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Deze week in ‘t Gooi
Activiteiten van
de ANBO

Filmmiddag in
de Schakel

Het wilde westen
in Laren

Bussum-Naarden

Naarden

Laren

Vakantie in Valkenburg
De ANBO afdeling NaardenBussum-Muiden organiseert
een 8-daagse busreis. Van 1 – 8
juni 2013. Inlichtingen mevr.
Walet 035-5258205.

Filmlief hebbers kunnen
zondag van 13.30 tot 15.30
uur naar de filmmiddag in
de Schakel (Kolonel Verveerstraat 74). Entree twee
euro inclusief koffie. Info en
aanmelden: 035-6944742 of
www.wijkpostschakel.nl.

De voorjaarsvakantie staat dit
jaar in het thema Het wilde
westen. In samenwerking met
kinderopvang Humanitas en
Versa welzijn (voorheen de
Warrekam) is er donderdag 28
februari van 10.00 tot 16.00 uur,
voor kinderen van zes tot twaalf
jaar, op het terrein van SV-Laren’99 veel te doen. Zo worden
er tooien en poncho’s gemaakt,
wordt een indianendans geleerd
en een tipi gemaakt. Kinderen
moeten zelf een lunchpakketje
meenemen. De kosten zijn 5,00
euro per kind. Vantevoren aanmelden kan bij Versa Welzijn.

Uit eten
Gezellig met een groepje leeftijdgenoten uit eten. Op 16 februari om 18.00 uur bij El Verano in Bussum. Informatie en
aanmelden bij mevr. Vosmeer
035-6922044 of mevr. Luteijn
035-6935377.
Koffieochtend
Iedere maandagmorgen vanaf
10.30 uur met een stel aardige
ouderen koffiedrinken bij ‘Stokjes en lepel’, Nassaustraat Bussum.
Kunstpresentatie
Woensdag 20 februari geeft de
heer Hans Meerman een presentatie over de tentoonstelling
in het Singer museum Cobra
tot Dumas. In gebouw Wijzer,
Landstraat 80 in Bussum vanaf
10.30 uur. Entree voor ANBOleden 2,50, andere belangstellenden 3,50.
Klassieke muziek
Koorzang door de eeuwen heen.
Woensdagmorgen 6 februari
om 10.30 uur vertelt mevrouw
Verlinden hierover. Uiteraard met prachtig klinkende
voorbeelden. Entree 2,50 voor
ANBO-leden, 3,50 voor andere
belangstellenden.
Hulp bij belastingaangifte
ANBO-leden kunnen hulp
krijgen bij het invullen van hun
belastingformulieren. Aanmelden kan bij mevr. J. Hagen
035-6913121 of anbobussum@
gmail.com.

Discozwemmen
in de Lunet
Naarden

Kinderen van 6 tot en met 13
jaar kunnen vrijdag 8 februari
van 19.30 tot 21.00 uur discozwemmen in sportcentrum de
Lunet. Kosten zijn 6.75 en kinderen moeten hun A-diploma
hebben. Inschrijven kan bij de
receptie van de Lunet. Info:
www.sportfondsen.nl accommodatie Naarden.

Aquarelleren in
12 stappen
Bussum

De cursus Aquarelleren in
12 stappen start dinsdag 29
januari en wordt gegeven in
wijkcentrum Spieghelwijck.
In 12 lessen worden onder
begeleiding van een professionele docent stap voor stap
de basistechnieken van het
aquarelleren behandeld. Er
is geen ervaring nodig, zowel
beginners als gevorderden
kunnen met deze cursus hun
techniek verder ontwikkelen.
De cursus is op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie
op www.comello-art.nl of
bel naar Nanny Ruiter (0356981330).

Mail: scwlaren@versawelzijn.
nl of 06-41054196.

