wordt vooral in de middag zonnig weer
verwacht. Bij een matige zuidoosten wind kan het zaterdag nog 12 à 13 graden worden. Zondag wat minder
zacht met een maximum van circa 10 graden. De nachten worden ook geleidelijk kouder. Na het weekeinde
kan het in de nacht en vroege ochtend licht vriezen.
Weetje
Winterse novembermaanden worden vaak door een
zachte winter gevolgd, maar kun je dat ook andersom
stellen? Weerspreuk ‘november warm en fijn, het zal
een strenge winter zijn’ klopte toen de zeer zachte november van 2009 werd gevolgd door een sneeuwrijke
winter, maar klopte niet toen na de record zachte november van 1994 een natte regenwinter volgde.

Met een familiebericht in de
Bussumse Krant kunt u
een geboorte, overlijden of
huwelijk bekendmaken.
Opgeven of meer informatie
via 035-6945208 of
info@bussumsekrant.nl
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Bussumse Krant is een uitgave van Enter Media BV.
Verschijning wekelijks
huis-aan-huis in Bussum en
Hilversumse Meent.
Oplage 17.000
Adres
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Redactie Fred Bos,
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Fotografie Bob Awick
Informatie over adverteren
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(035) 6945208 of verkoop@
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Sinterklaas onderweg,
zondag feestelijke
ontvangst in Bussum
Attracties en winkels open in centrum
BUSSUM - De tocht naar Nederland
verloopt voorspoedig en dat betekent dat Sinterklaas ook op tijd in
Bussum is dit jaar. Hij wordt zondag 13 november rond 13.00 uur
verwacht op het Raadhuisplein,
waar een half uur eerder al de traditionele staande welkomstreceptie begint.
Bij gebrek aan een haven arriveert de
Goedheiligman op Amerigo in Bussum, natuurlijk begeleid door zijn
getinte medewerkers van de afdeling
amusement & logistiek en de ViJos
Pietenband. Het feest op het Raadhuisplein wordt aangevoerd door
kinderentertainer Paul Passchier. Samen met het kinderkoor en het combo van de Gooische Muziekschool
wordt iedereen tijdig in een juiste
sinterklaasstemming gebracht.
Na een plechtige ontvangst door
burgemeester Milo Schoenmaker
begint Sint Nicolaas rond 13.30

uur aan een rondje door het dorp.
De Bisschop van Myra begeeft zich
eerst naar de Havenstraat, waar bij
de fontein gelegenheid is voor een
meet & greet. En natuurlijk heeft
de populaire kindervriend ook een
kleine verrassing voor de kleintjes
meegenomen.
Na een rit door de Kapelstraat,
Nieuwe Brink en Nassaulaan komen Sint en gevolg om ongeveer
14.30 uur aan op het Julianaplein
waar wederom de gelegenheid is
om handen te schudden. Een uurtje later keert hij terug naar het
podium op het Raadhuisplein voor
een afscheidsfeestje.
Op het Raadhuisplein draait ondertussen nog de ‘Piet Jee’ van 14.00
tot 15.00 uur. Van 12:00 tot 17:00
uur zijn alle winkels geopend vanwege koopzondag. Op verschillende plaatsen in het centrum zijn er
attracties voor kinderen, zoals een
draai- en een zweefmolen.

Nu al stuk gemaakt
BUSSUM - Nog geen week lieten
vandalen het nieuwe kunstwerk
op de rotonde Brinklaan/Raadhuisstraat ongemoeid. En zo mist
nu al een van de kraaien; met geweld van de rotonde verwijderd.
Bij de onthulling, vorige week
woensdag was menigeen er al

bang voor dat dit zou gebeuren;
de kraaien zijn een kwetsbaar
onderdeel van de sculptuur, gemaakt door de in Bussum geboren
kunstenaar Herman Lamers. Of er
een nieuwe kraai wordt geplaatst,
is niet bekend. Evenmin wat de
financiële gevolgen van de vernieling zijn.

Rommelmarkt klaar, nu de voorstelling
De tweejaarlijkse rommelmarkt van Toneelvereniging Kameleon is goed bezocht. De loop zat er lekker
in de hele afgelopen zondag, en er werd voor 550 euro aan spullen verkocht; dat gaat uiteraard in de
clubkas. Volgend jaar voorjaar is de volgende editie. Maar eerst richt de ruim zestig jaar oude Kameleon zich op haar ‘corebusiness’ met de voorbereidingen op de voorstelling van zaterdg 10 december in
theater Spant!. “Dat wordt een blijspel”, vertelt Annelies Jansen, die hiermee haar regiedebuut maakt.
“We willen er nog niet te veel over verklappen, maar het gaat over een gezelschap dat in de jungle zit
en eigenlijk niet goed weet waar ze aan begonnen zijn.” De kaartverkoop is overigens al begonnen; tien
euro per stuk en te bestellen via mail: eamjansen@online.nl of telefoon: 06-40007937. Foto: Bob Awick

René Wallenburg uit de gemeenteraad
BUSSUM - Fractievoorzitter van
de ChristenUnie en sinds 2006 het
gezicht van de partij, René Wallenburg stapt op. Hij wordt opgevolgd
door Michel Klein (1973), momenteel al actief als commissielid.
Wallenburg maakte dit gisteravond
bekend in de raadsvergadering. Hij
heeft samen met zijn vrouw Karin
een leidende rol aanvaard binnen
de Evangelische gemeente waarin
hij actief is. Om die nieuwe functie goed te kunnen vervullen ziet
Wallenburg zich genoodzaakt om
te stoppen als frontman van zijn
partij. Hij blijft nog wel actief voor
de CU in Bussum, als commissielid

en ter ondersteuning van zijn opvolger.
Michel Klein is in het dagelijks leven wetenschappelijk medewerker
bij de Vrije Universiteit. Hij stond
op de vijfde positie van de kandidatenlijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van eind vorig jaar. “Ik
ben ervan overtuigd dat hij de constructieve rol van de ChristenUnie
in de Bussumse raad zal voortzetten”, aldus Wallenburg.
De CU maakt deel uit van de coalitie met PvdA, VVD en GroenLinks,
maar levert als eenmansfractie
geen wethouder.

Dag van de duurzaamheid
BUSSUM - De milieuraad Bussum
vraagt met een stand op de weekmarkt morgen aandacht voor de
Dag van de Duurzaamheid, aanstaande vrijdag.

Heimwee van
een Bussums dichter
Klaas Oosterom (Historische Kring Bussum, links op de foto), Frédérique Klooster en Wim Klooster respectievelijk kleindochter en zoon
van schrijver, dichter en journalist Willem Brandt, bewonderen het
eerste exemplaar van het boek ‘Bamboe en Bussum’, een bloemlezing van gedichten van de in 1981 overleden Bussumer. Het boek is
uitgegeven door de Historische Kring; de Bussumse Krant is sponsor. De gedichten omspannen een periode van vijftig jaar en gaan
over Indië, Indonesië en Nederland. En dan vooral over de gevoelens van heimwee die hij zowel in Indië als in Nederland had. Het
eerste exemplaar werd zondag in de Remonstrantse Kerk tijdens
een feestelijke bijeenkomst overhandigd. Met zang van Frédérique
Klooster en voordracht door oud-nieuwslezer Donald de Marcas. De
bundel kost 13,50 euro en kan online worden besteld via: www.
historischekringbussum.nl. Foto: Bob Awick

Dit is een landelijke door Urgenda
georganiseerde actiedag waarop
door heel Nederland heel veel activiteiten rondom duurzaamheid
plaatsvinden. De milieuraad Bussum staat van 10.00 tot 16.00 uur
op de markt om aan zo veel mogelijk bezoekers het belang van duur-

Hardrijders
op de bon

zaamheid en eerlijk (geproduceerd)
voedsel over te brengen en informatie te geven over manieren om
energie te besparen.
Meer informatie over de Dag van de
Duurzaamheidop internet: www:
dagvandeduurzaamheid.nl.

Vastloper
BUSSUM - Een glazenwasser is
maandagmiddag door de brandweer uit een benarde positie bevrijd bij de parkeergarage aan de
Olmenlaan.
De hoogwerker waarin de man
stond wilde door een technisch
probleem niet meer naar beneden.
De ladderwagen bood de weg naar
beneden.

Getuigen mishandeling
Hilversummer (13) gezocht
BUSSUM - Een 13-jarige jongen uit
Hilversum is dinsdagmiddag mishandeld op de Brinklaan, bij het
viaduct. De politie is op zoek naar
de getuigen van het incident.

BUSSUM – Op de Ceintuurbaan zijn
bij extra controles 177 snelheids- Hij fietste richting zijn woonplaats
overtreders de boeken ingegaan.
toen hij rond 14.30 werd aangesproken door een andere jongen op een
Dat is circa 2,3% van het totaal aantal fiets. Beiden stopten en het slachtgecontroleerde passanten, namelijk offer werd gevraagd de trap af te
7751. De snelheidsovertredingen va- lopen, wat hij weigerde. Vervolgens
rieerden van enkele kilometers (na werd de jongen vastgepakt en een
aftrek) tot forse overschrijdingen. aantal keer in het gezicht geslagen;
Bij de hardrijders ploft binnenkort hij wist weg te rennen en te ontkode bekeuring op de deurmat.
men aan zijn belager die richting

het zwembad fietste.
De Hilversummer hield aan de
klappen een gebroken neus over.
Signalement van de dader: jongen
rond de 15 jaar met een stevig postuur en rond de 1.70 meter lang. Hij
droeg een grijze joggingbroek met
witte strepen en een zwarte jas met
capuchon.
De politie is op zoek naar een groep
van ongeveer vijftien mensen van
middelbare leeftijd die rond 14.30
uur afgelopen dinsdag langs zijn
gefietst. Hen wordt verzocht contact op te nemen met de politie via
0900 8844.
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BioToppers!

10 november, Dag van de Mantelzorg. Gratis activiteiten in de hele regio.
Informatie en aanmelden: www.ridderlijkeroeping.nl of t. 0900 666 2222 (lokaal tarief)

Chinese kool
BioTopper

per stuk

1.29

Hoewel de naam anders
doet vermoeden, komt deze
kool echt van Nederlandse
bodem. Te gebruiken in
wok- of ovenschotels, maar
blancheren kan ook. Strooi
er dan wat sesamzaadjes bij
voor extra smaak.

BioTopper

2 x 500 gram
3.98

2e

300 gram

2.

Handwerken. Elke maandagmiddag komt
in Laarwijk een aantal zeer enthousiaste
dames bijeen, die onder het genot van een
kopje koffie en een praatje allerlei wollen
artikelen maken voor Kinderen in Nood.
Dit leuke clubje kan nog uitbreiding gebruiken. Als u belangstelling heeft, loopt
u dan eens op maandagmiddag tussen
14.00-16.00 u. bij Laarwijk binnen en
maak kennis met de gastdames. Zij kunnen

u dan ook alles vertellen over het doel en
over deze gezellige breigroep.
Naai- en verstelwerklusjes. Op maandagmorgen worden tegen een bescheiden
vergoeding door enkele gastdames diverse
naai- en verstelklusjes, waar u zelf wellicht
niet meer zo handig in bent, voor u uitgevoerd. Denk aan ritsen inzetten, kleding
inkorten/uitleggen en divers verstelwerk.

SPIEGHELWIJCK
Iepenlaan 354a
1406 RG Bussum
tel. 5310743

Gezamenlijk lunchen met bewoners
uit het Spiegel, maandag 21 november
vanaf 12.30 u. Kosten € 6,- exclusief
drankjes. Wilt u deelnemen laat het ons

dan even weten. Woensdag 14 december
09.30 -12.00 u. workshop “Creatief met
karton en papier” door Isabelle Ronday.
Kosten € 15,- inclusief materiaal.

PALMPIT
Koekoeklaan 3
1403 EA Bussum
tel. 035-693 87 86
www.depalmpitbussum.nl

Zondag 13 november 14.30 u. muzikale
middag met optreden van Robin Gameren
(17 jaar) op viool en Thomas Gameren
(13 jaar) op piano met een klassiek
repertoire. Entree: € 4,- (incl. één
consumptie). Woensdag 21 september
14.00 u. wandeltocht o.l.v. Trudy
Nederend. Deelname gratis. Donderdag
17 november van 10.00 - 12.00 u. cursus
bloemschikken. Kosten € 7,50 per les.
Voor info t. 033-298 26 75. Zaterdag 19
november 14.30 u. Israëlpresentatie.
Hierbij wordt een DVD vertoond over de
natuur in het Heilige Land. In de pauze

gelegenheid om Israëlische producten
te kopen of te proeven. Entree: € 3,(incl. één consumptie). Zondag 18
september 14.30 u. soosmiddag met
muzikale en theatrale optredens. Entree
gratis. Woensdag 23 november 10.00
u. verkoop luxe damespullovers en
-vesten. Toegang gratis. Woensdag 23
en 30 november 19.30 u. vertoning dvd
“Jane Eyre” in 2 delen. Toegang € 1,-.
Vrijdag 2 december 09.00 - 17.30 u.
Supernajaarsbustocht. Prijs € 45,- p.p.
Aanmelden + vooruit betalen vóór 23
november bij De Palmpit.

UIT-WIJK
Dr. Schaepmanlaan 10
1402 BT Bussum
tel. 6921969

Kinderdisco. Elke derde vrijdag van de
maand is er kinderdisco. Ben je 6 jaar of
ouder en houdt je van dansen, playbacken,
verkleden en gek doen? Dan mag je dit
niet missen.
Vrijdag 18 november is het weer zover,

dan is er een leuke Pietendisco van 19.00
tot 20.30 uur.
Entrée € 1,- .Chips en frisdrank € 0,70 per
stuk. Dus kom allemaal lekker discodansen
in het clublokaal van Uit-Wijk. Meer info
bij Nicole Wendt in Uit-Wijk.

EkoPlaza parboiled rijst €

Hollands rundergehakt voor
in een lekkere ovenschotel,
pasta of een “gewone”
gehaktbal.

EkoPlaza Parboiled rijst is een snelkookrijst,
waardoor u gemakkelijk en snel een heerlijke
maaltijd op tafel kunt zetten.
*U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

3.53

99

EkoPlaza Bussum: Huizerweg 17-19.
Geldig van 7 t/m 12 november 2011.
Voor meer informatie en openingstijden: www.ekoplaza.nl
Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkochte artikelen
voorbehouden.

Primeur in Nederland:
Gezellige middagen waarin iedere
kopje thee, maar wil je weten waar
keer iets anders wordt gemaakt met
jouw favoriete thee vandaan komt en
Design radiatoren
van roestvrijstaal
bijv. mozaïeken,
emailleren, metaal
hoe het geproduceerd wordt? Kosten
bewerken etc. Kosten € 14,- per
€ 22,- incl theeproeverij en hapjes.
middag, incl.
Je kunt je per
Voor meer informatie of opgeven
met afwerking glas
ofmateriaal.
teakhout.

WIJZER
Landstraat 80
Activiteiten/cursussen
tel. 691 12 51 (Versa Welzijn)

Kindermiddagen – 24, 31 oktober en
7 november 16.00 – 17.30 uur.

LAARWIJK
Laarderweg 49
1402 BD Bussum
tel. 6936525

halve prijs*
Proef Rundergehakt

BioTopper

ijk
de w

middag opgeven. Passie voor thee,
vrijdag 28 oktober van 15.00 – 17.00
uur. Geniet je altijd van je dagelijkse

kunt u terecht bij Versa Welzijn,
Monique Duurland, t. 691 12 51
of e. wijzer@versawelzijn.nl

Open huis op 17,18 en 19 november.
U bent van harte welkom!

JE VINDT HET ALLEMAAL IN DE WWZ GIDS

Hammambenelux • Amsterdamsestraatweg 29G
1411 AW Naarden
www.hammambenelux.com • www.diamondstone.nl
www.badkamerweesp.nl

www.zeemeeuw.net
reserveren 0294-261234 of
info@zeemeeuw.net
Zeeweg 1a Muiderberg

Wat is een seniorenwoning? Waar vind ik ze? Is er in Bussum ook fitness voor 50+? Hoe kom
ik aan een invalidenparkeerkaart? Wie bezorgt er boodschappen aan huis? Wat is het CIZ? Kan
iemand mij helpen met het invullen van formulieren? Zijn er activiteiten voor dementerenden?
Met al deze vragen kunt u naar het WMO-loket in Wijzer of rechtstreeks contact opnemen met de
wonen/welzijn/zorgadviseurs van Versa Welzijn in Bussum of Naarden. Vanuit hun dagelijkse praktijk hebben zij
een hoeveelheid aan praktische informatie verzameld en gebundeld in een overzichtelijke gids. U kunt deze Wonen/
welzijn/zorggids inzien of downloaden vanaf www.versawelzijn.nl (kies senioren, vervolgens gemeente Bussum of Naarden en
u vindt de link in de rechter kolom). Een geprinte versie van de gids is tegen kostprijs verkrijgbaar bij Versa Welzijn Bussum,
t. 691 12 51 en Naarden, t. 694 21 11.
Meer informatie: www.versawelzijn.nl/wwz

Chocolate Nuts & more
Aardbeien vlaai
€ 12,95

Vers fruit vlaai
€ 14,95

Tiramisu vlaai
€ 12,95

Slagroomtaart
€ 9,95

Lemon
12

Actieweken *van 7 t/m 20 november*

Wildenthousiast over wild
3 soorten stoofschotels,
Ree, hert en haas voor aangeschoten prijzen

€ 16,50 p.p

Noten caramel vlaai
€ 11,95

Lemon light mousse
€ 7,95

Lemon curd vlaai
€ 7,95

Belgian Chocolate
€ 10,95

Wij hebben nog véél meer lekkere vlaaien en bonbons!
Landstraat 32 Bussum tel: 035 8774222 www.ijsvancolumbus.nl
Geopend op dinsdag t/m zaterdag van 8.30u - 17.30 uur

Max Bedding

of

Vo o r ied ereen d ie gra a g lek k er sla a p t

Hele gebakken Zeetong

Openingsaanbieding

400-500 gram voor

Complete boxspring elek. verstelbaar

€ 22,50

Complete boxspring vlakke uitvoering

van € 2.995,- voor €
van € 1.295,- voor €

echt waar!

