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'Een keertje
proberen' bij
Muziekschool

BUSSUM – Kom een keertje
proberen. Dat is het motto
van De Gooische Muziekschool in de eerste twee weken van september, waarin
kinderen op diverse locaties
de kans krijgen een proefles
te nemen.
Vanaf maandag 2 september
gaat het principe van 'een keertje proberen' in bij de muziekschool. Kinderen in de leeftijd
van vier tot en met tien jaar
krijgen tot en met zaterdag 14
september de kans om hieraan
deel te nemen. Dit gebeurt in
Bussum, Naarden, Huizen, Laren, Weesp en Eemnes.
De muziekschool biedt proeflessen aan voor verschillende
cursussen als Muziek en Beweging (vier en vijf jaar), Basisvorming Muziek (zes en zeven jaar), blokfluit (vijf tot en
met acht jaar), het Kinderkoor
(vijf tot en met tien jaar) en de
musicallessen (vanaf acht
jaar). Naast deze proeflessen is
het ook nog mogelijk om je
aan te melden voor de overige
cursussen bij De Gooische
Muziekschool, zoals gitaar, viool of klarinet.
Geïnteresseerden kunnen meer
informatie vinden onder
www.degooischemuziekschool.nl of bellen naar 0356936596.

Rodriguez
verlengt
bij HCAW
BUSSUM - HCAW en Ivan
Rodriguez gaan nog een
jaar langer met elkaar door.
De Bussumse hoofdklasser
en de hoofdcoach bereikten
vorige week een akkoord
met elkaar.
De 41-jarige Venezolaan
stond dit seizoen voor het
eerst voor de jonge ploeg van
HCAW. Zijn honkbalbrigade
eindigde de reguliere competitie als zesde en is nu actief in
de play-downs. Lijfsbehoud is
nog niet zeker. De komende
zes wedstrijden moeten daar
uitsluitsel over geven.

Achtste Tempo
Run op het
programma
BUSSUM - Hardlopers hebben zondag 1 september de
keuze in de regio: een wedstrijd lopen in Laren of meedoen aan de achtste Tempo
Run. Het evenement in Bussum begint om 11.00 uur.
Start en finish zijn op de nieuwe atletiekbaan van Tempo op
Sportpark-Zuid aan de Voormeulenweg 24. De Bussumse
muziekverenigingen ViJoS en
de Percussieclub Allesmuziek
verzorgen zondag de muziek
langs de route.
Om 11.00 uur vertrekken de
kinderen voor hun Tempo Run
over 1 kilometer. Een half uur
later starten de deelnemers
aan de 5 kilometer en om
11.40 uur begint de laatste
groep met lopen (10km).
Voorinschrijving is mogelijk
tot vrijdag 30 augustus via
www.tempo-run.nl. Op de
wedstrijddag zelf inschrijven
is eveneens nog mogelijk. Nainschrijving begint zondag om
10.00 uur.

Tweede editie Vele handen voor één doel zondag in Bussum

'Na de operatie begon het pas'

Concert Jeugd Project
Orkest in Bussum

(Foto: Jeugd Project Orkest )

BUSSUM - Het Jeugd Project Orkest (JPO) houdt zaterdag 31 augustus een concert in de Wilhelminakerk. Om
20.15 uur begint dit orkest met spelen in het godshuis
aan het Wilhelminaplantsoen.

Caroline Blokker bij de opening van haar evenement in 2012. (Archieffoto: Studio Kastermans)

BUSSUM - Met Vele handen voor één doel hoopt Caroline Blokker meer synergie te creëren tussen zorginstanties, stichtingen en ondernemers die te maken hebben
met de nazorg voor ex-kankerpatiënten. Daar valt nog
een wereld te winnen. Daar kan ze over meepraten. Haar
evenement, dat zondag gehouden wordt, moet een stap in
de goede richting zijn.
Drie jaar geleden constateerden de artsen borstkanker bij
de toen 44-jarige Blokker.
Haar wereld stortte in. Een
heftige periode volgde met onder meer zeven operaties in
twee jaar tijd. De Bussumse
knokte, werd succesvol geholpen, maar ontdekte er de nodige zorg is voor patiënten zoals
zij, maar dat er weinig structuur en samenwerking is.
'Na de operatie begon het pas',
stelt Blokker. Medisch gezien
was het euvel verholpen. Eenmaal thuis begint het herstel en
dat gaat verder dan alleen lichamelijk bijkomen. Er komt
nogal wat op af op een persoon. 'Je moet de situatie accepteren. In mijn geval het afzetten van mijn borsten. Je
moet weer vertrouwen krijgen
in je lichaam én je moet ook
hulp vragen, maar waar doe je

dat en bij wie moet je dan zijn?
Daar liep ik tegenaan en dat is
voor mij de aanleiding geweest
om te beginnen met Vele handen voor één doel', vertelt de
Bussumse.