Mini-cursus
Begrijp ADHD
Laren

Bij de Opvoeddesk (Schoutenbosje 5) verzorgt drs. Sebastiaan Dovis woensdag 6 februari van 19.30 tot 22.00 uur de
mini-cursus Begrijp ADHD!
gegeven. Het doel van deze
mini-cursus is om, op basis van
de nieuwste wetenschappelijke
en klinische inzichten, te leren
begrijpen wat maakt dat kinderen met ADHD zich gedragen
zoals ze zich gedragen. Sebastiaan Dovis beantwoordt vragen
en geeft handige en praktisch

uitvoerbare tips voor thuis en
op school. Info: 035-6957020
of via info@opvoeddesk.nl

Lezing in
Muziekcentrum
Laren

Magda Witsiers houdt zondag
27 januari vanaf 14.00 uur een
lezing in Muziekcentrum Schering & Inslag (Eemnesserweg
15). In haar lezingen komen de
levensvragen aan bod, waarbij
antwoorden en overwegingen
geenszins worden opgedrongen, maar aanleiding geven
tot nadenken en verdieping,
waardoor er niet zelden nieuwe
wegen worden geopend. Info:
www.wereldvandewijsheid.nl

Bingo spelen
in de Schakel
Naarden

In de Schakel (Kolonel Verveerstraat 74) wordt woensdag 30 januari vanaf 20.00
uur bingo gespeeld. De entree is 3,50 (dit is 1 kaart en
2 consumpties). Aansluitend
is er een loterij. Info: 0356944742 of www.wijkpostdeschakel.nl

Paintings & Poetry

Belangstellenden kunnen bij
De Gooische Muziekschool
thuis muziekles nemen voor
zang, gitaar, slagwerk en
toetsen. De leerling krijgt een
inlogcode voor een serie lessen, waarin een docent duidelijk alles uitlegt. Middels
instructiefi lmpjes worden
onderdelen van het bespelen
van het instrument uitgelegd
en voorgedaan. Info: www.
degooischemuziekschool.nl
of 035-6936596.

Angeline Rijkeboer (schilderijen) en haar dochter Patricia Smink (gedichten) exposeren
tot 4 maart gezamenlijk in woonzorgcentrum Torenhof in Blaricum. Kijk voor informatie over de expositie op www.angeline-rijkeboer.nl en www.kwaakje.wordpress.com

Hulp bij invullen
belastingaangifte
Huizen

Versa Welzijn, voorheen ouderenwerk, biedt ook dit jaar
weer hulp aan senioren bij het
invullen van het belastingformulier. Vanaf 18 februari 2013
houden onze belastingdeskundigen spreekuur op verschillende locaties in de gemeente.
Senioren kunnen langskomen
of telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken
voor dit spreekuur. Voor hulp
van de belastingdeskundigen
wordt een vergoeding gevraagd
naar inkomen (10,00, 12,50 of
25,00). De spreekuren van de
belastingdeskundige worden
gehouden in het wijkcentrum
’t Vuronger, Schoolstraat 6,
de Holleblok, Holleblok 2, de
Draaikom, Draaikom 2 en voor
bewoners van de Rustmaat ook
in het wijksteunpunt De Rustmaat, Monnickskamp 20 in
Huizen. Info: 035-5288260.

Levensverhalen
schrijven

wordt duidelijk gemaakt welke
keuzes een schrijver moet maken. Docenten Henri Nijenhuis
en Marianne van Delft zijn van
mening dat een tekst altijd boeiend moet zijn voor de lezer. Dus
is er veel aandacht voor schrijftechniek. De cursus wordt gegeven in Huizen en telt vijf tweewekelijkse bijeenkomsten, op de
dinsdagochtend van 10-12 uur.
Maximaal zes deelnemers. Voor
inschrijving of meer informatie:
www.schrijvershuisgooi.nl of
035-5266286.

Altijd al meer willen weten over ‘de muisjes’ van De Ruijter? De Historische Kring Baerne houdt donderdag 24 januari om 20.00 uur een lezing over de geschiedenis van deze
onderneming die in Baarn gevestigd was. De vroegere algemeen directeur Frans Vlek geeft een voordracht. De lezing
is in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A in Baarn.

Bij peuterspeelzaal Spelevanck (Levensboom 2) wordt
zaterdag 9 februari van 10.00
tot 12.00 uur een fancy fair
gehouden. Voor kinderen
zijn er spelletjes waarmee
ze prijsjes kunnen winnen,
er is een schminkhoek, rad
van avontuur, verkoop van
(merk)kinderkleding, kinderboeken en een rommelmarkt.