Iedere week een actie
Kijk op www.zeemeeuw.net

Pullman matrassen Classics serie

25% korting

Burgemeester J. Visserlaan 2 • 1411 BS Naarden
Tel: 035-69 53 315 • www.max-bedding.nl

1.795,695,-
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OnderOns

Cees Bouman (63)

Voormalig bloemist
Voorzitter Stichting
Sinterklaasintocht Bussum
Wat doet u in het dagelijks leven?
“Ik heb 35 jaar een bloemenzaak
in Bussum gehad en momenteel
doe ik allerlei vrijwilligerswerk.”

De initiatiefnemers: Elisa, Sylvia en Willemijn.

Bussums initiatief sinterklaasbank trekt het land in
‘Het gaat ons om de blije gezichten van kinderen’
door Stephan Edgar
BUSSUM - Nog een maandje en dan
is het weer zover: het sinterklaasfeest. De Goedheiligman laat dan
weer vele kinderwensen in vervulling gaan door hun schoentjes te
vullen of langs te komen op pakjesavond. Althans, zo doet Dieuwertje Blok de kinderen graag
geloven. Wat zij er echter niet bij
vertelt is dat veel ouders financieel helemaal niet in staat zijn om
Alle kinderen die verbonden
zijn aan de onderstaande instanties krijgen dit jaar van de
Sinterklaasbank een onvergetelijk feest:
- Voedselbank Naarden/Bussum/Hilversumse Meent
- Voedselbank Gooi en Omstreken (Hilversum 2x, Huizen,
Baarn, Soest, Weesp)
- Voedselbank Voorthuizen
- Voedselbank Barneveld
- Stichting de Arme Kant van
Zeewolde (AKZ)
- Voedselbank Westland
- Voedselbank Dordrecht
- Voedselbank Venray
- Blijf van mijn Lijfhuis IJmond
- Crisis opvang IJmond

Net stel (±30 jaar oud)
zoekt per eind december 2011

nette
particuliere
woning

voor 1 à 2 jaar verhuur.
Bussum, Naarden of omgeving.
Huurprijs in overleg.
Bel: +316 - 50 49 95 81
of +316 - 29 37 65 24

de Goedheiligman te voorzien van
de benodigde fondsen waarmee
het kroost van cadeaus kan worden voorzien. Dat constateerde
ook Elisa Nuij vier jaar geleden
en om die reden bedacht zij de
Sinterklaasbank. Door middel van
sponsors zorgen zij ervoor dat ieder kind een presentje ontvangt
van de Sint.
Al geruime tijd kwam zij via haar
werk bij de zedenpolitie in Amsterdam in aanraking met mensen die
minder bedeeld waren. Zoals het
schrijnende geval van een gezin
dat in een huis zonder meubilair,
behang of vloerbedekking woonde.
Er hing op de muur echter wel een
tekening waarop Sinterklaas met
twee pieten te zien waren. Duidelijk door een kind gemaakt. Ze vond
het hartverscheurend en vroeg
zich gelijk af hoe deze kinderen
5 december meemaakten. Niet of
nauwelijks waarschijnlijk. En dat,
vond Nuij, moest anders kunnen.
Samen met een collega zette ze
een plan op om ook deze kinderen
een mooi sinterklaasfeest te geven.
“Wij hebben ontzettend veel kinderen in armoede zien opgroeien
en ik kon het niet over mijn hart
verkrijgen om daar niet iets tegen
te ondernemen. Met Kerstmis zijn
er al zo veel instanties die hulp bieden aan armere mensen, maar dit
typisch Nederlandse festijn bleef
vooralsnog onderbelicht”, aldus de
Bussumse.
De oplossing daarvoor blijkt een
succes: “Van 55 kinderen in 2007
passeren we dit jaar de 500 kinderen die we helpen aan een cadeautje. Aan de ene kant is het mooi
om te zien hoeveel kinderen we zo
kunnen helpen, aan de andere kant
natuurlijk droevig dat een stichting

als de onze nog nodig is in dit land.
Want wanneer men aan armoede
denkt, denkt men meestal aan verre
landen, maar het komt dus ook gewoon voor bij u en mij in de straat.”
Voor de Sinterklaasbank worden
via aangewezen instanties als de
Voedselbank, het Blijf-van-mijnLijfhuis of scholen er aanvragen
gedaan. Kinderen mogen dan vervolgens ter waarde van 30 euro een
cadeau uitkiezen bij een speelgoedzaak. Op 5 december komen ze dan
tezamen en komt de, van nature uiteraard charitatief ingestelde, Sint
die de cadeautjes uitdeelt. Want iedereen die een bijdrage levert aan
de Sinterklaasbank doet dat geheel
belangenloos en vrijwillig. Niets
blijft aan de strijkstok hangen.
“Het gaat ons enkel en alleen om
de blije gezichten van de kinders
te zien, daar doen we het allemaal
voor. We declareren slechts het
broodnodige, verder gaat alles naar

‘Pepernoten bakken
en de opbrengst is
voor de stichting’
de kinderen.”
Nuij is nu onderdeel van een team
met acht actievelingen die vooral
druk bezig zijn met het vinden
van sponsoren. Volgens Nuij zijn
er wel veel bedrijven die hun naam
willen verbinden aan hen, maar
blijft het vaak bij eenmalige donaties. “Continuïteit is voor ons heel
belangrijk, zodat we ook volgend
jaar en het jaar erop weer kinderen
gelukkig kunnen maken in deze
barre tijden. Maar om dat te realiseren is het wel noodzakelijk dat
sponsors op regelmatige basis een

bijdrage willen doen. Nu is het elke
keer maar weer afwachten wat we
binnenkrijgen”, aldus Nuij. Tot op
heden gaat het de stichting echter
voor de wind, mede ook door de
vele positieve reacties van ouders
en scholen: “We gaan vaak naar
scholen toe om te vertellen wat we
doen en dat levert altijd weer veel
bereidwillige steun op. Tieners ver-

Dit jaar krijgen
meer dan 500 kinderen
een cadeautje
kopen dan ongebruikte spullen van
hun zolderkamertje of gaan pepernoten bakken en geven dan de opbrengst daarvan aan de stichting.
Een soort ‘Kinderen voor Kinderen
in de praktijk eigenlijk, en dat is
prachtig om te zien.”
Het moge duidelijk zijn dat de stichting de juiste snaar heeft weten te
raken. En niet alleen in Bussum en
omgeving, want dit jaar is de Sinterklaasbank voor het eerst ook elders in het land actief, zoals in onder meer Barneveld, Dordrecht en
Voorthuizen. Ook is het initiatief
van Nuij in het zuiden van het land
niet onopgemerkt gebleven. In Limburg is recentelijk een soortgelijke
organisatie van de grond gekomen.
“Zo is eens te meer aangetoond dat
we ontzettend nodig zijn.”
Zo kunnen er over een maand weer
net iets meer kinderen meezingen
met alle Sinterklaasliedjes, om
daarvoor ook daadwerkelijk een
mooi presentje te krijgen van de
Goedheiligman. Met de hulp van
Elisa Nuij en haar team. Wat haar
op z’n minst een goede aantekening in het Grote Boek zou moeten

Wat vindt u het leukst aan de intocht?
“Vooral het moment van aankomst, de spanning op de gezichten van de kleine kinderen. Komt
hij echt? Ook de ontmoetingen
tussen de Sint en de kinderen op
de podia vind ik bijzonder. Je ziet
de kinderen vol spanning en plezier terwijl ze de goedheiligman
een hand geven en een cadeautje
krijgen.”
Welke wensen heeft u nog?
“Dit is het vijfde jaar dat ik de intocht organiseer en iedere keer
is het weer lastig om het feest financieel rond te krijgen. Ik wens
dat we een duidelijke financiële
structuur kunnen opzetten waarbij zowel de gemeente 50 procent
als de ondernemers 50 procent
meebetalen.”
Dat gebeurt nog niet?
“Nee, de gemeente geeft minder
subsidie. De wethouder vindt Sinterklaas een commercieel feest,
maar daar denk ik heel anders
over. Het is een sociaal, cultureel,
historisch feest. Als de gemeente
zich terugtrekt en je de organisatie bij de ondernemers zou leggen,
dan ben ik ervan overtuigd dat het
een zooitje zou worden. Winkeliers zijn al druk genoeg met hun
eigen winkel.”
Pepernoten of een chocoladeletter?
“Ik kies voor mezelf een chocoladeletter met hazelnoten. Voor de
intocht ga ik voor pepernoten, dit
jaar zorgen we voor 5.000 zakjes.”
Wat is het mooiste plekje van Bussum?
“Dat is het Stationsplein. Het station is een mooi historisch gebouw
met een prachtige vorm en verhoudingen.”
Heeft u nog andere bezigheden?
“Sinds ik gestopt ben met de winkel doe ik allerlei vrijwilligerswerk. Zo ben ik penningmeester
bij de Stichting Feest en Gedenkdagen voor de viering van 4 en 5
mei, voor Koninginnedag en regel
ik de Open Monumentendag vanuit de Historische Kring.”
Als u een dagje de burgemeester was..
“Dan zou ik nog meer ruimte aan
cultuur geven. Mooie kunst in de
openbare ruimte en het stimuleren van culturele evenementen.”
Tekst: Jessica de Jong
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10% korting!
(geldig t/m 1 maart 2012)

Bent u op zoek naar de betrouwbare vakman voor
uw huis of bedrijfspand in het Gooi en de provincie
Utrecht? Wacht niet tot uw houtwerk zichtbaar is
aangetast. Neem contact op met de vakkundige
huisschilders van Henk Bakker Meesterschilders.

ADMARE B.V.

Administraties en Belastingen
Bel ons nu!
De Meesterschilder zorgt
voor een gratis offerte
Tel (035) 691 56 96
Mob 06 - 53 25 64 97

Belastingen
Wij maken het echt makkelijker
Admare B.V. is onderdeel van de Courtine Groep

Henk Bakker Meesterschilders
Lothariuslaan 119
1402 GJ Bussum

Telefoon (035) 691 56 96
Mobiel 06 53 25 64 97

november &
december:
elke zondag
open!

Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC Naarden
Postbus 241, 1400 AE Bussum • Telefoon: 035-69 44 844 • Fax: 035-67 80 312
E-mail: info@courtinegroep.nl • Website: www.admarebv.nl

RVC-ACCOUNTANTS B.V.
REGISTERACCOUNTANTS

de accountant in het Gooi voor

Aanstaande zondagbedrijven,
geopend!
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Van zaterdag 12 november t/m maandag 5 december 2011

RVC-Accountants B.V. is onderdeel van de Courtine Groep
Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC Naarden
Postbus 241, 1400 AE Bussum • Telefoon: 035-69 44 844 • Fax: 035-67 80 312
Email: info@cgroep.eu • Website: www.rvcaccountants.nl

Maak kans op een van de vele prijzen en de hoofdprijs:

een Reischeque
ter waarde van ¤ 500,Kijk voor meer informatie op onze website

Voor meer informatie: www.maxismegastores.nl
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Brandweer Bussum raakt
hulpverleningsvoertuig kwijt
Korps ook kleiner door grote bezuinigingsoperatie
BUSSUM - Het Bussums brandweerkorps moet snijden als onderdeel
van de grote bezuinigingsronde
van de Brandweer Gooi en Vechtstreek. Eerste maatregel is het inleveren van een hulpverleningsvoertuig per 1 april volgend jaar.
Ook personele gevolgen blijven
niet uit.
De regionale brandweer moet de
kosten met ruim tien procent terugdringen. Een doelstelling die
in 2015 moet zijn gerealiseerd. Dat
was al eerder aangekondigd, maar
maandag werden de beroepsmedewerkers en vrijwilligers van alle
korpsen in de regio op de hoogte
gesteld van de gevolgen. In totaal
verdwijnen 3 tankautospuiten en
6 hulpverleningsvoertuigen. De

keuze is gemaakt in overleg met
de postcommandanten. De voertuigen worden verkocht. Het heeft
volgens de regionale brandweer
geen gevolgen voor de dekking in
de regio.
De reductie van het aantal voertuigen is slechts 1 van de in totaal 24
maatregelen die de bezuinigingsoperatie telt. Ook personele gevolgen hangen in de lucht. Echter, er
zal geen sprake zijn van gedwongen
ontslagen, zo bezweert Nora Nowee,
woordvoerster van de brandweer.
De natuurlijke uitstroom moet uiteindelijk leiden tot 6 brandweerlieden minder in Bussum.
Ook wordt de komende jaren gewerkt aan het samenvoegen van

werkplaatsen en technische diensten in de regio, is er over de hele
organisatie een vacaturestop, worden taken meer gecentraliseerd
en de samenwerking met andere
regio’s wordt aangegaan of geïntensiveerd.
“Erg moeilijk, want we weten hoe
zwaar dit zowel de beroeps als
de vrijwillige brandweermensen
raakt. Echter gezien de financiële
crisis en als gevolg daarvan de financiële problemen bij de gemeenten in de regio, is uitvoering van
dit bezuinigingsbesluit noodzakelijk”, aldus Nowee.
De brandweer van Bussum maakt
sinds 1 januari 2009 deel uit van
de regionale brandweerorganisatie.

De komende tien jaar geen
uitbreiding Hotel Jan Tabak
Oplossing conflict uiteindelijk na half uurtje praten
BUSSUM - Hotel Jan Tabak zal
de komende tien jaar niet uitbreiden. Dat werd gisteren duidelijk in een gesprek dat wethouder Paul Barneveld had met
een vertegenwoordigster van de
NH-hotelketen en iemand van
de bewonersgroep “Beschermd
Dorpsgezicht Bredius”.

sie ruimte, maar die kwam er die
avond niet uit. Omdat het college
het voorstel per se deze week op
de agenda van de gemeenteraad
wilde hebben, werd een extra vergadering gehouden; en dat was
maandagavond.

liggen. Die ging over de zogeheten
wijzigingsbevoegdheid in het plan
en dat zou voor NH-hotels de nodige mogelijkheden open laten om
de Bussums/Naardense vestiging
uit te breiden. Dat tegen de zin van
de buurt in.
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Spieghelavond met
Aaf Brandt Corstius
BUSSUM - Schrijfster en columniste Aaf Brandt Corstius is de gast
van de tweede Spieghelavond dit
seizoen, donderdag 17 november.
Haar lezing wordt muzikaal omlijst door het Dutch Oboe Trio.
De oudste dochter van schrijver,
columnist en taalkundige Hugo
Brandt Corstius schreef onder
meer’Handboek voor de moderne
vrouw’, “Dan ook maar meteen
een jurk aan” en “ABC van het moderne leven”. Ook is ze dagelijks
columniste, voor nrc.next en de

Volkskrant en sinds 2007 regelmatig tafeldame in het programma
De Wereld Draait Door. Het Dutch
Oboe Trio bestaat uit Frank van
Koten, Ernest Rombout en Frank
van Andel.
De Spieghelavonden zijn in de Spieghelkerk, aan de Nieuwe ‘s Gravelandseweg 34. Aanvang 20.00 uur,
bijdrage tien euro, inclusief hapje
en drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Los en de
Openbare Bibliotheek te Bussum
en voor aanvang aan de kassa in de
Spieghelkerk.

