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’De Wijngaard: gevoel van een warm nest’
door henk van maanen

- Christelijke basisschool De Wijngaard is een
school voor speciaal onderwijs.
De school geeft iedere leerling
zoveel mogelijk passend onderwijs. ’Als het kan zoals op iedere
andere basisschool. Als het nodig
is op een aangepaste manier’, zo
is op de schoolsite te lezen.

HUIZEN

Tanja van Gelderen heeft een
zoon op de school aan de Jacob
van Campenstraat in Huizen en
is voorzitter van de ouderraad.
Zij houdt een warm pleidooi
voor de school.
De term rugzakje valt tegenwoordig vaak. Is dit typisch een school

voor kinderen met een rugzakje?
,,Ik heb dat nog nooit zo bekeken, mijn zoon ook nooit als een
kind met een rugzakje gezien.
Maar ik denk wel dat dit het
soort school is, waar je kinderen
met een rugzakje kunt tegenkomen.’’

De Wijngaard is een christelijke
school. Hoe belangrijk is dat?
,,Het is de enige school in Huizen die dit speciaal onderwijs
aanbiedt. Elders in de regio is
nog een school. Het is hier geen
probleem als je niet gelovig
bent.’’

Wat voor kinderen kom je tegen op
deze school?
,,Deze school is bedoeld voor
kinderen die in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen.’’
,,Hier op school wordt naar
kleinere en grotere verschillen
gekeken en wordt rekening gehouden met waartoe de leerlingen in staat zijn.’’

Wat maakt deze school zo bijzonder?
,,Zodra je deze school binnenkomt, krijg je het gevoel dat je in
een warm nest bent beland. Als
ouder zou je wensen dat ook de
kinderen die niets mankeren op
deze school terechtkunnen.’’
Wat doet de ouderraad?
,,Wij zijn absoluut niet de ver-

tegenwoordigers van de ouders,
die vind je in de medezeggenschapsraad. De school krijgt geld
om de leerlingen te laten leren,
maar niet voor andere activiteiten. Wij maken het mogelijk dat
er schoolreisjes worden gemaakt, dat er activiteiten zijn
rond Pasen, kerst en Sint Nicolaas, maar ook schoolvoetbal en
avondwandelvierdaagse.
Wij
houden ons schoolbreed bezig
met zaken. Dan heb je ook nog de
klassenouders, die helpen bij activiteiten in de klas.’’
Wat maakt het zo leuk?
,,Als je ziet dat iets geslaagd is,
zoals bij het schaatsen of paastakken in de klas. Je geeft ergens

huizen

The Passion op
beamerscherm

sjeu aan. Er is tien jaar niet meer
meegedaan aan de avondwandelvierdaagse en het is toch prachtig
dat zoiets van de grond komt.’’
Kost het veel tijd?
,,Bij het opzetten wel. Persoonlijk houd ik mij niet meer zo
veel bezig met de uitvoering, ben
een beetje de vliegende keep. De
meeste mensen doen elders ook
wel iets. Bijna iedereen heeft wel
een kind op een andere school. Ik
schat dat je toch wel acht tot tien
uur in de week bezig bent. We
doen dit met zeven mensen en ik
kan het iedereen aanraden. Je
bent toch meer betrokken bij de
school van je kind en voelt je onderdeel van een team.’’

Geen gelegenheid om donderdag 5 april The Passion in Rotterdam bij te wonen?
Dan is er altijd nog de mogelijkheid om het spektakelstuk te
bekijken via een groot beamerscherm in de Kruiskerk op de
hoek Naardertraat - Karel Doormanlaan. Het begint om 20.15
uur.

bussum

Open repetitie
Toonkunstorkest
Dans je fit op De Wijngaard.
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Ben de Veth
lyrisch over
ontwikkeling
door jaap timmers