Winterconcert
uitverkocht
Eemnes

Het winterconcert bij cafétheater Staal op 27 januari
met Paulien Cornelisse, klarinettist Ben Vrauwdeunt
en pianist Rob van Kreeveld
is uitverkocht. Organisator
Gerard Wortel: “Het succes
van de winterconcertenreeks
wint ieder jaar aan populariteit. De lange maanden,
het niveau van de artiesten,
de intimiteit van de locatie
en de nazit vormen onder
meer de ingrediënten voor
dit geweldige spektakel.” Er
zijn nog kaarten beschikbaar
voor de concerten van: 24
februari met Yora Rienstra,
Gerard Wortel & cellist Bas
van Waard en Mwajuma
Kitano; 24 maart met Jan
van Maanen en de Australische singer-songwriter
Toby Beard; 31 maart het
slotjubileum-optreden met
Speelman & Speelman. Info:
www.wortelimpresariaat.nl

Valentijn villa
verkoop

Veel mensen spelen met het idee
te schrijven over hun eigen leven. Of over het leven van vader,
moeder of een andere dierbare.
Daarom start Schrijvershuis ’t
Gooi op 5 februari een cursus
Levensverhalen schrijven. De
cursus helpt bij het vormgeven
van de plannen. Stapsgewijs

een leuke en persoonlijke manier met astrologie bezig te zijn
en het inzicht in, en erkenning
en waardering voor, alle kanten
van jezelf en de mensen om je
heen te vergroten. Ook word je
je meer bewust van de betekenis
van je levenservaringen”, aldus
Pen. Dit bijeenkomsten zijn in
Huizen, in een kleine groep
van maximaal 6 personen, aan
de hand van de horoscopen
van de deelnemers. Interesse?
Bel of mail Betteke voor meer
informatie. Tel: 035-5266006,
bettekepen@ziggo.nl

De dames van Lionclub
Gooiland toveren in het
weekend van zaterdag 9
en zondag 10 februari de
Laarderweg 128 om in een
Valentijnshuis. “Als variant
op de Gooise garage sales
worden deze keer alleen luxe
producten, goede brocante,
verrukkelijke lekkernijen en
hebbedingetjes verkocht - alles met het oog op komende
Valentijnsdag”, aldus Katinka van Ommen-Fransz
van LC Gooiland. De opbrengst gaat naar de Kinderkunstacademie van Maja
Boot. Zij geeft kinderen van
De Trappenberg in Huizen
les. De Valentijn Villa Verkoop is zaterdag 9 februari
van 10.00 tot 18.00 uur en
zondag 10 februari van 11.00
tot 17.00 uur.
De toegang bedraagt 2,50.

MEEbus in
Oostermeent
Huizen

De MEEbus staat vrijdag 25
januari van 13.30 tot 15.30 uur
bij het winkelcentrum Oostermeent in Huizen. Iedereen
met een beperking, handicap
of chronische ziekte kan in de
MEEbus terecht voor informatie en advies. Een gratis
gesprek met een professionele
consulent van MEE, dicht bij u
in de buurt. Men kan in de bus
terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

Huizen

Lezing over De Ruijter

Blaricum

Eemnes

Thuis muziek
leren spelen
Bussum

Fancy fair bij
Spelevanck

Cursus astrologie
bij Betteke Pen
Huizen

Astrologe Betteke Pen start
woensdag 30 januari een cursus
astrologie van 10 bijeenkomsten. “De bedoeling is om op

Programma Goois Jazzfestival
Het Spant! verwelkomt
zaterdag 23 maart 2013
de 30e editie van het
Rabobank Goois Jazzfestival. Organisator
Kiwanis Naarden heeft
een programma samengesteld waar een breed
publiek kan genieten van
diverse stijlen. De vaste
bezoekers weten allang
dat niet alleen jazz maar
ook wereldmuziek, soul,
poppy-jazz en ballads op
het programma staan.
Dat Wouter hamel niet
mag ontbreken op het
jubileum concert stond
al snel vast. Een verrassend debuut op een
Nederlands podium is

de 19 jaar jonge Franse guitariste/singer Nina Attal.
Giovanca stond twee jaar
geleden met veel succes op
het Goois Jazzfestival podium en brengt nu werk van
haar album dat in maart uitkomt. Ook brengt het programma Peter Beets met een
“Tribute to Oscar Petersen”.
En ook Rob Mostert Hammondgroep ontbreekt niet.
De Engelse zangeres Clare
Foster is geen onbekende
in Nederland en zij treedt
op met het Mike del Ferro
Trio. Met Jula Aimée die in
februari haar eerste album
uitbrengt en Eva Auad is er
jong talent. Meer info op
www.gooisjazzfestival.nl