Nieuwe Wmo-taxi klaar
voor gebruik
De nieuwe Wmo-taxi’s zijn klaar voor gebruik. De auto’s voor het
vervoer van personen met geestelijke en/of lichamelijke beperkingen gaan per 1 januari rijden. Dat gebeurt onder de vlag van vervoersbedrijf ‘De Vier Gewesten’. Dat is de uitkomst van een Europese aanbesteding van Bussum en andere gemeenten in de regio,
waarop vier bedrijven eind juni een offerte hebben uitgebracht.
Met de nieuwe vervoerder zijn afspraken gemaakt over een betere waarborging van de kwaliteit van rolstoelvervoer. Ook komt er
een onafhankelijke klachtenprocedure en zijn vertegenwoordigers
van de Wmo-raden voortaan bij regulier overleg met de vervoerder
aanwezig om praktijkproblemen te bespreken. De Vier Gewesten
werkt met drie onderaannemers: Bestax, Taxi Hop en Verhoef personenvervoer. De taxi is bestemd voor alle Wmo pashouders.
Foto: M arcel A driani

Daar dienden zich de nodige in- Kort en goed, Barneveld initieerde
sprekers aan om zich met de com- een gesprek met de hotelketen
De buurt heeft zich fel verzet te- missie nog eens te buigen over on- na de commissievergadering. Op
gen een bestemmingsplanwijzi- der meer maximale goothoogtes, dringend verzoek van de bewoging die de mogelijkheid tot uit- verschillende horeca-categorieën nersgroep mocht ook uit deze
breiding openliet. Het voorstel van en gevolgen voor de verkeersdruk hoek iemand aanschuiven. Half
burgemeester en wethouders dat in de buurt. En dat allemaal uit- uurtje later: Jan Tabak hoeft niet
aan de gemeenteraadsleden werd eindelijk weer in relatie tot het uit te breiden, derhalve kan de wijDe Brinklaan
bijnodige
de Oud stof
Bussummerstof feerdersbedrijf
voorgelegd,
deed de
op- beschermd
dorpsgezicht.van
De A.
wegvanzigingsbevoegdheid eruit. En zo
weg
en de
Veerstraat
in 1917.
Later vestigde
zich
daarkon iedereen zelfs nog voor tien
waaien.
Eerder
deze
maand al werd
naarHeijningen.
overeenstemming
bleek
uithet besproken
in dezat
raadscommiseindelijk
buiten de Naast
vergadering
te uur blij en tevreden naar huis.
Geheel rechts
het schilders- en
de Vulpendokter.
v. Heijningen

Uit de Bussumse Historie

De Brinklaan omstreeks 1917

Uit de Bussumse Historie
Een dooie boel

De gemeente Bussum ontwikkelt momenteel plannen om het
dorpscentrum een levendiger karakter te geven en aantrekkelijk
te maken voor zowel de inwoners
als voor bezoekers. Het gebrek
aan attractiviteit van Bussum
heeft in het verleden al vele keren in de belangstelling gestaan.
Een voorbeeld hiervan speelt in
het voorjaar van het jaar 1940.
Terwijl de internationale spanningen oplopen en het land angstig
afwacht bereikt Bussum een spectaculair verzoek vanuit Duitsland:
de firma Carl Hagenbeck wil haar

dierenpark overplaatsen naar het
landgoed Bantam. Dit landgoed
(richting ’s Graveland) ligt dan wel
op Hilversums grondgebied maar
is eigendom van de gemeente Bussum.

Bijna was Bussum het Kaatsheuvel, Hellendoorn of Slagharen van
het Gooi geworden. Toch was niet
iedereen blij met de afwijzing.

Wat nu?
Een maand later, op 10 mei 1940,
zou alles er heel anders uitzien.
H ans Jonker

Burgemeester en wethouders besluiten om de uitvoerbaarheid te
bestuderen en om de eventuele
voordelen te bezien. Maar meteen
ontstaat onrust onder de omwonenden, en als blijkt dat de gemeente Bussum wel de pacht maar
niet de vermakelijkheidsbelasting
ontvangt wordt het verzoek al snel
afgewezen.

begon Kwartel zijn drogisterij. Blijkens een opschrift op de gevel verkocht hij ook oliën en lakken. In de
villa links op de foto, met de exotische naam Paja Combo hadden de
gebroeders Schogt vele jaren een
wijnhandel. Nadat de villa onder
verdachte omstandigheden in november 1984 was afgebrand, is aan
die kant van de Brinklaan de Gemeentelijke Bibliotheek NaardenBussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde
De
Gooi en
Eemlander
3 april
situatie
niets
meer terug
te 1940.
vinden.
Alles heeft plaats moeten maken
voor nieuwbouw.
Tekst: Martin Heyne
Oude foto: Historische Kring Bussum
(fotonummer 583)
Nieuwe foto 2006: Maaike Witzel

H u i z e r w e g 54
5 4 - -1402
1 4 0AD
2 A Bussum
D Bussum
Huizerweg
Telefoon 035 691 29 68
Telefoon 035 691 29 68
w w w. h i s t o r i s c h e k r i n g b u s s u m . n l
www.historischekringbussum.nl

Het Vaderland 2 april 1940.

Aflevering 106 - 2010 - Bussumse Krant - Grafische verzorging: Maaike Witzel

De Nieuwe Dag 18 april 1940.
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Altijd en overal de juiste
reisinformatie vanuit huis.

Met Connexxion gaat u nooit onvoorbereid op pad.
Connexxion.nl biedt u:
> uw complete reis van deur tot deur
> de actuele dienstregeling
> eventuele omleidingen

MijnConnexxion.nl biedt u:
> uw eigen dienstregeling, met
haltetijden van uw buslijnen
> de e-mailservice, bij wijzigingen
krijgt u bericht

Meer weten? Kijk op connexxion.nl

643_Connexxion AD 131x186 vanuit huis Bussemse Krant.indd 1

DROMENRIJK
GAAT DOOR!
EN ER IS MEER MOGELIJK DAN U DENKT.
KOM NAAR DE VIP-AVONDEN MET MEER INFO OVER:
DE MOOISTE WONINGEN EN DE SLIMSTE HYPOTHEKEN

woensdag 9 november van 16:00 tot 19:00 uur
donderdag 10 november van 16:00 tot 19:00 uur
zaterdag 12 november van 12:00 tot 15:00 uur
OP DE BOUWPLAATS MITRASTRAAT/ANUBISSINGEL TE ALMERE-POORT

WWW.WONENINDROMENRIJK.NL

07-11-11 09:52
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Toneelvereniging De Schakel
speelt klassieker Oliver Twist

Recordprijs voor munt
bij veilinghuis Schulman
Via het Bussumse veilinghuis Schulman is de hoogste prijs ooit in Nederland betaald
voor een gouden munt. De 4 dollar 1879, ‘Stella’ uit de Verenigde Staten wisselde
voor 95.000 euro van eigenaar. De inzender en koper van het door Schulman geveilde exemplaar willen anoniem blijven. Van de Stella zijn naar schatting slechts 425
munten geslagen. Uiteindelijk besloot het Amerikaanse congres dat een 4-dollarstuk
onhandig zou zijn voor de internationale handel.
De munten zijn sindsdien een gewild verzamelobject. Ook Nederlandse munten werden voor hoge
prijzen geveild. Een Halve Dukaton uit 1774, geslagen in goud, leverde 30.000 euro op. Een Wilhelmina oorlogsdubbeltje, geslagen in Denver in
1944, is voor 15.600 euro verkocht. Schulman is
gevestigd aan de Brinklaan. Foto: Wiki Commons

Bussumse

Woensdag 15 juni 2011
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BUSSUM - Toneelvereniging De Schakel
speelt op zaterdag 26 november in de grote
zaal van theater Spant! de jaarlijkse najaarsvoorstelling. Dat is ditmaal “Oliver Twist”
van Charles Dickens, in een bewerking van
Geert de Vries.
Dit is het wereldberoemde verhaal van het
weesjongetje dat terecht komt onder de vleugels van kinderbendeleider Fagin, tot hij de
kans krijgt om op het rechte pad te komen.
Een klassieker, met eigen decors en livemuziek van De Schakel Band.
De regie van dit stuk met maar liefst 22 speKrant
lers en een groot aantal figuranten is in han-

den van De Vries. De 11-jarige Connor Wilcox
werd tijdens de audities afgelopen zomer
door de jury gekozen om Oliver te spelen.
De Schakel Band staat voor de uitdaging om
met drie man het geluid te produceren van
een heel filmorkest.
Kaarten voor de voorstelling kosten vijftien
euro per stuk en zijn te reserveren via de
website van de vereniging of bij het secretariaat. De entreebewijzen zijn ook verkrijgbaar
bij de verkooppunten die te vinden zijn op de
website van De Schakel. Daar ook meer informatie over de voorstelling en de vereniging,
actueel nieuws en de agenda: www.toneeldepagina 10
schakel.nl.

De Bussumse Kant

Op zoek naar bijzondere plekken in Bussum
Op 24 november verschijnt een uniek boek, De Bussumse Kant, uitgegeven door Kunstenaarsstichting Artes. Dertig kunstenaars uit Bussum laten in
verrassende kaders zien welke diepere betekenis zij hechten aan bepaalde aspecten van hun woonplaats. Plekken, niet altijd voor iedereen zichtbaar, die
zij exclusief voor dit boek vertaalden in tientallen buitengewone werken. Elke week hebben wij de zoektocht van een tweetal deelnemende kunstenaars
belicht. Deze aanpak werd mogelijk voor Stichting ARTES omdat Ernst Schmidt kunst wilde laten zien vanuit een verhaal. Het verhaal dat Bussum heeft
gevormd tot wat het nu is.

Op de Rietveld Academie werden ze
gek van hem, want hij had altijd tevéél
ideeën. En nog spat de energie van hem
af. Ernst Schmidt (1958, Haarlem) werd
binnenhuisarchitect.
Het zat een beetje in de familie: zijn
grootvader was architect en bouwde

voor zijn ouders een villa aan de Bussumse Brediusweg.
Zo speelde Bussum een kleine rol in
Schmidt’s jeugd. Pas in 1995 vestigde
hij zich in het dorp. Toen viel het hem
op dat Bussum geen eigen gezicht heeft,
zoals Laren en Naarden. Terwijl Bussum
een niet minder rijk verleden kent. Denk
aan de renbanen, die tot in Limburg beroemd waren. Denk aan de televisie, die
hier werd geboren. Bijna iedereen heeft
wel gehoord van Frederik van Eeden en
Walden, maar wie weet dat het atelier
van kunstenaar Jan Veth aan de Parklaan
een cultureel trefpunt was? Dus toen
binnen ARTES het idee ontstond om een
kunstboek te maken, dacht Schmidt:
Mooi, maar dan wel eentje dat niet in
de kast verdwijnt. Liever een boek, dat
mensen prikkelt om ánders naar kunst
te kijken. Een venster van waaruit de
inwoners kunnen inzoomen op de verhalen die hier voor het grijpen liggen.
Twee jaar geleden schreef hij een voorstel. Met fotografe Marianne Ulrich en
voorzitter van ARTES Huib Boermans
werd een werkgroep gevormd, waarin
Elisabeth Riddering de grafische vormgeving voor haar rekening nam.

De kunstenaars van ARTES werden uitgenodigd om aan de hand van thema’s
een bijdrage te leveren. Schmidt: ‘En
toen begon het avontuur. Alsof je een
bos inwandelt zonder de weg te weten.
Maar ik heb nooit getwijfeld aan de goede afloop.
Ik ben geen historicus, maar ik ken
het belang van het verleden. Het is het
vertrekpunt, dat richting geeft aan de
toekomst.’ Dat werd de rode draad: verleden, heden en toekomst van Bussum,

gezien door de ogen van Bussumse kunstenaars.
Binnenhuisarchitect Schmidt ontwerpt
ruimtes waarin de mens zich thuis
voelt. Als een jas die past. Zo is zijn bijdrage voor dit boek het concept dat Bussumers past.

tekst:

ella Weisbrod/layout: Wijdenzijd.nl

foto’s:

Marianne ulrich, Wijdenzijd.nl

Schrijf nu al in voor het boek!
De Bussumse Kant bevat uiteenlopende verhalen, waarbij in beeld
wordt gebracht wat Bussum bindt. Tientallen kleurrijke afbeeldingen
belichten de visie van de betrokken kunstenaars.

In een bijgesloten minikrantje meer over hun achtergrond.
Bij voorintekening via de website krijgt u een kleine attentie.

Ga naar www.boekartesbussum.nl en bestel een boek!
Advertentie

Bussumse Krant

21
november
Film
Filmhuis Bussum
Brediusweg 1

30
november
Lezing
Breeduit
Bussum

La Guerre est Déclarée. Het prille geluk van de jonge
ouders Romeo en Juliette wordt opgeschrikt wanneer hun
pasgeboren zoon Adam ernstig ziek blijkt te zijn. De ziekte
van hun zoon brengt hen in een strijd vol chaos, waarin het
jonge stel hun weg naar volwassenheid moet zien te vinden.
Aanvang: 20.30 uur. Na afloop kan worden nagepraat
met Maria Willebrands, coach en verpleegkundige in een
thuiszorgtechnologie team.
Je kan er (n)iets aan doen. Een lezing over gezond
gewicht door Wendelyn Disse. In principe is een gezond
gewicht voor ieder kind haalbaar, bij een normale
lichaamslengte en een normale ontwikkeling. U bepaalt als
opvoeder voor een groot deel of uw kind een gezonde
leefstijl ontwikkelt. Maar hoe doe je dat eigenlijk?
Aanvang 20.00 uur.
Locatie: Breeduit, Lange Heul 149a, Bussum.

G D
E
Kleurwedstrijd en familiefilm voor ouderO
en kind.
De kleurplaten worden beoordeeld door een
30
L jury en de
winnaars krijgen vanzelfsprekend een leuke prijs. Kijk op
december
www.cjgnaarden-bussum.nl of op www.filmhuisbussum.nl
F W
om te zien welke film wordt vertoond.
E I
Familieactiviteit
Van 13.30 tot 16.30 uur.
N N
Filmhuis Bussum
Voor deze gezellige familiemiddag betaalt u een speciaal
Brediusweg 1
CJG-tarief van € 2,50 per kaartje.
T
I E
Informatie en aanmelden via 035 692 85 88
N R
of info@cjgnaarden-bussum.nl, onder vermelding van
de activiteit, uw naam en uw telefoonnummer.
Toegang of deelname is gratis, tenzij anders vermeld.

www.cjgnaarden-bussum.nl
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GOLFEN IN DE GOOISE NATUUR,
DEZE WINTER EXTRA AANTREKKELIJK
GOLFPARK SPANDERSBOSCH MAAKT HET VERSCHIL
Al meer dan 30 jaar hét vertrouwde adres voor golf in de
Gooi en Vechtstreek. Midden in het Goois Natuurreservaat,
10 minuten vanuit Hilversum of Bussum.
Met 2 prachtige 9 holes golfbanen, een uitdagende par
3 baan en een baan met NGF B status, een modern
uitgeruste golfschool en driving range, een gezellig
restaurant voor een kop koffie, lunch of diner.
Maak gebruik van de aanbieding voor wintergasten en
informeer naar de mogelijkheden van het lidmaatschap.

Golfen in
de winter?

Woensdag 9 november 2011

Aanbieding:

4 maanden onbeperkt spelen vanaf 100 euro !
De banen zijn zelden gesloten vanwege wateroverlast.
Er wordt vrijwel altijd gespeeld op zomergreens.
Wintergasten kunnen kiezen uit 2 banen of een
combinatie ervan:
*
*
*

Crailoobaan ( 9 holes par 3) voor 100 euro
Boschbaan ( 9 holes NGF B status) voor 175 euro
Crailoobaan & Boschbaan voor 225 euro

Deze aanbieding loopt van 1 december 2011 tot 1 april 2012.
Nadere informatie www.golfparkspandersbosch.nl

Luxe appartementen

Koop vanaf € 169.000 v.o.n.
Huur vanaf € 760,- p.m. incl. parkeerplaats

Feest! Hoogste punt bereikt
Zaterdag 12 november van 11.00 tot 13.00 uur

Bootligplaatsen te koop

Te Koop

51 Luxe appartementen
van € 169.000 tot € 350.000
Ruim balkon en
mooie binnentuin

ts boot
Met ligplaa

Kom langs en geniet
van het uitzicht vanaf
het hoogste punt in de
Noorderplassen!

De Woonfabriek Almere: 06 - 301 674 55
Hoekstra en van Eck:

Verkoopkantoor geopend
op afspraak of elk 2e zaterdag
van 11.00 tot 13.00.
Locatie: Spiegel,
Noorderplassen-West Almere

036 - 538 32 90

volg ons op twitter: bovennp
Wij zijn ook te vinden op Facebook

www.bovennp.nl

Buitengewoon wonen bij de Noorderplassen

art
Bouw gest

-

Lichte appartementen met veel ramen.
Schitterend uitzicht op Noorderplassen.
Eigen buitenruimte of ruim balkon.
Aanlegplaatsen voor boten (12 stuks).
In complex aanwezig Voordeelmarkt,
andere winkels en horecagelegenheid.
- Gebouwd onder Woonborg-garantie.
Hoekstra en van Eck, Tel: 036 - 538 32 90
De Woonfabriek Almere, Tel: 036 - 523 24 65
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SDO stoomt zonder problemen door

Volleybalsters geven
goede reeks vervolg

Bussumers pakken zege na zwaar duel
BUSSUM - Ondanks dat SDO veel
kracht moest leveren om de tegenstander te verslaan, stomen de Bussumers als een speer door als één
van de topploegen van de derde
klasse. Zondag gaf SDO wederom
een vervolg aan de goede reeks
door SV De Bilt te verslaan: 1-0.
Anders dan de afgelopen weken
kreeg SDO veel druk van de kant
van de tegenstander. SV De Bilt bestookte het doel van SDO-keeper
Rolf Hazelaar het hele duel met
grote kansen, maar de Bussumer
kon de goal schoon houden. Vooral
het eerste half uur waren SDO en SV
De Bilt aan elkaar gewaagd, maar
kreeg de tegenstander van de Bussumers de beste kansen en had het het
meest de bal. Desondanks was het
SDO dat de score kon openen na gerommel tussen de achterwaartsen
van de tegenstander. Na een lange

bal van Martijn Hendriks op Daan
Stroomberg dachten de spelers van
SV De Bilt dat de doelman de bal zou
onderscheppen maar deze kwam te
laat. Stroomberg schoot de bal over
de doelman raak.
Net na de rust kwam Sven
Peereboom nog alleen voor de doelman, maar dat leverde geen treffer
op. Daarna was het SV De Bilt dat het
SDO-goal belaagde. Frank de Klerk
moest twee keer redden en ook Rolf
Hazelaar moest z’n ploeg op de been
houden. Ondanks de grotere druk
van SV De Bilt kreeg ook SDO nog
kansen, maar de stand bleef op het
ene doelpunt steken.
Nederlaag voor voetbalsters
Weer een onverwachte nederlaag
voor de voetbalsters van SDO zondag. De voetbalsters speelden het
slechtste duel tot nog toe en moesten de zege met 1-3 aan nummer

laatst RKDEO laten. SDO startte nog
wel goed, maar al snel nam RKDEO
het duel over en kon het meteen
de eerste treffer produceren. De
ervaren eersteklasser troefde SDO
op alle fronten af met goed voetbal
en veel vechtlust. Vlak voor de rust
kwam SDO er meer aan te pas, maar
aanvaller Tanja van Gog kon geen
doel treffen. Door een goede aanval
na rust kon Franca Hendriks wel
scoren en voor de 1-1 zorgen. RKDEO
bleef daarna echter jagen op de zege
en had al snel succes dwars door het
centrum van de Bussumse defensie
en zo pakte de ploeg weer de voorsprong. Door dom natrappen na
een tackle kreeg Natasja Fokker
tot overmaat van ramp rood. Met
een ondertal kreeg SDO alsnog de
derde treffer om de oren.