Goede beha
Haar ervaring is dat er best wel
wat hulp is, maar dat veel instanties opereren vanaf hun eigen eiland. Daarnaast liep zij
tegen andere praktische zaken
aan. 'Hoe kleed je je weer
leuk? Of waar koop je eigenlijk een goede beha? Voor mijn
gevoel zag iedereen hoe scheef
mijn bloesjes en truien zaten',
geeft Blokker als voorbeeld.
Met haar evenement geeft zij
organisaties en bedrijven een
podium, maar wil Blokker
vooral zorgen voor meer verbinding. 'Ik organiseer dit om
een schakel te vormen tussen

ex-kankerpatiënten en nieuwe
patiënten en hun naasten en
zorginstanties, stichtingen en
ondernemers die met dit onderwerp te maken hebben.'
Zondag staat de tweede editie
op het programma. Jan van
Bodegom, grondlegger van
borstkankerziekenhuis in Bilthoven,doet rond 13.00 uur het
openingswoord. Daarna zingt
Blokker zelf I did it my way en
begint het evenement. Diverse
organisaties en bedrijven zijn
aanwezig met een kraam, er
zijn optredens, lezingen en
workshops en voor de kinderen
is er kindercircus. De Female
Cancer Foundation staat zondag in de schijnwerpers en de
rode draad van het evenement
is muziek.
Vele handen voor één doel
vindt zondag plaats op het terrein van Fort Werk IV aan de
Abraham Kuyperlaan 1a/b
(naast Spant!). Tussen 13.00
en 18.00 uur zijn bezoekers
welkom. De entree bedraagt 5
euro. Kinderen mogen gratis
naar binnen. Meer gegevens
zijn te vinden op
www.vhed.nl.

Alleen open voor deelnemers aan proef

Plastic container in de Vesting
twee weken afgesloten
NAARDEN - De plastic
container in de vesting is in
september twee weken
dicht. Dit doet de Gewestelijke Afvalstoffendienst
(GAD), zodat zij gegevens
kan verzamelen.

Op het Adriaan Dortsmanplein
in de Vesting loopt sinds half
juni een proef met gescheiden
afvalinzameling. De container
voor plastic die onderdeel uitmaakt van de proefopstelling
zal, in verband met het verkrijgen van meetgegevens, van
maandag 2 tot maandag 16
september worden afgesloten.
De container is gedurende die
twee weken alleen toegankelijk voor deelnemers aan de
proef die in het bezit zijn van
een milieudruppel.
Bij de proef op het Adriaan
Dortsmanplein brengen de
deelnemende huishoudens het
afval weg naar verzamelcontainers, waarbij zij zes soorten
afval gescheiden kunnen aanbieden. De containers voor

Wethouder Wil de Vries-Kempes in juni bij de ingebruikname
van de nieuwe containers in de vesting. (Archieffoto: Studio
Kastermans)
restafval en gf(t)afval zijn permanent afgesloten en alleen
toegankelijk met de uitgereikte
milieudruppel. Om te meten
hoeveel plastic de deelnemers
aanbieden, is het nodig om de
plastic container, die nu ook
door de overige inwoners te
gebruiken is, tijdelijk af te
sluiten.
Alternatieve locaties in de omgeving waar containers voor
plastic afval staan zijn: de

Amersfoortsestraatweg bij het
winkelcentrum, de Evert de
Bruijnstraat ter hoogte van de
winkels en het scheidingsstation van de GAD in Bussum.
Dat gevestigd is aan de Nieuwe Vaart 2. Deze is op maandag gesloten.
Vanaf maandag 16 september
is de container op het Adriaan
Dortsmanplein weer toegankelijk voor alle inwoners van de
vesting.

Het JPO is een ad-hoc harmonieorkest bestaande uit ruim
65 jongeren uit heel Nederland. Tijdens drie intensieve
repetitiedagen studeert het orkest onder leiding van haar
nieuwe dirigent, Robbert Vos,
een programma in.
De Stichting Jeugd Project
Orkest heeft als doel om muzikale kansen te geven aan
jeugdige muzikanten, dirigenten en componisten. De spelers van het orkest zijn onder
de dertig jaar en ook de dirigent die ervoor staat heeft
deze leeftijd nog niet gepasseerd.
Dirigent en orkest spelen onder andere The Sword and the
Crown van Edward Gregson,
een theatraal werk vol verrassende instrumenten en effec-

ten. Daarnaast staan er werken
van de beroemde componisten
Eric Whitacre, Alfred Reed en
Percy Grainger op het programma.
Ook is er dit programma een
schitterende solist: Jordi Lensink. Hij vertolkt twee trompetsolo's in Trumpet Town van
Otto Schwarz en Ode for
Trumpet van Alfred Reed.
Lensink studeert trompet en
directie aan het Artez Conservatorium en maakt deel uit
van het Trompetterkorps der
Koninklijke Marechaussee.
Om 19.30 uur gaan de deuren
van de kerk open. Kaarten
zijn te bestellen via
www.jeugdprojectorkest.nl of
kunnen zaterdag aan de deur
worden gekocht. Een ticket
kost 12 euro per persoon.

Kinderen in training voor
Bussumse Tempo Run

Klaar voor de start: af. (Foto: SKBNM)

BUSSUM - Eén kilometer, dat zijn twee-en-een halve
rondes over de hardloopbaan. ‘Zó hee, dát is veel’, vindt
Olivia van vier. Het is goed dat ze nog even kan trainen
voor de Tempo Run, op zondag 1 september.
Veertig kinderen van de Stichting Kinderopvang Bussum,
Naarden, Muiden-Muiderberg
(SKBNM) doen dan mee aan
de Kids Run van één kilometer.
Om de jonge deelnemers goed
voor te bereiden, organiseert de
kinderopvang deze week twee
trainingen op de loopbaan bij
SPORT BSO ’t Honk.
Pedagogisch medewerkster
Monique Kooij traint de kids.
‘Trainen moet je het eigenlijk
niet noemen. De kinderen hebben er lol in, dat vinden we het
belangrijkst. We leren ze daar-

bij niet te hard van start te
gaan, want dan is, met name
voor de kleintjes van vier en
vijf, een kilometer nog lang.
Doseren is dus belangrijk, en
een goede warming up natuurlijk.’
Om de kinderen voor aanvang
van de Kids Run op te warmen,
verzorgt de SKBNM op 1 september een warming up op muziek voor alle deelnemers. De
warming up begint even over
10.30 uur op het veld van AV
Tempo aan de Voormeulenweg
24.
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