- Ben de Veth gooide
najaar 2011 samen met Kees
Flink de knuppel in het hoenderhok. ’Bussum, u maakt een
kardinale fout’, stelden De Veth
en Flink in deze krant. Meestal
hebben gewone inwoners een
beperkte invloed. Dat geldt niet
voor deze twee planologen. Zij
lazen over het opstoten van
Bussum in de vaart der volkeren, maar zagen uit eigen waarneming de enorme leegstand in
het dorpshart. Op een dag telden zij simpelweg hoeveel winkels uit de roulatie waren: een
op de zes! Hun pleidooi voor
een andere aanpak en een veel
betere inspraak, gecombineerd
met eigen research, schudde
politiek Bussum wakker. Gevolgen: een compleet nieuwe inspraakronde met specialisten
die kwamen wijzen op risico’s
en kansen. Ben de Veth reageert
enthousiast. ,,Dit is een samenhangende visie, die goed aansluit op de meest recente onwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en mobiliteit. Er
is gezocht naar een eigen profiel: een tuindorp. Het inspraakproces verliep creatief en met
een volledig open agenda.’’

Het orkest van Toonkunst
houdt vanavond in Bussum een
open repetitie voor strijkers.
Koor en orkest werken in deze
vereniging nauw samen, zoals
blijkt uit de gevarieerde gezamenlijke concerten. De strijkerssectie is met name op zoek
naar violen, altviool en contrabas.
Om 20.00 uur kunnen geïnteresseerde musici zich melden in
Scala, het muziekgebouw van
de Gooische Muziekschool aan
de dr. Schaepmanlaan 8.

BUSSUM

Klooster Mariënburg vormt straks een eenheid met Bussums dorpshart.
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Gemeente wil nu groen en compact winkelgebied; forse groei lijkt verleden tijd

Blik op dorpshart Bussum anders
door jaap timmers

- De gemeente Bussum past haar plannen voor de
toekomst van het dorpshart dramatisch aan. Was uitbreiding van het winkelareaal in het najaar nog het oogmerk,
nu gaat het bestuur uit van aanzienlijke inkrimping van
het winkelgebied. De term ’tuindorp’ is gevallen.

BUSSUM

Dit blijkt uit de meest recente
concept-gebiedsvisie voor het
centrum. Bussum moet inzien
dat het aantal winkels de komende jaren verder afneemt. In het
rapport, waarover morgen een
laatste inspraaksessie plaats-

vindt, staat dat het aantal winkels de komende jaren verder afneemt van 251 tot 180. Enkel op
strategische plekken zijn nieuwe
winkelruimten gewenst.
Groen, cultuur, kleinschalig
ondernemen en langzaam ver-

keer zijn de nieuwe begrippen.
Auto’s moeten aan de randen geparkeerd staan. De fietsers wordt
een belangrijke economische factor toegedicht.
Het plan ademt enthousiasme,
hoewel het voor de winkelstand
vijf voor twaalf is. De online-economie neemt dramatische vormen aan. Onder meer de kledingbranche gaat daaronder gebukt. Andere bedreigingen zijn
de economische crisis en torenhoge huurprijzen van winkelruimten.

Bussum signaleert die problemen en draagt een hoop suggesties aan. Een aan te stellen dorpsmanager krijgt een belangrijke
rol in commercieel Bussum. Intensieve samenwerking wordt
cruciaal genoemd.
De gemeente komt in de openbaarheid met een analyse van de
hoge-huren-problematiek. Winkeliers komen in de knel. Vastgoedeigenaren houden de huurprijzen hoog in de veronderstelling dat de crisis overwaait en
leegstand tijdelijk is. Verhuur-
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door petra messelink

- Dr. Jeroen de Sonnaville, internist van Tergooiziekenhuizen, houdt sinds 21 maart elke woensdag tussen half negen
en twaalf uur spreekuur in de
buitenpolikliniek van Tergooi in
Weesp voor patiënten uit Weesp
en omgeving. Hij volgt dr. Herman Sikkens op. Sikkens is met
pensioen gegaan en dus met het
spreekuur gestopt.
WEESP
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fijtelijk te maken bij een verandering van bestemming. Meer leven in de brouwerij valt te verwachten van extra horeca in het
dorp en het bewoonbaar maken
van ruimten boven winkels.
Het gemeentebestuur wil de
tuin van klooster Mariënburg
betrekken bij de plannen voor
een groenere uitstraling van het
dorpshart. In de toekomst wordt
dit een park. Ook wordt nagedacht over meer bomen en bloemen en zelfs de ’hangende tuinen van Bussum’.