Nederlaag
voor ZVV
Jos Geerling
BUSSUM - ZVV Jos Geerling heeft
afgelopen week geen zege kunnen
pakken tegen FC Kondo Budjang.
De tegenstander was op het veld
van De Lunet met 3-4 te sterk.

SDO pakt wederom zege. Foto: Johan van der Geest

Eerste punten voor
BHC/SDS’99
BUSSUM - De handballers van BHC/SDS’99 beseften afgelopen weekend terdege dat een zege op het Amsterdamse DSG pure noodzaak
was na twee nederlagen. En dat lukte de Bussumers ook: 23-15.
Vanaf de eerste seconde werd de tegenstander met snelle aanvallen
onder druk gezet en leidden de gastheren snel met 3-0. DSG probeerde
wel aan te klampen, maar BHC/SDS’99 verdedigde sterk. In hun ijver
meer afstand te nemen, leden de gastheren echter een aantal keren
balverlies en hielpen de gasten daamee in het zadel. BHC/SDS’99 had
telkens genoeg power om afstand te houden en kon dan ook met 13-9
gaan rusten. Na de pauze wilde BHC/SDS’99 de tegenstander meteen
duidelijk maken dat er vandaag niets te halen was. Het creëerde veel
kansen en liep uiteindelijk naar een dikverdiende zege.

Veel wijzigingen in
selectie van HCAW
BUSSUM - Een groot aantal wijzigingen in de selectie van Mr. Cocker HCAW. Liefst veertien spelers
keren komend seizoen niet terug.
Tijdens de transferperiode, die
gistermiddag verstreek, heeft de
Bussumse honkbalclub met name
gezocht naar jonge talentvolle spelers uit de cirkel Amsterdam, Almere, Utrecht. Deze groep, waarvan
een deel afkomstig is uit het eigen
Rookie Team, is aangevuld met een
aantal spelers met de nodige ervaring. Tijdens de wintermaanden
volgen nog enkele buitenlandse
versterkingen.
De hoofdmacht van Mr.Cocker
HCAW staat komend seizoen onder
leiding van Rudy Dirksen en assistent Hubert Bomba. Naar een pitcherscoach wordt nog gezocht.
De nieuwkomers zijn: Jorin van

Amstel, Caspar van Beest, Leon Elshof, Jasper Keijzer, Bob Klaarenbeek,
Dylan de Mello, Robin Schel (allen
Mr.Cocker HCAW Rookie Team);
Linoy Croes, Randy Reiph, Barry
Mastenbroek (Vaessen Pioniers);
Kevin Gerard, Zamir Lijde (RCHPinguïns); Sander Helmendach (Robur ’58); Glenn Romney (UVV); Jose
Ventura (Sparta/Feijenoord); Seb
Visser (L&D Amsterdam Pirates).
En de vertrekkende spelers: Adrian
Anthony, Lennart Koster (DOOR
Neptunus); Randy Daal (Almere
Magpies); Rodney Daal, Mitchel
Koot, Kyle Ward (UVV); Joey Eijpe
(Mr.Cocker HCAW Heren 2); Rachid Engelhardt (Kinheim); Joran
Klarenbeek (DSS); Kevin Miner, Michael Pluijmers (Vaessen Pioniers);
Kevin Roovers (Twins); Maarten
Mulder, Bart Sabel (gestopt).

De zaalvoetballers moesten al vroeg
achter FC Kondo Budjang aan lopen. De tegenstander kon al vroeg
0-2 op het scorebord zetten na een
reeks van kansen en goed voetbal.
De voetballers van ZVV Jos Geerling
leken even aangeslagen, maar konden naar mate de eerste helft vorderde toch wat terug doen. De Kondo-veste werd allereerst onder vuur
genomen door Desley Groenwegen,
Jerry Stift na een goede aanval van
Rob Boek en Daan Stroomberg en
Martin Hendriks. Toch duurde het
lang voordat ZVV Jos Geerling voor
1-2 kon zorgen.Vlak nadat Martijn
Hendriks de goal scoorde, zorgde
de speler ook voor de 2-2.
ZVV Jos Geerling kwam daardoor
helemaal terug, maar bleef vaak
fouten maken. FC Kondo Budjang
kwam door een ongelukje van de
zaalvoetballers op 2-3 en daarmee
was het verzet van ZVV Jos Geerling ook gebroken.

BUSSUM - Zonder echt grote problemen hebben de volleybalsters
van Keizer Otto/Trivolley de goede reeks een passend vervolg gegeven. De volleybalsters waren met 3-1 te sterk voor Prima Donna
Kaas Huizen.
Keizer Otto/Trivolley begon geconcentreerd en dat resulteerde al
snel in 25-15 na de eerste set. De tweede set was er een van totale
onderschatting. Het jonge team van de tegenstander zette snel 6-2
op het scordebord. Ondanks de raad van de coach aan de kant kwam
Keizer Otto/Trivolley niet meer in haar spel. Zeven keer serveerden
de dames uit of in het net en zo gaven ze de punten en de set met
19-25 weg.
De derde set toonden de volleybalsters aan wel goed te kunnen spelen. Met een sterk aanvallende Monique van Leeuwen werd de set
met 25-11 gewonnen. Daarna kreeg Keizer/Otto Trivolley nog wat
meer tegenstand. Pas toen Renske van der Maas meer met de aanval
mee speelde, konden de volleybalsters de zege pakken. De set werd
met 25-18 gewonnen en dat leverde de punten op.

Zege voor voetballers BFC
BUSSUM - Na twee nederlagen
heeft BFC zondag weer eens een
zege gepakt. En dat was voor de
ploeg ook wel een must. De Bussumers konden KVVA goed bespelen
en stapten na goed voetbal met 1-2
van het veld.
Vanaf de aftrap was het BFC dat de
aanval zocht. De Bussumers gaven
KVVA geen meter en al snel bleek
ook dat de tegenstander ook geen
moment aanvalslusten toonde. De
tegenstander probeerde vooral met
lange halen naar voren voor gevaar
te zorgen, maar BFC bleek daar tegen bestand. BFC creëerde genoeg
kansen, maar vond of de goede
doelman van de Amersfoorters op
de weg of er stond wel een speler
om een aanval te blokkeren. Dat
zorgde ervoor dat er pas na rust gescoord kon worden.
BFC kreeg ook vlak na rust genoeg
kansen, maar het afronden was
lang ondermaats. Doordat de goal
van BFC achterwege bleef, was het
KVVA dat de score onverwacht kon
openen. Toch leek ook dat geen gevaar op te leveren voor BFC. De goed
voetballende Bussumers konden
de tegentreffer ongedaan maken
door een goal van Tim Koeman,
die na aangeven van Siemen van
Tongeren de bal van 20 meter strak
over de grond achter de verbouwereerde Amersfoortse doelman

schoot. Het duurde pas tot de laatste seconden voor BFC de zege kon
pakken. Tom Beekman roste de bal
achter de keeper van KVVA en zorgde zo voor de terechte zege.
Klapper voor voetbalsters
De voetbalsters van BFC hebben
afgelopen weekend hard toegeslagen tegen VVZA. De Amersfoortse
tegenstander werd met 0-10 verslagen en dat was ondanks het wat
tegenvallende spel van de voetbalsters.
BFC begon teleurstellend, maar
problemen leverde dat geen moment op. Sterker nog, ondanks dat
tegenvallende voetbal kon BFC voor
gevaar zorgen. Door treffers van
Carolien Teunissen (2x) en Michelle
Wortel kwam BFC snel op 0-3. BFC
bleef doorgaan en door twee doelpunten van Wortel stond er met
de rust een 0-5 voorsprong op het
scorebord.
De tweede helft wensten de Bussumers geen gas terug te nemen en
werd er volop gewerkt aan het doelsaldo. Aanval na aanval golfde op
het doel van VVZA en met 4 treffers
kon Wortel de marge groter en groter maken. Ook de sterke jeugdspeler Emma Tonis deed nog een duit
in het zakje door de achtste treffer
voor haar rekening te nemen.

Geen gevaar van tegenstander voor hockeyers
BUSSUM - Zowel de hockeyers als de
hockeysters van Gooische hebben
zondag geen enkel gevaar gehad
tegen VVV. Zonder maar ook een
moment tegen problemen aan te
lopen waren de twee teams met 5-0
en 5-1 te sterk voor de opponent.

De hockeyers konden al vroeg voor
veel gevaar zorgen. VVV had geen
moment echt een kans op een goed
resultaat en moest vooral de aanvalslusten van de Bussumers proberen te temperen. Maar ook dat was
voor VVV te veel van het goede. De

zwak spelende tegenstander stond
vooral de ballen van de Bussumers
weg te werken, maar faalde ook
vaak. Gooische kon snel een voorsprong pakken en de marge snel
ophogen.
Goede zaken hockeysters
Datzelfde gold voor de hockeysters.
De Bussumse vrouwen sloegen
goed toe en konden de plaats aan
kop nog beter vastpakken. VVV
maakte geen moment kans.

Hockeysters vegen VVV van de mat. Foto: Bob Awick

De goed spelende Bussumse hockeysters konden snel op voorsprong
komen en aanval na aanval golfde
naar de goal van VVV. Vaak leek het
een gatenkaas voor de goal van de
tegenstander, met zo veel gemak
kon Gooische voor gevaar zorgen.
Door de zege staat Gooische 3 punten los op concurrent Alliance, dat
komend weekend het volgende
slachtoffer moet worden.

Bussumse Krant
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`ZEG, WAT DENK JE?
IS PUUR BLARICUM
IETS VOOR MIJ?a

Wonen in ‘t Gooi
puurblaricum.nl

BOUW1011-Flyer-taartje.indd 1

Wonen op een van de meest
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meedenken en
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inschrijven!
geliefde plekken van Nederland
geliefde plekken van Nederland
Puur Blaricum is een ideale plek om te wonen en is een onderdeel van de wijk Blaricummermeent,
dicht bij het authentieke centrum van Blaricum. U heeft nu de mogelijkheid om aan te geven waar en
in welk woningtype u in Puur Blaricum wilt wonen en mee te denken over de definitieve ontwikkelingen.
Een prachtige vrijstaande woning, twee-onder-een-kapwoning, rijwoning of een appartement.

U kunt meedenken en zich inschrijven!
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HC Keramikos stap
dichter bij ‘eigen’
hockeyvelden
door Lisa van Dorp
NAARDEN - ‘Jeugdhockeyclub
zonder velden’ Keramikos voert
verkennende gesprekken met een
Bussumse sportclub over een samenwerkingsverband. Hierdoor
zou de club in de toekomst mogelijk de beschikking krijgen over
(gedeelde) eigen velden en een
clubhuis.

Muziekvereniging Nardinc jubileert
Nardinc vierde vorig weekend haar 25-jarig bestaan. Ereleden, donateurs en trotse (groot) ouders kwamen in grote getalen naar de Proms. Karel van Kampen, leider van de slagwerkgroep: “Het was volle
bak. We hadden heel veel jeugd rondlopen. Het jeugdorkest, de jeugdslagwerkgroep, de blokfluitgroep; ze speelden allemaal samen. Voor Nardinc is de jeugd de toekomst. Er zijn zat verenigingen die
op een gegeven moment uitsterven omdat de jonge generatie het stokje niet overneemt.” Dochter
Dunya van Kampen (7), blokfluitiste, vond het ook een geslaagde avond: “Het fluiten was helemaal niet
moeilijk.” Foto: Bob Awick

Keramikos huurt nu hockeyvelden
bij Hockeyclub Naarden voor de
dagelijkse trainingen. Wedstrijden worden uit gespeeld. Eigen
velden zijn nodig volgens voorzitter Stijn Eijkman, want sinds
september heeft Keramikos een
wachtlijst waar zo’n 180 kinderen
op staan. “We groeien snel. We
hebben 260 jeugdleden, verdeeld
over 30 teams van Benjamins, F-jes
en E-tjes. Vanwege de snelle groei
van onze vereniging zijn we in gesprek met de gemeenten Naarden
en Bussum én de hockeyclubs HCN

en Gooische over samenwerkingsmogelijkheden of het gebruik van
velden. We zijn deze zomer erkend
door de Nederlandse Hockeybond
als officiële club maar leiden een
zwervend bestaan.”
Omdat op het Naarder Sportpark
voor de gevestigde clubs al te weinig ruimte is, zit er weinig schot
in de gesprekken met Naarden.
Eijkman heeft zijn hoop dan ook
gevestigd op Bussum. “De gemeenteraad en sportwethouder Paul
Barneveld erkennen de problematiek. Zij vinden het belangrijk om
iets aan de wachtlijsten voor hockey te doen. We kijken nu naar
een mogelijke herschikking van
de Bussumse sportvelden. En we
praten met een Bussumse sportclub over de mogelijkheden voor
een samenwerkingsverband, zodat we gras en clubhuis kunnen
delen. Dan kunnen we ook weer
meer kinderen van de wachtlijst
toelaten.”

Raad akkoord met begroting
NAARDEN - De gemeenteraad is
vorige week grotendeels akkoord
gegaan met de begroting voor
2012 en de meerjarenbegroting
2013-2015. Slechts op een beperkt
aantal punten werden de financiële plannen van het college door
de raad aangepast.
Zo neemt Naarden alleen deel aan
het recherche-expertisecentrum
Midden-Nederland als ten minste
80% van de 44 regiogemeenten
meedoet, wat erop neerkomt dat
deelname zo’n 5.000 euro kost in
plaats van de geplande 12.000 euro.
Daarnaast mag er pas 70.000 euro
naar ‘stadspromotie’ als er een concreet plan voor de besteding van dit
geld ligt.
Jan-Geu ten Wolde, VVD-fractievoorzitter, kijkt terug op een ‘constructieve raad’: “Dat is enerzijds
toe te schrijven aan de collegialiteit
binnen het college en anderzijds
aan de bezuinigingen. De noodzaak tot bezuinigen bindt de raad;

Keramikos heeft als KNHB club een eigen tenue én een sponsor.
de besluitvorming wordt er makkelijker door.”
De oppositie is minder tevreden.
Lars Voskuil, PvdA-fractievoorzitter: “Het was weinig vernieuwend.
Alleen het besluit om door te gaan
met het begruik van LED-verlichting in plaats van conventionele
lampen is innovatief. Ik verbaas me
over de tegenstrijdigheden in deze

Naarder bridgeclub
bestaat 25 jaar
NAARDEN - Bridgeclub ‘t Trefpunt
vierde vorige week haar 25-jarig
bestaan, met leden van het eerste
uur en nieuw bloed. “Het is uniek
dat we al zo lang bestaan en er nog
steeds nieuwe leden bij krijgen”,
vertelt secretaris Maria Sikking.
De club telt 70 leden die voor de ene
helft uit Naarden en voor de andere
helft uit Bussum komen. Het zijn
meer vrouwen dan mannen, meestal 50 plus. “Veertigers hebben het
te druk met werk en gezin; bridgen
doe je op oudere leeftijd”, verklaart
Sikking de gemiddelde leeftijd van

de kaarters. Met een diner en een
bridgedrive in de Bussumse Vernissage vierden de denksporters onlangs hun jubileum.
“Wat ons onderscheidt van andere
bridgeclubs is dat bij ‘t Trefpunt de
gezelligheid voorop staat. Iedereen
wil wel als hoogste eindigen, maar
we bridgen niet met het mes op tafel. Daarnaast hoef je je vooraf niet
af te melden bij de club als je een
keer niet kunt. Elke avond maken
we ter plekke een tafelindeling. We
zijn niet dwingend”, verklaart Sikking het succes van de club.

raad. Het college neemt 220.000
euro op in de begroting voor ‘onderhoud’ van het Kerkplein, terwijl
de raad zich daar tegen heeft uitgesproken, en tegelijkertijd dient de
VVD een motie in om investeringen nauwkeuriger in te schatten.
Dat valt toch niet te rijmen?”

Intocht Sint
NAARDEN - De stoomboot met Sinterklaas vaart zaterdag 19 november via de Muidertrekvaart naar
Naarden. Voor het Groot Arsenaal
geven Nardinc, Keizer Otto en MCC
Laren om 16.50 uur optredens.
Om 17.30 meert de Sint af bij het Arsenaal en na de officiële ontvangst
door de burgemeester van Naarden volgt een rijtoer door de Vesting. De rijtoer gaat dit jaar via het
Groot Arsenaal, Amsterdamsestraatweg, Burgemeester Wesselingplein,
Cattenhagestraat,
Kloosterstraat,
Oostwalstraat,
Gansoordstraat,
Turfpoortstraat, Westwalstraat, Cattenhagestraat en Marktstraat, naar
de Grote kerk. In de Grote Kerk begroet de Sint tot 19.30 uur kinderen
op het podium.

Naarder biefstuk
Voedsel dat van dichtbij komt, is lekker en verantwoord. Onder dat
motto is de komende twee weken Naarder entrecote, rosbief en ossenhaas te koop. Natuurmonumenten en de Stichting Free Nature,
eigenaar van de kudde koeien die rond het Naardermeer graast,
hebben tot 20 november lokaal rundvlees in de aanbieding. Rond
het Naardermeer lopen zo’n 165 Galloway koeien, onder beheer
van Free Nature. Om de kudde gezond en in evenwicht te houden
wordt ieder najaar een aantal dieren geslacht. De koeien zijn er
sinds 1989, toen Natuurmonumenten 12 Galloways uit Zuid-Schotland inmporteerde om het gebied te begrazen. Meer informatie via
www.gallowaynaardermeer.nl. Foto: Natuurmonumenten

Geen tijd om langs te komen? Bezoek ons via www.daansdecorations.nl
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SINT-ACTIE:

10% INTRODUCTIEKORTING
OP ALLE SOHO ZITMEUBELEN!
250 m2 vol met woon- en mode
accessoires, tafels, kasten, stoelen,
verlichting, karpetten en
heel veel cadeaus!

Stationsweg 20 - 1404 AN Bussum
Tel: 035-7676071 / 06-15377888

Dealer van o.a. Bastion, Braxton, Camps & Camps,
Fiva, GreenGate, Perletta Carpets, Ph&T, Hoffz en Soho.
Daan’s Decorations
H. Kamerlingh Onnesweg 53
1402 ED Bussum
Tel.: 035-6939674

Parkeren gratis, voor de deur!
Geen tijd om langs te komen? Bezoek
ons op www.daansdecorations.nl

Decembermaand, feestmaand.
Cadeautips:
Luxury editions
voor face and body
of Beauty-bon voor hem of haar.
H. Kamerlingh Onnesweg 47 • 1402 ED Bussum
035-6923606 • www.locean.nl

Vanaf 19 november elke zaterdag
en zondag t/m 4 december
in Filmhuis Bussum!

Sinterklaasinto
Het feest begint
om 12.30 uur
op het Raadhuisplein

Vanaf 19 november elke zaterdag
en zondag t/m 4 december
in Filmhuis Bussum!

Volop aanbiedingen van gitaren,
drumsets, keyboards en nog veel
meer ……. (ook veel 2e hands)

Havenstraat 31, Bussum

www.muziekcentrumschimmel.nl

Bussumse Krant
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4 septe13
mbnovember
er
zaterdag Zondag

Soms is Sinterklaas
té spannend...

om 13.00 uur arriveert
LANDELIJKE
Sinterklaas te paard
in Bussum met zijn Pieten
en Pietenband Vijos!
GEBRUIKTE

PROFILE

Neem voor advies gerust contact
op met het CJG Naarden-Bussum.

info@cjgnaarden-bussum.nl

Tel. 035 692 85 88
www.cjgnaarden-bussum.nl

FIETSENMARKT

zaterdag 4 september

BIJ AANKOOP VAN
EEN GEBRUIKTE FIETS
VANAF €100,-

GRATIS

HET G

E
T
K
I
U
R
B
E
G

N
E
S
T
E
I
F

ocht in Bussum
AXA CHERTO SLOT
normale winkelwaarde

NT

TIME
R
O
S
S
A
E
T
S
ROOT

€ 47,50

VANA
F

€50

HANDELSONDERNEMING
SJAMALA

Ook Sinterklaas
slaagt
bij Profile!

Open van dinsdag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.
Vrijdagavond koopavond.

van Bussum
een hele fijne
sinterklaasintocht!

Profile Platje

T.b. Huurmanlaan 17a
1403 SL Bussum T. 035-6934566

wenst alle kinderen

Spiegelstraat 11C, 1405 HV Bussum
www.sjamala.nl, e-mail: info@sjamala.nl - 035-69 11 799

www.bussumsekrant.nl
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Honda Insight Hybrid
50/50 deal! Nu al vanaf g 9.995,De Insight
Hybrid

14 t/m 19
November GRATIS
winterinspectie
voor alle Honda’s!

r6JUFSNBUFMBBH
CFO[JOFWFSCSVJL
r;FFSDPNQMFUFVJUSVTUJOH
r(SBUJT44%OBWJHBUJF
PQWPPSSBBENPEFMMFO
r0PLOBKVOJ
XFHFOCFMBTUJOHWSJK

Totale kredietbedrag

A
(FFOXFHFOCFMBTUJOH
(FFO#1.
CJKUFMMJOH

Maandtermijn

Variabele effectieve debetrente op jaarbasis

Jaarlijkse kostenpercentage*

Totale door de consument te betalen bedrag

Duur kredietovereenkomst in maanden**

g 5.000,-

g  

5,9%

5,9%

g  



g  

g  

5,9%

5,9%

g  



g  

g  

5,9%

5,9%

g  



IÊÊiÌÊ>>ÀÃiÊÃÌi«iÀViÌ>}iÊÃ
iiÊ«ÀÃ>>`Õ`}ÊÛÀÊ iÌÊÀi`iÌ°
iÀÊiÊ>iÊÃÌiÊÛ>Ê iÌÊ
Ài`iÌÊÌÌÊÕÌ`ÀÕ}°

** Bij het berekenen van de duur van de kredietovereenkomst wordt ervan uitgegaan dat:
UÊ`iÊÀi`iÌiÌÊiÌiiÊ}i iiÊÜÀ`ÌÊ«}ii°ÊUÊ}iiÊÛiÀ`iÀiÊ«>iÊÜÀ`iÊÛiÀÀV Ì°
UÊ`iÊÀi`iÌiÌÊ}iÜâ}`ÊLvÌ°ÊUÊ`iÊ>>`ÌiÀiÊÛiÀÛÀi}`ÊV ÊÛiÀÌÀ>>}`ÊÜÀ`iÊ
Û`>>°ÊUÊ`iÊÀiÌiÊ}iÜâ}`ÊLvÌ°

*%FSFOUFLBOHFEVSFOEFEFMPPQUJKEWBOEFàOBODJFSJOHXJK[JHFO%FFGGFDUJFWFSFOUFPQKBBSCBTJTJTEFQSJKTBBOEVJEJOHWPPSIFU
LSFEJFU)JFSJOLPNFOBMMFLPTUFOUPUVJUESVLLJOH5PFUTJOHFOSFHJTUSBUJFCJK#,3UF5JFM,SFEJFUHFWFS3JCBOL/7UF"NTUFSEBN
JTJOHFTDISFWFOCJKEF,BNFSWBO,PPQIBOEFMUF"NTUFSEBNPOEFSOVNNFSFOJTHFSFHJTUSFFSECJK"VUPSJUFJU'JOBODJÌMF
.BSLUFOPOEFSWFSHVOOJOHOVNNFS&FOQSPTQFDUVTFO"MHFNFOF7PPSXBBSEFO[JKOWFSLSJKHCBBSPQXXXSJCBOLOM
3JCBOLLFOUFFOJOUFSOFLMBDIUFOQSPDFEVSFFOJTBBOHFTMPUFOCJKIFU,MBDIUFOJOTUJUVVU'JOBODJÌMF%JFOTUWFSMFOJOH ,J'J% 

Automotive-centre Van Nieuwkerk
www.vannieuwkerk.nl

A

|

Making Dreams Come True
  " ""ht

Honda Insight A-label. CO2-uitstoot: 101 gr/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 liter/22,7 km - max. 1 liter/21,7 km.

Op zoek naar personeel?
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 52 08, (06) 1100 26 79
of mail info@bussumsekrant.nl

Amsterdam

Almere
Almere

IJburg
Diemen

Muiden

Muiderberg

Driemond Weesp
Nigtevecht
Nederhorst
den Berg

Naarden
Bussum

Hilversum

Dé kranten met lokale betrokkenheid

L ARENN IEUWS
E EMNES N IEUWS
IJBURGERNIEUWS

emonderzijn.
Budreek.
900mail:
n.nl;
n.nl/

enteelen?
Vrij7455
mail;
n.nl;
n.nl/

perkt
ámen
Vrijop als
. t/m
hbusbsite:
lige-

llige
eden
hulp
tuin,
chap,
etc.;
0-12
@verwww.
get-

voor
r bij
035uur;
awelersahulp

Ligt
oveel
zicht
Versa
bij u
weer)
atie;
10-12
strasite;
willi-

www.scheidingsmakelaar.nl
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Vlees:

...omdat scheiden ook een nieuw begin is.
Zat. + Zo. 13.30 - 17.00 uur
Huishoudelijke
Hans
Meeuwis 06-53291987 Professionele
16, 17, 23, 24 april
Bouwbedrijf
& persoonlijke
Vraag aan onze
Hulp
nodig?
afwikkeling
van
nalatenschappen: Vitus
E.naar
Frakking
B.V. Consult neemtLandstraat
107, Bussum
alle werkzaamheden
ons
AmarisuThuis,
rakkmedewerkers
ng
www.tondekruijk.nl
uit handen. Voor een vrijblijvende
ruime assortiment
altijd
in ude
buurt!
afspraak
neemt
contact
op met

 0.9900 F
4 voor  3.
Bouwen is een vak...
onsWijvak
79
zijn op zoek naar VERKOPERS/STERS
100 gram  1.
voor diverse dagen per week. Bel
voor informatie of
Voor:

Stoofslofje
Hamburgers

100 gram

Vleeswarenkoopje:

Gegrilde Rosbief
Salade v/d week:

 1.

kom gezellig even Nieuwbouw
langs de winkel.

Annebelle Doveren-Verbeek
Tel.Amaris
035-6953501
De Veste
deveste@amaris.nl
of bel met 035 – 6473191
en vraag naar:
A. Ebbelaar of T. Teijsse

SLENDER YOU STUDIO
lid
100 gram
KORTENHOEF
wenst iedereen een gelukkig
en vooral een GEZOND 2011!

lijsten- opplakwerk- museumOnderhoud
glas- losse verkoop van materialen alles per vel- voordelige
standaard lijsten in hout en aluminium, Amsterdamsestraatweg
49
Kobaltstraat
15 - 1411
AM
Naarden
Deze Week:
15d Naarden
Open:
di-wo-do
Voor
inlichtingen,
bel
de
winkel
of
kom
even binnenlopen
100Magere
gram runder hamburgers;
tel. (035)9.00-14.00
694 57 75
tel 06-51083335
4 voor € 3.00
Dick Vos
Sucadelappen;
500 gram € 4.25
Boersma Pianoservice: piano
Maaltijd van de week;
stemmen  55,-. Tel.: 035Rundergoulash;
8870159
Koekoeklaan 66 Bussum T. 035-6920048
Mackaylaan 46a Naarden T. 035-6946170100 gram € 1.30
Want zo lief heeft God de
Gebraden gehakt;
www.keurslagerdijkstra.nl
wereld gehad dat Hij zijn enig100 gram € 1.10
keurslagerijdijkstra@zora.nl Aanbiedingen van wo. 09-11
t/m di. 15-11-2011
Runderrookvlees;
geboren zoon gegeven heeft,
100 gram € 2.45
opdat een ieder, die in Hem
Wij wensen iedereen een
gelooft, niet verloren gaat,
goed en gezond 2011!!
maar eeuwig leven heeft staat
Kwaliteitsslagerij Marc
in Johannes 3:16. Inf.: Philip
Broodbakker, Burg. J.
Dijs 694 56 99.
Visserlaan 10, 0356940045
GOEDE VOORNEMENS?
Lekker in de lentezon met de
Maak in het nieuwe jaar
rolstoel wandelen? Word vrijeen proefafspraak bij
williger bij Versa Vrijwillige
SLENDER YOU STUDIO
Thuishulp 035-6947455 ma.
KORTENHOEF
t/m vr. 10-12 uur; e-mail;
Winkelcentrum Meenthof 1
vthbussum@versawelzijn.nl;
Telefoon
035-656
61wij
13 service verlenen
Weet u dat ruim 40% van
de auto’s
waaraan
Winterbanden
website; www.versawelzijn.nl/
DE
ANDERE
MANIER
niet
van
ons
huismerk
Opel
of
Chevrolet
is.
Dat
komt doordat steeds
Naaimachines reparaties
vrijwilligethuishulp
voor alle
meer mensen ontdekken datVAN
eenBEWEGEN!
servicebeurt, APK of reparatie bij
alle merken,
Elmo Stof,
Fred Janssen beter, sneller en voordeliger is. Afspreken dan maar?
merken
Kapelstr.
67, Bussum
Peer Touber Scheepselek- Schildersbedrijf Van Wegen
tra. Reparatie, renovatie en kan nog enig werk aanvaarnieuwbouw van scheepselektra. den. Vrijbl. prijsopgaaf. Tel.
Gevestigd in Jachthaven Naar- 6281550 of 06-252 84 440
den. 06-23132682. www.peerEén van de grootste autovertouber.nl

Royal diner pie van de week:

 1.

Herfst taart

doorplaatsers
DIJKSTRA, keurslager
wisselende tekst
om de week
Als er plek is
Checken in map/
crm

Wij zijn op zoek naar een SCHOONMAKER
voor diverse dagen (van 16.30 - 18.30 uur).

Ruim 150
occasions
v.a. 3.950,-

Afspreken dan maar?

%".&4t)&3&/t,*/%&3&/

VOOR STIJLVOL KNIPPEN EN
EEN EERLIJK ADVIES
Naarden-Vesting • Bussum
St. Vitusstraat 2e Naarden-Vesting • 035 694 22 00 • Maandag gesloten
Laarderweg 50 Bussum • 035 691 62 72 • Maandag geopend

Vouwgordijnen vuil!!!
Gordijnen vuil!!!

AUTOVERHUUR

huurders van midden Nederland
Personen- en bedrijfsauto’s
vanaf € 39,- per dag

Grote
Vlooienmarkt
Huizen
zondag 13 nov.
Sph De Meent

Graaf Wichmanlaan 177

super
Vlooienmarkt
Leidschendam

9.00 - 16.30 uur
www.donevents.nl

Gemeubileerde

praktijk/
10% korting op
verhaalde schades
kantoorruimte

(ca
18 m2) in
NERGENS
GOEDKOPER!
gezondheidscentrum
Door
vakmanschap.
te
Norg,
op vrijdag
Wees mondig,
Per dagdeel 35 euro
laat Voor
u niet
sturen!
meer
info

0592-612091
of
ZONNEBANK
info@elp-norg.nl
HYDROMASSAGE

ES
AN KLAN- TEN
ender
Energiestraat 13a
Zaterdag
16 april vanaf 9.00uur.
en er uit!!
1411 AP Naarden
GratisTelefoon
pannenkoeken!
Op de
STUDIO
694 54 95
weekmarkt in Naarden Vesting!
OEF
um Meen- thof
Korten- hoef Vr. zoekt werk in de huishouOok
van
dingspuitwerk
en strijkwerk
etc. 7 jaar
656 6113
radiatoren,
keukens,
erv. met goede
refs. in Naarden
YOU

H. v.d. Rijd

kasten en meubels in
alle gewenste kleuren

Bankhoezen vuil!!!

SLENDER
YOU
Naarden: Amsterdamsestraatweg
17 • 035
- 699 11 11
“CompuRep”
Z O N1 •N035E- 52B888A52 N K
Huizen: Machineweg
Computer Aan Huis Service
H Y D R O M A S S A G E
www.fred-janssen.nl
Voor al uw computer & netwerk Winkelcentrum Meenthof 1
problemen www.compurep.nl
Telefoon 035-656 61 13
info@compurep.nl tel.
SLENDER
YOU
STUDIO
06-42269939
KORTENHOEF

HONDENUITLAATSERVICE voor
Naarden/Bussum.
Gediplomeerd en gecertificeerd. Lid van
www.hus-Nederland.nl. Voor info
zie www.royalanimalservice.nl of
bel Jessica 06 3466 3232.

Is uw dak of goot aan verzondag
16Beloktober
vanging toe?
voor een
vrijblijvende prijsopgave met
Arthur’s
Loodgietersbedrijf
06-22418974 want uw dak is
mijn vak.

Geef 2dehands
een kans!!
Tweedehands
Brocante
&
Antiek. Elke zaterdag 10-17.
2 hallen
in Tel.
Nikkelstraat
39 Naarden.
06-29350115
Sporthallen de Fluit

Fluitpolderplein 3 Leidschendam
WIE LAAT
DE HONDuur
UIT? Hon9.00-16.30
denuitlaatservice “DE UITGELATEN HOND”
Bussum-Naarden.
250 kramen
 8,50 per wandeling. GRATIS
proefwandeling! Gediplomeerd
www.donevents.nl
441205
en gecertificeerd. 0348
www.deuitgelatenhond.nl 06-11535956

www.vitusconsult.nl
info@vitusconsult.nl

CURSUS/STUDIORUIMTE TE HUUR geschikt voor
o.a. yoga, lezingen, kleine clubs, oefenruimte,
video/filmclubs, meditatie, etc. Per dagdeel of
Thuiszorg,
& Services,
vasteWelzijn
periode.
Centrum Advies
Bussum.& Behandeling
Voor info bel
035-6947148 of 06-54635109

<< let op datum!!!