Nieuwe internist
buitenpoli Weesp

De Gooi- en Eemlander

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur, indien u
vóór 11.00 uur belt of via website klacht meldt. Anders
nabezorging volgende dag. Za: Nabezorging vóór 15.00
uur, indien klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabezorging maandag.

ders zijn huiverig om prijzen te
verlagen. Dat betekent veelal afwaardering van hun bezit. Overleg tussen verhuurders en winkeliers moet deze impasse doorbreken. De drempel voor startende ondernemers is te hoog. Het
streven is ook gericht op tijdelijk
gebruik van leegstaande panden.
Overeind blijven plannen voor
de verlevendiging van het Wilhelminaplantsoen en een andere
bewinkeling van het Scapinoterrein. Behoud van karakteristieke panden is economisch pro-

Jeroen Cornet (eigenaar OneFitness Weesp), Tessa van Harte (Dieetplaneet), Cees Basemans (Basemans
Podotherapie) en Marieken van der Leest van Fysiekcoach maken deel uit van het team van deskundigen.

De Sonnaville is behalve internist ook endocrinoloog en diabetoloog. ’Zomaar’ binnenlopen
gaat niet. Voor een afspraak is
een verwijzing van een huisarts
of specialist nodig.
Op de buitenpolikliniek van
Tergooi kunnen patiënten uit
Weesp en omgeving dicht bij
huis terecht voor hun ziekenhuiszorg. Als vervolgonderzoek
of een behandeling in het zie-

kenhuis noodzakelijk blijkt te
zijn, staat de polikliniek in
Weesp in direct contact met Tergooiziekenhuizen om dit te regelen.
Een afspraak met de polikliniek Interne Geneeskunde in
Weesp kan worden gemaakt via
de polikliniek Interne Geneeskunde in Hilversum.
Hiervoor kan het telefoonnummer (035) 6887512 gebruikt
worden.
Inwoners van Weesp en omgeving kunnen op de buitenpoli
van Tergooi ook de poliklinieken
van andere medische disciplines
bezoeken: cardiologie, chirurgie,
dermatologie, geriatrie, gynaecologie en KNO. Bovendien bevindt zich op de poli een bloedafnamepost.
De buitenpoli in Weesp is gevestigd op de C.J. van Houtenlaan 1B.
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Gezondheidsteam van alle markten thuis

Therapeuten in Weesp
gaan samenwerken
door jolien van den elsakker

- Verschillende gezondheidsdisciplines in Weesp gaan
samenwerken met elkaar én
met sportschool One Fitness.
Daardoor kunnen klachten van
patiënten op meerdere manieren behandeld worden, zo is het
idee. Afgelopen week lanceerde
het gezondheidsteam zijn plannen.
,,Deze samenwerking houdt
in dat we zaken beter op elkaar
kunnen afstemmen en directer
kunnen inspelen op bepaalde
situaties’’, vertelt Marieken van
der Leest, oefentherapeut en
ergonoom uit Weesp. ,,Wanneer
iemand bij mij komt met een
rugklacht doe ik gerichte oefeningen met deze patiënt. Het
kan zijn dat ik opmerk dat
iemand tevens veel baat zou
kunnen hebben bij begeleiding
WEESP