APK-KEURING
compleet

17,50
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Renovatie

39

Franse salade

CURSISTENEXPOSITIE
+ OPEN DAG
ATELIER TON DE KRUIJK

www.tempocleaning.nl
035 - 694 62 49

mega
Snuffelmarkt
Den Haag

Ribbroeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr: www.nr14bussum.nl
Vrakking Optiek
Dealer voor o.a. Audifon
hoortoestellen;
doe vrijblijvend een gehoortest
op een vertrouwd adres
Cattenhagestraat 14
Naarden-Vesting 035-6948560

Gratis NLP Introductie dag
09 april 2011 in Bussum.
www.dirkjanrol.nl

zondag 23 oktober

Nu 2 hallen
vol snuffelplezier!!

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

Neem een

BUHR ZOEKT BOEDEL UW HUIS
Rac Hallen
LEEG EN BEZEMSCHOON!
Nu de
1e v.d. Kunstraat
(bij Megastores)
gehele dag contact mogelijk op
9.00-16.30
uur
06-10566581

Vrij parkeren

Manicure DOT mooie natuurlijke nagels € 30,- Keverdijk 71,
www.donevents.nl 0348 441205
M 06-27294616 Naarden

Kantoorpand

in Naarden Vesting
Peperstraat 9, ca 95 m2
Huur € 1330,- per maand,
geen btw
Airco, cv, pantry.

Inl. 06-533.925.36

digitaal abonnement.

LIJSTENMAKERIJ
POSTERFRAMEFIX Foto afdrukservice
1,60 meter breed!- foto op
aluminium- foto op mdf- passepartouts van 10x15 cm t/m
100x150 cm 250 kleuren- al
het inlijstwerk- keuze uit 1000

Heerlijke winterkost o.a.
Erwtensoep, Bruinebonensoep,
Hachee, Stamppot boerenkool,
zuurkool en hutspot, Bakbloedworst, Rookworsten (fijn, grof
of runder) Casselerrib, enz.
Slagerij
van
Bemmelen
Kolonel Verveerstraat 69
1411 VC, tel.6948850

super

Verzorgde voeten,
Ontspannen geest!

Praktijk voor pedicure,
voetreflexologie en massage

Vlooienmarkt Leidschendam
zondag 16 oktober
Geef 2dehands een kans!!

Cita Veronica Becking
Groot Hertoginnelaan 10
1405 EC Bussum
Bel voor een afspraak
06-248 14 235

www.bussumsekrant.nl

Aangesloten bij brancheorganisatie
“Provoet”

Sporthallen de Fluit (2 hallen) Fluitpolderplein 3 Leidschendam
9.00-16.30 uur

250 kramen
www.donevents.nl 0348 441205

MAAT BELASTING COMPLIANCE

i.s.m. de autodealers
uit de regio
Woensdag 9 november 2011

Chevrolet brengt
‘politiewagen’
naar Europa
Nieuwe M alibu topmodel

Nooit eerder was een Astra zo snel
Zie hier de Opel Astra GTC in bloedstollende OPC-uitvoering. Over de specs zouden we deze hele pagina
kunnen volschrijven. In plaats daarvan een paar leuke weetjes. De 2.0 liter turbo benzinemotor levert
280 pk, de krachtigste Astra ooit. Topsnelheid is 250 km/u. Getest en afgesteld op het Nürburgringcircuit. Een sperdifferentieel houdt de bolide ook met grote snelheid in de bocht. En de remmen werken
voortreffelijk. Tot slot: hij is vanaf zomer 2012 te koop.

Auto mee, telefoon geblokkeerd
Ouders die de auto aan hun kinderen meegeven, maar er niet
gerust op zijn dat hun kinderen
veilig autorijden, krijgen hulp van
Ford. Een innovatieve technologie
maakt het mogelijk de ontvangst
van binnenkomende telefoontjes
en sms’jes tijdens het rijden te
blokkeren.
De nieuwe functie heet Do Not Disturb. Het is een primeur voor de
autobranche. Met Do Not Disturb
kunnen ouders voorkomen dat hun
kinderen tijdens het autorijden
worden afgeleid door bijvoorbeeld
hun mobieltje en ervoor zorgen dat
ze hun volle aandacht bij het verkeer houden.
Deze primeur maakt deel uit van
de MyKey-technologie van Ford.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van
een eenvoudig te programmeren
autosleutel waarmee ouders het

Ford-sleutel beperkt mogelijkheden voor zoon of dochter.
rijgedrag van hun jonge chauffeurs kunnen verbeteren. Ook de
maximale snelheid van de auto is
te programmeren en het geluidsvolume van de geluidsinstallatie kan
worden beperkt. Daarnaast moedigt MyKey het dragen van de veiligheidsgordels aan en waarschuwt

Preview nieuwe Honda Civic
Officieel staat de nieuwe Honda
Civic pas op 28 januari 2012 in de
Nederlandse showrooms. Maar
voor de liefhebber haalt Automotive-centre Van Nieuwkerk de
nieuwe Civic tijdelijk al naar Nederland.
Automotive-centre Van Nieuwkerk
is een van de grootste Honda dealers van Nederland met diverse

De nieuwe Civic is nu al (even) te zien.

vestigingen in Midden-Nederland.
De preview-avonden zijn op vrijdag
18 november bij de vestigingen in
Amsterdam en Mijdrecht en op zaterdag 19 november in Hilversum
en Alphen aan de Rijn, steeds van
17.00 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen dan alvast uitvinden hoe deze
9e generatie Civic eruitziet, aanvoelt en rijdt. Vooraf aanmelden
via info@vannieuwkerk.nl.

het systeem eerder als de brandstof
op dreigt te raken. Allemaal om de
minder ervaren bestuurders te helpen geen brokken te maken.

16% meer
auto’s
verkocht
In de eerste negen maanden
van 2011 zijn er in Nederland
in totaal 453.970 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Ten
opzichte van dezelfde periode
in 2010 (390.678 stuks) is dat
een stijging van 16,2 procent.
Dit meldt BOVAG.

Malibu Classic Landau 1978.
Van hot rod naar politie patrouillewagen (police cruiser) naar
convertible naar Amerika’s middenklasse sedan. Maar weinig
Amerikaanse
middenklassers
hebben zo lang zo veel mensen
aangetrokken als de Chevrolet
Malibu. De achtste generatie Malibu is Chevrolet’s eerste wereldwijd uitgebrachte middenklasser
en de eerste editie ooit die ook in
Europa op de markt zal worden
gebracht.
De volledig nieuwe Malibu beleefde
zijn Europese introductie tijdens de
Frankfurt autoshow in september
en zal volgend jaar in de Europese
Chevrolet showrooms zijn opwachting maken. De Malibu wordt Chevrolet’s nieuwste vlaggenschip.
De Malibu was in 2010 de best verkochte personenauto van Chevrolet
en General Motors met een verkoop
van bijna 200.000 eenheden. De Malibu is de enige middenklasser in
de auto-industrie die in drie opeen-

volgende jaren, 2009, 2010 en 2011,
de Consumers Digest Automotive
“Best Buy” heeft gewonnen. Hij is
ook in 2010 en 2011 uitgeroepen tot
een ‘Top Safety Pick’ door het Insurance Institute for Highway Safety.
De nieuwe Malibu zal in Europa
uitgerust zijn met een krachtige
viercilinder 2.0-liter diesel of een
2.4-liter benzinemotor, die respectievelijk 164pk en 169 pk leveren.
Hij wordt op drie plaatsen ter wereld gebouwd: China, Korea en de
Verenigde Staten.

Zo ziet de Malibu er volgend jaar uit.

VW voor bedrijf populair
Volkswagen Bedrijfswagens heeft
in de eerste negen maanden van
dit jaar een zeer sterke verkoopstijging gerealiseerd. Wereldwijd
werden 390.000 lichte bedrijfswagens afgeleverd, een plus van 25%
ten opzichte van dezelfde periode
in 2010.
Nooit eerder verkocht Volkswagen
Bedrijfswagens in negen maanden
zo veel voertuigen. De bestseller

Met afstand het best verkochte
merk in de eerste drie kwartalen
van het jaar was Volkswagen,
met ruim 50.000 exemplaren
(11,2 procent marktaandeel).
Peugeot verkocht er bijna
38.000 (8,4 procent) en Renault
ruim 35.000. Ford en Opel completeren de top 5. Het populairste model van 2011 tot en met
september komt ook uit de stal
van Volkswagen: er reden bijna
20.000 nieuwe Polo’s de showrooms uit.
De Caddy is het meest in trek.

in het gamma van Volkswagen Bedrijfswagens is de Caddy. Van deze
bestelwagen werden er in de eerste
negen maanden van dit jaar wereldwijd 118.400 afgeleverd (stijging:
25,6%). In West-Europa was Volkswagen Bedrijfswagens ook zeer
succesvol. Het totale aantal verkopen over de eerste negen maanden
bedroeg 211.900 stuks (+17,5%). De
grootste markt is de Duitse met
91.200 registraties.
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Reserveren: 035 - 6938694
Brediusweg 1, Bussum.
www.filmhuisbussum.nl.
Filmentree: € 7,50 en
kinderfilms € 5,tenzij anders vermeld.
CODE BLUE
do 10 20.00/ za 12 19.00/ zo 13 20.30/
wo 16 20.30
De regisseuse Antoniak (van Nothing Personal) toont de existentiële eenzaamheid van een verpleegster. Terwijl de kijker maar blijft
hopen dat ze warmte vindt bij de
man die ze ontmoet.
ERASERHEAD
za 19 21.15/ di 22 20.00
Een vroege ‘David Lynch’. Tussen
een vader en zijn groteske kind
ontwikkelt zich een bizarre band.
Vooraf: THE MONSTER OF NIX, een
zeer bijzondere, korte animatiefilm. Toegang: € 9, Vrienden € 8.
ESSENTIAL KILLING
vr 18 19.00/ za 19 19.00/ zo 20 20.30/
wo 23 20.30
Film toont de onbarmhartig harde
levensloop van een moslimstrijder.
Voor de kijker eerst een vijand (want
terrorist?), maar later een mens in
eenzame overlevingsstrijd.
HET GANGSTERMEISJE
do 10 20.30
Een Nederlandse ‘Nouvelle Vaguefilm’ uit 1966 naar de gelijknamige
roman van Remco Campert. Met
Kitty Courbois in haar eerste filmrol. Vooraf een muzikaal optreden,
na afloop een Q&A met de regisseur, Frans Weisz.
JANE EYRE
vr 11 18.45/ za 12 16.00 en 21.30/ zo 13
9.00 en15.45/ ma 14 10.30/ wo 16 20.00/
do 17 20.00/ vr 18 21.15/ za 19 15.45/
zo 20 20.00/ ma 21 20.00/ wo 23 20.00/
vr 25 21.15/ za 26 15.45/ zo 27 20.30/
di 29 20.00/ wo 30 20.00
Deze nieuwe verfilming van
Brontë’s geliefde roman stort ons
meteen midden in de handeling:
Jane vlucht weg van haar landheer,
Zondag 13 november met ontbijt.

MELANCHOLIA
vr 11 21.30/ za 12 15.45/ zo 13 20.00/
ma 14 10.00/ di 15 20.00
Niet eerder maakte Von Trier een
zo poëtische en gracieuze film. De
muziek van Wagner maakt dit psychodrama rond twee zeer verschillende zussen tot een bijna sacrale
ervaring.
SNEAK PREVIEW
di 15 20.30
Verrassingsvoorstelling, waarvan
première spoedig volgt. Gereduceerd tarief € 5,50.
SUBMARINE
do 17 20.30/ vr 18 21.30/ za 19 16.00 en
21.30/ zo 20 16.00/ ma 21 10.30
Verrassend leuk en onconventioneel ‘boy-meets-girl’-verhaal. De
film springt en swingt mee met de
hyperactieve fantasie van de 15-jarige hoofdpersoon.
THE FUTURE
wo 9 20.30/ vr 11 19.00/ za 12 18.45/
zo 13 16.00/ ma 14 20.30
Twee geliefden kijken gespannen
uit naar de komst van hun nieuwe
kat. Een absurde komedie over hetdertigersdilemma: kinderwens of
vrijheid koesteren.
VERTIGO
vr 11 21.15/ za 12 21.15/ ma 14 14.00
en 20.00
Een van Hitchcocks beste psychothrillers over een hopeloos
verliefde man. Met de beroemde
hoogtevrees-camerabeweging die
later bekend werd als een ‘Vertigoshot’.
FAMILIEFILMS
HET ZAKMES
za 12 13.00/ zo 13 13.00
In 1992 filmde Ben Sombogaart
met flair Olivier Tuinier, die als de
6-jarige Mees op zoek gaat naar zijn
vriendje, de eigenaar van dat zakmes.
DE DRIE MUSKETIERS
za 12 13.30/ zo 13 13.30
Humorvolle animatie over de musketdragers die in het 17-eeuwse
Parijs de snode plannen van kardinaal Richelieu willen verijdelen.
KUNG FU PANDA 2 (NL)
za 19 13.00/ zo 20 13.00/ za 26 13.00/
zo 27 13.00

Code Blue.
LA GUERRE EST DÉCLARÉE
vr 18 18.45/ za 19 18.45/ zo 20 15.45/
ma 21 10.00 en 20.30/ za 26 19.00/
zo 27 20.00
De ultieme angst van iedere ouder: je kind krijgt kanker. De twee
acteurs die dit ooit werkelijk overkwam, schetsen in deze film de
liefdesrelatie tussen de ouders.
LE MOINE
wo 9 20.00
De monnik Ambrosio is dermate
overtuigd van zijn eigen voortreffelijkheid dat hij zich niet kan
voorstellen ooit voor de duivel te
bezwijken. Zo ontspint zijn leven
zich als een thriller.

Panda moet zonder hulp een vijand
overmeesteren. Gevoelige en prachtig getekende film. Nederlands gesproken.
WAAR IS HET PAARD
VAN SINTERKLAAS?
za 19 13.30/ zo 20 13.30/ za 26 13.30/ zo
27 13.30/ ook nog te zien in december
Opnieuw gaat het mis met het
paard van Sinterklaas: alleen maar
omdat Winky er even op wilde rijden. Van de kundige hand van de
Bussumse scenariste Tamara Bos.
SPECIALS-KLASSIEKERS UIT
DE FILMGESCHIEDENIS
za 12 19.30/ zo 13 19.30
Dit weekend selecteerde filmken-
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Agenda Bussum en Naarden
donderdag 10 november
KVG- ochtend

zaterdag 12 november
P e rc u lt u r a l

In de Mariakerk wordt KVG-ochtend gehouden met als thema
Van trekschuit tot Noord-Zuidlijn.
Deze lezing gegeven door de
heer C. Schreurs uit Amsterdam,
zal een beeld geven over het gemak
en ongemak, reistijden en wat men
vroeger moest betalen voor een ritje.
Aanvang: 10.00 uur. Kosten: € 3,-.

De voorstelling Percultural van het
Mallet & Percussion Ensemble van
de Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging wordt vertoond in
Theater Bussum. Percussie is iets
wat werkelijk in alle culturen voorkomt. In de voorstelling wordt de
veelzijdigheid van slagwerk op een
verrassende en indrukwekkende
manier getoond en ten gehore gebracht. Aanvang: 20.00 uur. Entree:
e 15,00. Reserveren kan via www.
theaterbussum.nl.

vrijdag 11 november
Sint M aarten
Kinderen uit Bussum zijn tot uiterlijk 18.00 uur van harte welkom
in zorgcentrum De Antonius Hof,
Lange Heul 32 te Bussum. Ze kunnen dan in groepjes langs de leefgroepen en appartementen van de
ouderen lopen. De Antonius Hof
heeft eventueel lichtjes voor in de
lampionnen.

zondag 13 november
D ag va n de D i a l o o g

Ruimte serveert in WOC Laarwijk
een broodmaaltijd met soep en
een snack. Iedereen is welkom.
Aanvang maaltijd: 18.30 uur.
Vooraf koffie/thee. Adres: Laarderweg 49, Bussum. Meer info: www.
ruimte-bussum.nl of 035-6946971
/ 6918427.

Tijdens de Dag van de Dialoog gaan
bewoners van Bussum en omgeving met elkaar in gesprek over het
onderwerp ‘Waar sta jij voor op?’.
Anders dan bij een discussie staan
in een dialooggesprek ontmoeting
en uitwisseling van gezichtspunten centraal. Na de gesprekken
speelt Theater Draad de ervaringen
van deelnemers terug in een theatervoorstelling. Deelname aan de
dag is gratis. Tijd: 15.00 tot 20.00
uur. Meer informatie over locaties
en aanmelden: www.bussumindialoog.nl.

Bijbelstudie

A fs c h e i d Pa s t or S m i t

Ruimte verzorgt in WOC Laarwijk
een bijbelstudie. Onderwerp: een
ontdekkingsreis door de bijbel.
Tijd: 20.00 tot 20.45 uur. Adres:
Laarderweg 49 Bussum. Iedereen is welkom. Meer info: www.
ruimte-bussum.nl of 035-6946971
/ 6918427.

Op korte termijn gaat Pastor Smit
elders aan het werk. Voor de Mariaparochie in Bussum betekent
dit dat zij afscheid van Pastor Smit
moeten nemen. Om 10.00 uur zal
pastor Smit in de Mariakerk voorgaan in de viering en aansluitend
kan persoonlijk afscheid genomen
worden van hem.

zaterdag 12 november
en zondag 13 november
Expositie

Sin t

Broodje plus

Dit weekend staat het Vestingmuseum in het teken van HODA, een
online galerie die beginnende kunstenaars uit Nederland en NieuwZeeland de kans geeft te exposeren op het internet. Dit weekend
is kazemat IJ gevuld met kunstwerken, schilderijen, fotografie en
beeldhouwwerken van de galerie.
De toegang tot de expositie (en de
rest van het museum) is het gehele
weekend gratis. Openingstijden
12.00 tot 17.00 uur. Voor meer
informatie over de exposanten:
www.hodagallery.com.

ner Jan Minekus voor zaterdag
een thriller die Hitchcock wel in
één shot lijkt te hebben gefilmd.
Dat, samen met het sublieme acteerwerk van de twee gestoordarrogante studenten, maakt dit
meesterwerk adembenemend. Op
zondag een uitzonderlijke kans om
deel uit te maken van een verhaal
en tegelijkertijd bij Walt Disney
achter de schermen van de jaren
‘40 te kijken. Indrukwekkend! Op
het brede scherm in de bovenzaal.
Flyers met de filmtitels zijn verkrijgbaar in Filmhuis Bussum. Toegang per film € 5,50.
ONTBIJTFILM: JANE EYRE
zo 13 9.00 ontbijt, aansluitend film
Deze nieuwe verfilming van
Brontë’s roman stort ons meteen
midden in de handeling: Jane
vlucht weg van haar landheer.
Toegangsprijs: € 20,00 voor film,

in

B uss u m

De Sint komt naar Bussum! Op het
Raadhuisplein begint het feest om
12.30 uur. Kinderentertainer Paul
Passchier brengt samen met het
kinderkoor en het combo van de
Gooische Muziekschool iedereen
alvast in een gezellige sinterklaasstemming. De Goede Sint wordt om
13.00 uur verwacht op het Raadhuisplein. Tijdens de intocht zijn
de winkels in Bussum geopend.

E x p os i t i e
Tot 14 januari a.s. is bij Burkin’art
werk te zien van Bernard Vlaar
uit Laren. Hij is een schilder, die
opvalt door zijn kleurrijke schilde-

inclusief inleiding, ontbijt en café
complet. Vrienden € 17,50.
TOPFILMS VAN TOEN: VERTIGO
ma 14 14.00

Eraserhead.

rijen. Grote schilders als Corneille
hebben hem begeleid en duidelijk
geïnspireerd. Op 13 november zal
Bernard Vlaar de expositie officieel
openen. Van 12.00 tot 17.00 uur bent
u van harte welkom op de Gansoordstraat 2 in Naarden-Vesting.

K e r k di e ns t
Jaap Smit, de voorzitter van de vakcentrale CNV, komt naar Bussum
om een kerkdienst te leiden. Zondag gaat hij voor in de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB aan de
Iepenlaan in Bussum. Voor hij bij
het CNV-voorzitter werd, was Smit
algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland. De aanvang van
de dienst is 10.30 uur.

maandag 14 november
V u r ru k k u l l u k
Cabaretier Rop Janze geeft in de
Centrale Bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum onder de titel ‘Vurrukkulluk’ een
voorstelling gebaseerd op het boek
van Remco Campert. Hij speelt
deze voorstelling in het kader van
de landelijke leespromotieactie
‘Nederland leest’. Aanvang: 20.00
uur. Toegangskaarten zijn à € 10,00
verkrijgbaar bij de vestigingen van
de bibliotheek. Reserveren kan op
www.bibliotheeknaardenbussum.
nl.

dinsdag 15 november
J u bi l e u m PCOB
De Protestant Christelijke Ouderenbond, PCOB Naarden-Bussum, viert
haar 25 jarig jubileum. Iedereen is
uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Medewerking aan deze
bijeenkomst wordt verleend door
Andries Knevel als spreker en het
shantykoor Het Ruime Sop voor de
nodige ontspanning. Locatie: Wilhelminakerk. Aanvang: 14.00 uur.

L e z i ng VU
Volksuniversiteit Naarden-Bussum
houdt een lezing over het winterklaar maken van de tuin. In deze
lezing zal worden ingegaan op vragen zoals: Welke planten moet ik
tegen de vorst beschermen? Kan ik
al snoeien? Knip ik de vaste planten af of niet? De lezing wordt gehouden door de bekende tuinman
Krijn Spaan. Tijd: 19.30 tot 21.30
uur. Locatie: Centrale Bibliotheek,

Een filmklassieker op iedere tweede maandagmiddag van de maand.
Deze maand Hitchcock’s virtuoze
Vertigo rond een hopeloos verliefde
man met hoogtevrees.
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Wilhelminaplantsoen 18, Bussum. Informatie tel 035-6930539 of
www.volksuniversiteit.nl/naardenbussum.

G e s p r e k s m i ddag
vo or O u de r e n
In De Anthonius Hof, Lange Heul
32, wordt weer een Gespreksmiddag voor Ouderen gehouden. Deze
bijeenkomst staat in het teken van
Annie M.G. Schmidt. Iedereen is op
onze gespreksmiddagen van harte
welkom. De toegang is gratis. Wel
wordt een bijdrage gevraagd als
tegemoetkoming in de kosten. Aanvang: 14.30 uur in D e Antonius
Hof, Lange Heul 32 te Bussum.

woensdag 16 november
M e i de n ac t i v i t e i t e n
Jeugdwerk Uitwijk, onderdeel van
Versa Welzijn, organiseert elke
woensdagmiddag van 15.30 tot
17.00 uur activiteiten voor alle meiden van Bussum in de leeftijd 10 tot
14 jaar. De kosten zijn e 1,- per keer
of e 5,- voor een strippenkaart voor
6 middagen. Locatie: dr. Schaepmanlaan 6.

L e z i ng
Ed Sival geeft een lezing in Wijkcentrum Bellefleur met de titel:
Gooise Heemtuin. De dia-lezing is
van 14.00 uur tot 16.00 uur. De zaal
is open om 13.30 uur. De entree bedraagt € 1,50 incl. 1 kopje koffie
of thee. Adres van WOC Bellefleur:
Mackaylaan 11a te Naarden. Tel:
035-695 31 17.

C u r s us VU
Volksuniversiteit Naarden-Bussum
houdt een cursus over afscheid nemen en uitvaart. De driedelige cursus gaat niet alleen over de uitvaart
zelf, maar ook over de periode ervoor en erna. De 3 bijeenkomsten
zijn van woensdag 16 november

t/m 30 november in de Centrale
Bibliotheek, Wilhelminaplantsoen
18, Bussum. Informatie tel 0356930539 of www.volksuniversiteit.
nl/naardenbussum

De kosten bedragen € 13,50 p.p. en
men kan zich aanmelden tot 14 november. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via ReceptieA@vivium.
nl of 035-6931456.

donderdag 17 november
Z e l f v e r de digi ng

vrijdag 18 november
H e r fs t m a r k t
In SCAN start een cursus zelfver- V r i j e S c ho ol M ic h a ë l
dediging voor meisjes van 9 t/m
12 jaar. Op zelfverdediging leer je
jezelf verdedigen in allerlei lastige
situaties. Het oefenen in verbale
zelfverdediging en werken met lichaamstaal, houding en uitstraling
komen aan de orde. Kortom je leert
je eigen kracht kennen, voor jezelf
opkomen en je zelfvertrouwen te
vergroten. De cursus start om 15.45
uur en duurt tot 17.15 uur. Aanmelden kan via: 035 - 6943262.

In het nieuwe gebouw van de Vrije
School Michaël, Esther de Boer
van Rijklaan 24 te Bussum wordt
een sfeervolle markt met sint- en
kerstcadeautjes gehouden. Te koop
zijn onder andere handgemaakte
poppen, houten speelgoed, sieraden, wollen en zijden kleding. Tijd:
19.30 tot 22.00 uur.

S p i e gh e l avon d

Sinterklaas komt ook dit jaar weer
naar Naarden en wel op zaterdag
19 november! Voorafgegaan door de
Waterpieten, Strooi en Pakjespieten zal de Sint via de Muidertrekvaart richting Naarden varen. Het
programma begint om 16.50 uur
in de Vesting en de Sint komt rond
17.30 uur aan bij het Arsenaal. Alle
kinderen zijn van harte welkom
om de Sint te verwelkomen!

De Vrienden van de Spieghelkerk
houden de tweede Spieghelavond
van dit seizoen. Dit keer is schrijfster Aaf Brandt Corstius te gast. Zij
wordt muzikaal omlijst door het
Dutch Oboe Trio. Spieghelavonden
in de Spieghelkerk, Nwe. ‘s Gravelandseweg 34 te Bussum. Aanvang
20.00 uur. Bijdrage € 10,-, inclusief
hapje en drankje. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Los en de
Openbare Bibliotheek te Bussum.

L e z i ng B e r t K e i z e r
Bert Keizer, filosoof, arts en schrijver van o.a. ‘Het refrein is Hein’ en
‘Onverklaarbaar bewoond’ spreekt
in de Remonstrantse kerk, Koningslaan 2b in Bussum. Thema:
de vrije wil en het brein. Aanvang:
20.00 uur, toegangsprijs e 5,- voor
niet-leden.

S t a m p o t t e n avon d
In De Antonius Hof, Lange Heul 32
in Bussum, vindt een ‘stamppottenavond’ plaats. Aanvang: 17.00 uur.

zaterdag 19 november
S i n t i n N a a r de n

zondag 20 november
W om e n O n ly
Vrouwenkoor Women Only houdt
een gezellig optreden in Wijkontmoetingscentrum Bellefleur. Op
het repertoire staan: ‘Barbershopliedjes’. Dit zijn liedjes die ontstaan
zijn in Amerika en die de emoties
bezingen van het dagelijks leven.
Zaal open om 14.30 uur. Toegang is
€ 1,50. Adres: Mackaylaan 11a.
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Requiem van Mozart uitgevoerd.
De vaste bespelers van deze diensten worden aangevuld met een
viertal solisten: de sopraan Marca
Hanegraaff, de alt Karen Sanders,
de tenor Erik Janse en de bas Rob
van Surksum. Aanvang: 19.00 uur.

maandag 21 november
L e z i ng VU
Volksuniversiteit Naarden-Bussum
houdt een lezing over lekker eten
én er goed uitzien. Deze lezing gaat
over wat u kunt doen op het gebied
van eten, drinken, beweging en een
positieve houding om te zorgen dat
u er optimaal uitziet. Tijd: 20.00
tot 22.00 uur. Locatie: Centrale Bibliotheek, Wilhelminaplantsoen
18, Bussum. Informatie tel 0356930539 of www.volksuniversiteit.
nl/naardenbussum.

CJG -F i l m
Het CJG Naarden-Bussum en Filmhuis Bussum bieden een filmavond
aan. La Guerre est Déclarée gaat
over de jonge ouders Romeo en
Juliette, die in hun prille geluk worden opgeschrikt wanneer blijkt dat
hun pasgeboren zoon Adam ernstig ziek is. Na afloop kan worden

nagepraat met Maria Willebrands.
Aanvang: 20.30 uur. Toegang gratis.
Locatie: Filmhuis Bussum. Aanmelden is vereist via www.cjgnaardenbussum.nl of 035-6928588.

woensdag 23 november
T h e m a - avon d
Versa
Mantelzorgondersteuning
houdt voor mantelzorgers in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes
een thema-avond. De avond wordt
van 19.30 tot 21.30 uur in het Jan
Lighthart Centrum op de Brinklaan
36a in Bussum gehouden. De avond
gaat over de (on)zichtbare gevolgen van hersenletsel. Kosten: geen.
Aanmelden kan van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer: 035-6970050.

K l e u r a n a ly s e

e n - a dv i e s

Erica Natuurlijk (Kleurstyliste voor
kleding en make-up) geeft in Bellefleur de workshop: Kleurenanalyse
en -advies. Voor meer informatie:
www.ericanatuurlijk.nl. Zaal open:
14.00 uur. Kosten € 10,00. Opgeven kan op werkdagen van 10.00
tot 12.00 uur bij Bellefleur. Adres:
Mackaylaan 11 a te Naarden.

Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3 1402 SB Bussum
tel. 035-6933254 • fax: 035-6932 854
e-mail: spant@spant.org • website: www.spant.org

C a n t a t e di e ns t
In de oecumenische cantatedienst
in de Wilhelminakerk wordt het

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

- Fietsen met Bart: Zo lang het
weer het toelaat kan men elke
woensdag van 10.30 tot ±14.00
uur meefietsen met Bart Rohde.
Samen met hem bezoekt u steeds
weer andere biologische tuinen
(o.a. Land en Boszicht en de Sperwerhof) waar de benodigde groenten kunnen worden gekocht. Voor
de te fietsen afstand en de fietssnelheid wordt rekening gehouden met ieders fysieke gesteldheid. Tevoren aanmelden is niet
nodig. 10.00 uur verzamelen en
koffie drinken in de Palmpit, om
10.30 uur vertrek. De deelname is
gratis en op eigen risico.
- Spelletjesmiddag: elke vrijdagmiddag is er een spelletjesmiddag
van 14.00 – 16.00 uur. Alle voorkomende spellen kunnen worden gespeeld, zoals rummikub, scrabble,
sjoelen, mahjong, triominos enz.
Maar ook kaartspelletjes, schaken
of dammen. Entree: € 1,-.
- Dvd-voorstelling op een groot tvscherm: Op woensdag 9 november wordt de film ‘Broken Lullaby’
vertoond. Aanvang 19.30 uur. De
toegang bedraagt € 1,-.
- Muzikale middag: Op zondag 13
november is er een optreden van
Robin en Thomas Gameren met
een klassiek repertoire. Robin (17
jaar) speelt viool en Thomas (13
jaar) speelt piano. Aanvang: 14.30
uur. Entree: € 4,- (incl. één consumptie).

- Wandeltocht: Op woensdag 16
november wordt i.s.m. de Anbo
weer een wandeltocht gehouden
o.l.v. Trudy Nederend. Start om
14.00 uur. De route en afstand
is afhankelijk van de fysieke gesteldheid van de deelnemers. Ook
rolstoelers met begeleiders zijn
welkom. Deelname is gratis en op
eigen risico.
- Bloemschikken: Op donderdagochtend 17 november van 10.00
- 12.00 uur is er weer een les
bloemschikken. Kosten € 7,50 per
les. Voor deelname en informatie
over mee te nemen materialen
kan men bellen met 033-2982675.
- Israëlpresentatie: Op zaterdag
19 november hebben de dames
Nel Brasser en Rinske Veen weer
een mooie dvd over Israël voor
ons in petto. In de pauze kunnen
tevens typisch Israëlische artikelen worden gekocht en geproefd.
Aanvang 14.30 uur. Toegang: € 3,(incl. één consumptie).
- Soosmiddag: Op zondag 20 november is er weer een soosmiddag
voor jong en oud. Wij zorgen voor
de aanwezigheid van drankjes en
een gratis knabbeltje. Van de aanwezigen wordt verwacht dat ze er
met elkaar een gezellige middag
van maken. Dat kan door het vertellen van een leuk verhaal of gedicht, het spelen van een muziekinstrument (piano is aanwezig),
of een andere ludieke manier om

de aanwezigen te vermaken. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.
- Verkoop pullovers en vesten:
Op woensdag 23 november vanaf
10.00 uur is er een verkoop van
luxe damespullovers en vesten tegen vriendelijke prijzen en exclusief voor Nederland. Een deel van
deze collectie is ook zeer geschikt
voor de komende feestdagen.
- Dvd-voorstelling op een groot tvscherm: Op woensdag 23 en 30 november wordt de film ‘Jane Eyre’
in twee delen vertoond. Aanvang
19.30 uur. De toegang bedraagt
€ 1,-.
- Bridgeles voor beginners: Sinds
kort wordt ook op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur een
bridgecursus gegeven voor beginners o.l.v. Jacques Lips. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar.
Kosten: € 27,50 per 10 lessen. Voor
meer info: 694 70 62.
- Nieuw bij de Palmpit: Modelbouw- en houtbewerkingclub.
Elke zaterdagmiddag van 14.00 –
16.00 uur o.l.v. Bart Rohde. Kosten:
(voorlopig) gratis. Zelf zorgen voor
materiaal en eigen gereedschap.
Voor info en/of aanmelden tel.
035-8883084/06-20957167.
- Nieuw bij de Palmpit: Mondharmonicaclub in oprichting.
Op woensdagmiddag van 14.00
– 16.00 uur. Voor info en/of aanmelden: Henk van Paridon, tel.
035-6921173.

Dames voor na Vieren op zoek naar geluk
vrijdag 11 november, 20.15 uur
Dames voor na Vieren ontvingen voor ‘Hijgende hakken’ een nominatie voor de VSCD Neerlands Hoop 2007. Na het winnen van het
Amsterdams Kleinkunst Festival vestigden de twee zich in de toplaag
van de kleinkunstwereld.In ‘Koude kermis’ geven de dames opnieuw
blijk van hun bijzondere kijk op dagelijkse zaken en kleinmenselijk
leed. Clowneske scènes worden afgewisseld met absurde sketches en
ontroerende liedjes, over mensen die op zoek zijn naar dat ene ding:
Geluk. Vinden ze dat of komen ze van een koude kermis thuis?