vanuit een andere invalshoek.’’
Roel Velstra, samen met Jeroen Cornet eigenaar van de
betrokken sportschool in
Weesp, is enthousiast over de
samenwerking. ,,Er zijn heel
veel mensen die best zouden
willen sporten, maar de stap om
het écht te gaan doen niet maken. Pas als er klachten ontstaan
en ze zich melden bij een deskundige, komt deze groep
mensen in beeld. Wij kunnen ze
met dit team optimaal begeleiden en coachen in het bewegen.
Klachten zijn vaak op te lossen
door te bewegen en te sporten.
Wij bieden de locatie en de
ruimte om de therapeut met
zijn patiënten te laten oefenen
en daarna kunnen ze onder
onze begeleiding verder sporten
om een gezondere levensstijl na
te streven.’’

Velstra beschrijft een situatie
die zich onlangs voordeed. ,,Een
patiënt met rugklachten was
met zijn therapeut oefeningen
komen doen in de sportschool.
De podotherapeut werd erbij
gehaald omdat de patiënt bij
het sporten last had van zijn
voeten. Hij wilde uiteindelijk
ook gezonder gaan leven, dus is
hij met de diëtist eens om de
tafel gaan zitten voor een voedingsschema.’’
,,Wij vinden het prachtig als
mensen enthousiast raken voor
een gezondere levensstijl en
kunnen en willen hen hierbij
graag begeleiden.’’
Het team van deskundigen
bestaat uit personeel van Totalmed fysiotherapie, Cees Basemans Podotherapie, Dieetplaneet diëtetiek, Fysiekcoach en
One Fitness Weesp.

(ADVERTENTIE)

OP INTERNET VIND
JE ALLES!

huizen

Bingo bij
Gooikikkers
Carnavalsvereniging De Gooikikkers houdt zaterdag 7 april
een bingo in het Kwaakhuis aan
de Trekkerweg 3. Zaal gaat om
20.00 uur open.

bussum

Soosmiddag in
De Palmpit
Een gezellige middag met elkaar hebben door het vertellen
van een verhaal of gedicht, het
spelen van een instrument of
een ander ludiek optreden. Dat
is het idee van de soosmiddag
die zondag 15 april wordt georganiseerd in wijkontmoetingscentrum De Palmpit, Koekoeklaan 3.
Doedelzakspeler Steven Scholte
zal onder het genot van Schotse
koffie en hapjes een optreden
verzorgen. Er is tevens een
piano aanwezig.
Aanvang 14.30 uur, entree is
gratis.

(ADVERTENTIE)

UNIEK LEZERSVOORDEEL
30%

All-inclusive KORTING
genieten in Drenthe

DE BONTE WEVER
Assen, Drenthe

Hier vindt u alles onder één dak! Voor jong en oud,
voor u alleen en voor de hele familie! Heerlijk genieten
van een subtropisch zwemparadijs, sauna’s,een buitenbad, een fitnesscentrum, gezellige barretjes, fietsen in
de prachtige omgeving of wandelen door het naastgelegen Asserbos!!

4-daags ALL-IN Mini Vakantie
• 3x overnachten
• 3x ontbijt
• 2x lunchbuffet
WANT OP=OP
• 3x diner in buffetvorm
• diverse snacks en lekkernijen
gedurende de dag en avond
• onbeperkt drankjes uit het huisassortiment
• toegang tot het uitgaanscentrum de Caféstraat
met live entertainment
• vrij toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs,
midgetgolf, de Kidsjungle en de fitness
• vrij gebruik diverse spelfaciliteiten en toegang tot
Speelstad Oranje

BOEK SNEL

Aankomst: zo t/m wo € 159 | do t/m za € 179 | aanbieding geldig t/m augustus
2012 | tijdens de meivakantie , feestdagen en evenementen geldt een toeslag

Maar wie
kent de regio
nou écht
goed?

229,-

00

159.

Per persoon per arrangement
Laagste prijsgarantie
Meer informatie of direct reserveren ga
dan naar www.voordeeluitjes.nl/ge-bw
of bel met 0900 66 777 88 25 c/m
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