‘Die Zauberflöte’ sprookjesachtige opera
zondag 13 november, 20.15 uur
‘Die Zauberflöte’ zit vol
symboliek en mysterie en
inspireerde Mozart tot
enkele van zijn mooiste
melodieën. Minstens zo
bijzonder is het verhaal
zelf, over de zoektocht
van Tamino naar Pamina,
de dochter van de koningin van de nacht. De
Staatsopera van Tatarstan
brengt u een magischrealistische enscenering in
Harry Potter-achtige sferen, compleet met draken,
geheime deuren, gevaarlijke opdrachten, goede
en kwade toverkrachten.
In het overweldigende
decor worden bovendien
spectaculaire
theatrale
trucs ingezet.
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Do
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Opgeven kan ook via www.bussumsekrant.nl

GEBOORTEKAARTEN?
DRUKKERIJ MEIJ BUSSUM

STATIONSPLEIN 4
www.drukmey.nl

HUWELIJKSKAARTEN?
Lekker in de zon met de rolstoel wandelen? Word vrijwilliger bij Versa Vrijwillige
Thuishulp 035-6947455 ma.
t/m vr. 10-12 uur; e-mail;
vthbussum@versawelzijn.nl;
website; www.versawelzijn.nl/
vrijwilligethuishulp
PSYCHOLOGIE, NEUROFEEDBACK EN HARTCOHERENTIE
voor leerproblemen, ADHD,
concentratie, dyslexie, stress,
burn-out, slapen, angst, Asperger, podiumvrees, oorsuizen.
Deels vergoed. VITAALBREIN.
Drs. D.R. van Kooten, BCN. 0356989849. www.vitaalbrein.nl
OPEN DAGEN 11, 12, 13 nov.
LIVETTE Style of Living samen
met “Juffertje in ‘t Groen”. Laat
u zich inspireren in onze winkel
in kerstsfeer. Vrij/zaterdag
10.00-17.30u. Zondag 12.0017.00u. Marktstraat 27, Naarden-Vesting. 06-51181230.
Gilde Taalcafé. Gezellige en
informele bijeenkomst voor
anderstaligen. Kom ook en
oefen het Nederlands met
Nederlandse vrijwilligers. Do
3 nov 13.30 uur. Gebouw De
Wijzer, Landstraat 80 Bussum.
Entree € 0,50. Iedereen is van
harte welkom. Komt u ook?
Te koop aangeboden: Fietsendrager voor elektrische fiets.
Merk Movanext. Jaar 2010. 4x
gebruikt. Prijs € 175,00. 0356917586
Kapsalon Ruud biedt te huur
15m2
bedrijfsruimte
voor
vele doeleinde geschikt. 0356935525
Flinke nederlandse hulp in de
huishouding gevraagd voor 2,5
uur p.w. op donderdag. Referenties gewenst. € 10,- p.u. Telefoon na 18.00 uur 06-81303500

Vr
11

MEDEWERKERS/STERS
voor de vrijdag en zaterdag, voor de
vestigingen in Naarden en Bussum.

Zo
13

Tevens zijn wij op zoek naar een

WINKELSLAGER

voor meerdere dagen per week.

Jeroen van Merwijk –
De vleesgeworden bescheidenheid

•

De Boerderij 20.30 uur
’t is moeilijk bescheiden te blijven
NOG ENKELE KAARTEN

Dames voor na Vieren – Koude kermis

•

podium één 20.15 uur
Clownesk, absurd maar ook ontroerend

Die Zauberflöte – Staatsopera van Tatarstan

•

podium één 20.15 uur
Sprookjesachtige opera van Mozart

WWW.SPANT.ORG

Bel voor meer informatie naar
035-6946170 of 06-26800801.

CODE BLUE

4gs

JANE EYRE

9a

do 10 20.00/ za 12 19.00/ zo 13 20.30/ wo 16 20.30 Regisseuse Antoniak (Nothing Personal) toont de
existen-tiële eenzaamheid van een verpleegster. De kijker blijft hopen dat ze warmte vindt bij de man
die ze ontmoet.

vr 11 18.45/ za 12 16.00 en 21.30/ zo 13 9.00 en 15.45/ ma 14 10.30/ wo 16 20.00 Deze nieuwe verfilming van Brontë’s geliefde roman stort ons meteen midden in de handeling: Jane vlucht weg van haar
landheer.

1

THE FUTURE

vr 11 19.00/ za 12 18.45/ zo 13 16.00/ ma 14 20.30 Twee geliefden kijken gespannen uit naar de komst
van hun nieuwe kat. Een absurde komedie over het dertigersdilemma: vrijheid of kinderwens?

3a

MELANCHOLIA

vr 11 21.30/ za 12 15.45/ zo 13 20.00/ ma 14 10.00/ di 15 20.00 Niet eerder maakte Von Trier een zo
poëtische en gracieuze film. De muziek van Wagner maakt dit psychodrama rond twee zeer verschillende zussen tot een bijna sacrale ervaring.

HET ZAKMES

1

DE DRIE MUSKETIERS

1

KLASSIEKER VERTIGO

3ga

za 12 13.00/ zo 13 13.00 Met flair filmde Ben Sombogaart Olivier Tuinier, die als de 6-jarige Mees op
zoek gaat naar zijn vriendje, de eigenaar van dat zakmes.

za 12 13.30/ zo 13 13.30 Humoristische animatie over de befaamde musketiers die in het 17e eeuwse
Parijs de snode plannen van kardinaal Richelieu willen verijdelen. Nederlands gesproken.
vr 11 21.15/ za 12 21.15/ ma 14 14.00 en 20.00 Een van Hitchcocks beste psychothrillers over een
hopeloos verliefde man met hoogtevrees. Met de beroemde camerabeweging die later bekend werd
als ‘Vertigo-shot’.

SPECIAL: HET GANGSTERMEISJE

do 10 20.30 Nederlandse Nouvelle Vague uit 1966, naar de gelijknamige roman van Remco Campert.
Samenwerking met Openbare Bibliotheek Naarden Bussum i.h.k.v. ‘Nederland leest…’.

SNEAK PREVIEW

di 15 20.30 Verrassingsvoorstelling van een film die spoedig in première gaat. Gereduceerd tarief €5,50.

Peer Touber Scheepselektra.
Reparatie, renovatie en nieuwbouw van scheepselektra. Gevestigd in Jachthaven Naarden.
06-23132682. www.peertouber.nl
“CompuRep”
Computer Aan Huis Service
Voor al uw computer & netwerk
problemen www.compurep.nl
info@compurep.nl tel.
06-42269939

Winterstalling en opknapbeurt
voor uw “Naardens Grachtenjacht”? Nog enkele plaatsen
tot 5m vrij. Schoonmaken,
schilderen, repareren, laswerk,
kabelaring etc. 06-30767812 of
vanhellemondt.com
Boersma Pianoservice: piano
stemmen  55,-. Tel.: 0358870159

HONDENUITLAATSERVICE voor
Naarden/Bussum.
Gediplomeerd en gecertificeerd. Lid van
www.hus-Nederland.nl. Voor info
zie www.royalanimalservice.nl of
bel Jessica 06-3466 3232.
Garage te huur Lijsterlaan Bussum € 150,- p.mnd.
06-51365483
Is uw dak of goot aan vervanging toe? Bel voor een vrijblijvende prijsopgave met Arthur’s
Loodgietersbedrijf 06-22418974
want uw dak is mijn vak.
Tweedehands
Brocante
&
Antiek. Elke zaterdag 10-17.
Nikkelstraat 39 Naarden. Tel.
06-29350115
Met € 7,50 korting naar Kathedraalconcert in Naarden met Jan
Vayne, Petra Berger, Martin Mans
e.a. op 30 nov. U betaalt geen
€ 32,50 maar € 25,= p.p. op
vertoon van dit KLEINTJE aan de
kassa. Reserveren: kathedraalconcerten.nl of 06-52281279.
OPEN DAG Leren mediteren.
Zondag 13 nov. 11-16 uur. St.
Vitus College Bussum. Kosten:
€ 5,- incl. lunch. opendag@
sahajayoga.nl
WIE LAAT DE HOND UIT? Hondenuitlaatservice “DE UITGELATEN HOND” Bussum-Naarden.
 8,50 per wandeling. GRATIS
proefwandeling! Gediplomeerd
en gecertificeerd. www.deuitgelatenhond.nl 06-11535956

De echte Sint en 2 Pieten
Bestellen?!! Na 18.00 uur bellen:
06-40019715
Thamara Jane Hair Fashion
Nagelstudio. Waar knippen nog
steeds € 13 kost en voor kinderen maar € 11.70 natuur
Verven k/h € 32.50 en GRATIS
koffie + geen afspraak nodig.
DAT KAN ALLEEN BIJ ONS Zuidereinde 254bg `s-Graveland 0356550705

LIJSTENMAKERIJ
POSTERFRAMEFIX Foto afdrukservice
1,60 meter breed!- foto op
aluminium- foto op mdf- passepartouts van 10x15 cm t/m
100x150 cm 250 kleuren- al
het inlijstwerk- keuze uit 1000
lijsten- opplakwerk- museumglas- losse
verkoop van mateDeze
week:
rialen alles per vel- voordelige
standaard lijsten22
in oktober:
hout en aluZaterdagmiddag
“Zakmuis”
door Ron Holst.
minium, Amsterdamsestraatweg
Voor
4 jaar
15d kinderen
Naardenvanaf
Open:
di-wo-do
Aanvang:
14:30
9.00-14.00
tel uur,
06-51083335
entree
€9
Dick Vos
Zondagochtend 23 oktober:
Want zo lief heeft God de
“Het Rode Kippetje”
wereld
Hij zijn enigdoor
Rongehad
Holst. dat
Meespeelvoorgeboren
zoon
gegeven
stelling voor kinderen vanaf heeft,
opdat
een ieder,
die uur,
in Hem
4
jaar. Aanvang:
11:30
gelooft,
entree
€ 9 niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft staat
in Johannes 3:16. Inf.: Philip
Dijs 694 56 99.

BODY&SKINCARE INSTITUTE
gezichtsbehanSANDERIC,
delingen,
huidverbetering,
anti-aging, verwijderen van couperose, rugmassage, Naarden,
Tel.nr. 06-85379537

“Senioren Computer Service”
Computer
service
bij u thuis. Uitleg,hulp bij
installatie,advies bij aanschaf.
www.seniorencomputer-service.nl info@seniorencomputer-service.nl 06-41836111

GEVRAAGD uw (defecte) wasmachine, droger, fornuis, zonnescherm,
radiator
GRATIS
opgehaald 06-47128728

“Uw voeten in goede handen”
Gediplomeerd Provoet pedicure!
www.pedicurepraktijkhetgooi.nl 035-8881894

NOVEMBER ACTIE
Word klant bij
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
dan is de proefsessie
GRATIS
Maak nu een afspraak!!
Telefoon 035 - 656 6113

Vrakking Optiek
Dealer voor o.a. Audifon
hoortoestellen;
doe vrijblijvend een gehoortest
op een vertrouwd adres
Cattenhagestraat 14
Naarden-Vesting 035-6948560

Schildersbedrijf Van Wegen
kan nog enig werk aanvaarden.
Vrijbl. prijsopgaaf. Tel. 6281550
of 06-252 84 440

Vlaai of Taart bestellen
Chocolats, nuts&more bellen
035-8874222 deze week Notencaramel vlaai van  11,95 voor
 9,95
“Senioren Computer Service”
Computer
service
bij u thuis. Uitleg,hulp bij
installatie,advies bij aanschaf.
www.seniorencomputer-service.nl info@seniorencomputer-service.nl 06-41836111

✄

Vlees:
4 Slaburgers € 3.80
+500 gram gratis minikrieltjes!
Shoarma; 500 gram € 3.75
Op de boterham:
Salami 100 gram
Schouderham 100 gram
samen voor € 2.95
Lekkere snack:
Mini kipspies in satésaus;
per portie € 3.95
Maaltijd van de week:
Stamppot boerenkool;
500 gram € 3.95
Kwaiteitsslagerij Marc Broodbakker, Burg. J. Visserlaan
10, Naarden, 035-6940045

Keurslagerij Dijkstra is op zoek
naar enthousiaste

NOVEMBER

do 10 nov
Brediusweg 1
t/m
www.filmhuisbussum.nl
wo 16 nov Reserveringen: 035- 693 86 94

Vrouw, 8 jaar ervaring, zoekt
werk in huishouding en strijkwerk
etc,met goede referenties in Naarden-Bussum Mevr.Anouk Tel-0620715054.

KLASSIEKERS IN DE BOVENZAAL

Elke zaterdag en zondag een dvd-klassieker om 19.30 uur.

AGENDA

Theater Bussum
Akkerlaan 21 1403 PS Bussum
Tel: 035 – 6932855

Deze week:

Later deze maand:

Vrijdag 18 november, 20.30 u
Terugspeeltheater door Theater
Zaterdag 12 november 20.00 u
Draad, een voorstelling waarvan de
Percultural, een muzikale reis
inhoud grotendeels wordt bepaald door
rond de wereld door het
verhalen die uit het publiek komen en
slagwerkensemble van de Koninklijke
die muzikaal dan wel theatraal worden
Amersfoortse Muziekvereniging, met
vormgegeven door de acteurs en
koor en blazers. Entree: € 15
muzikanten. Entree: € 15
Zondag 13 november 15.00 u
Zaterdag 10 december, 20.00 u
De Wraak van de Geest, een
Catharina de Grote
muzikaal sprookje naar een opera
Ruslandkenner Marie- Thérèse ter
van Rossini, op gitaar begeleid door
Haar kruipt in de huid van deze
Izhar Elias. (7+)
markante historische figuur
Entree: €10 (volw) / € 7,50
en blikt terug op leven en tijd
(kinderen)
van deze vorstin.
Entree: € 17,50

Kaarten reserveren via website:
www.theaterbussum.nl
Heerlijke winterkost o.a.
Erwtensoep, Bruinebonensoep,
Hachee, Stamppot boerenkool,
zuurkool en hutspot, Bakbloedworst, Rookworsten (fijn, grof
of runder) Casselerrib, enz.
Slagerij
van
Bemmelen
Kolonel Verveerstraat 69
1411 VC, tel.6948850

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

Huur-verhuur bemiddeling /
beheer: kamers-appartementenwoningen-villa’s Bussum: tel
035-6210057/www.rotsvast.nl

Uw huis laten ontruimen?
Sinds 1963 ervaring vraag
folder aan 035-5233599 www.
woningontruiming.com

Manicure DOT mooie natuurlijke
nagels € 30,- Keverdijk 71, M
06-27294616 Naarden

PEDICURE, MANICURE, komt aan
huis ,vakkundig al 35 jaar TEVENS
COUPEUSE, kleding gordijnen,kijk
uw wintergarderobe eens na, haal
en breng service 0643054389

Ribbroeken
Ook in Bandplooi, Omslag
Kapelstr: www.nr14bussum.nl

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

✄

REACTIES VAN KLANTEN
Het is net fitness zonder
moeite!!
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof
Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 6113

 035 525 62 52
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3 regels
 7,50
 9,28
 11,07
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.
Naam: ....................................................................... Telefoon: ..........................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................
Postcode: .............................................................. Woonplaats: ..........................................................................
Datum: ............................................................... Handtekening: ..........................................................................
Hierbij machtig ik Naarder Koerier b.v. om éénmalig een bedrag van  .................... af te schrijven van
rekeningnummer

■■■■■■■■■■

Stuur de bon op naar: Naarder Koerier b.v., Postbus 5003, 1380 GA Weesp

Bussumse Krant
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SPETTERENDE AANBIEDING:
Voor deze 6 wijnen:  27,50 (i.p.v.  39,05)!!!
Max. 1 per persoon. Prijzen zijn incl. BTW. Geldig tot 1 december a.s. voor zover voorradig

Madregale Bianco 2010

 4,80

Catanga 2010

 6,00

Fontanet Rouge

 5,05

Syrah 2011, Chakana

 7,50

Rosso Piceno Superiore 2008

 7,75

Le Mas 2009

 7,95

Prima lichtvoetigheid, uit Abruzzo, dat zich uitstrekt van de bergen tot de zee.
Een zeer gevarieerd landschap, met evenzo gevarieerde wijnen, die daardoor spanning opleveren
en een ontdekkingstocht waard zijn.

Een kostbare druif zou je kunnen stellen. Maar zeer smakelijk. In de mix
maakt hij hier een lichtvoetige en exotische wijn. Beetje mollig aan het
eind, maar bijzonder drinkbaar.

Gemaakt van cinsault, grenache, syrah en carignan, helemaal in orde. Een lage hoeveelheid tannines,
waardoor hij zo fantastisch makkelijk doordrinkt. En dat bij een wijn van dit prijsniveau.

Van deze luxe bolide proefden we diverse andere wijnen. Alle goed, een enkeling die zelfs tot
oneigenlijke hoogte schoot. De trots van Argentinië, het malbecdruifje, presteert bovengemiddeld.

De montepulciano, die het duo met de sangiovesedruif vormt, is niet zo makkelijk te temmen.
Hij rijpt vrij laat en wil nog wel eens een extra wildfactor in het glas brengen.
Wat zoethout, drop en kruiden. En een klein wild rokertje.

Voor zijn natuurlijke manier van wijn maken behoort hij zeker in het hogere klassement thuis.
Zuiver en fris. In de ‘Le Mas’ met grenache en carignan lukt hem dat aardig.
Maar ook kruidigheid en een goed aandeel rijpe vijgen.

