
Hoofdredacteur: 
Corine de Vries, Jan ’t Hart (adjunct) en
GerBen van ’t Hek (adjunct)

Secretariaat:
redactiesecretariaat@mediahuis.nl

Hoofdkantoor:
Mediahuis Nederland B.V. 
Basisweg 30, 
1043 AP Amsterdam
088 - 8249111.

Redactiechef:
Wim Wegman

Regiokantoor: 
Seinstraat 28 
1223 DA Hilversum 
035 - 6477000, redactie@gooieneemlander.nl

Online: 
Website gooieneemlander.nl 
Twitter @gooieneemlander
facebook.com/gooieneemlander

Raad voor de Journalistiek:
De Gooi- en Eemlander volgt de leidraad van
de Raad voor de Journalistiek. Ga naar: rvdj.nl

Vragen van abonnees:
Voor bezorgklachten of vragen over abonne-
ment: mijn.gooieneemlander.nl of bel
Klantenservice, 088 - 8241111.

Advertentie opgeven:
samenwerken@mediahuis.nl

Familieberichten:
088 - 8240135 of familieberichtenopinternet.nl

Rechtenvoorbehoud:
Alle rechten t.a.v. deze uitgave worden
uitdrukkelijk voorbehouden en berusten bij
Mediahuis Nederland B.V. Op het gebruik van
deze uitgave is het bepaalde in de algemene
gebruiksvoorwaarden van Mediahuis Neder-
land van toepassing: mediahuis.nl/gebruiks-
voorwaarden.

©Mediahuis Nederland B.V., 202

colofon De Gooi- en Eemlander

„Het bijzondere is dat het idee
vanuit de jongeren zelf komt”,
zegt wethouder Rosalie van
Rijn verheugd. Jongeren zorgen
nu voor overlast rondom onder
andere De Paddenpoel en
Bruinjoost. Ze gaven aan be-
hoefte te hebben aan een eigen
plek. Stichting De Appelboom
heeft met de jongeren duidelij-
ke afspraken gemaakt.

„Ze houden zelf de hangplek
schoon. Ze draaien geen harde

muziek en vuur of vuurwerk
zijn verboden”, vertelt Saskia
Hille, projectcoördinator van De
Appelboom. „De jongeren heb-
ben met naam en toenaam ge-
tekend dat ze dit op zich ne-
men. Volgende week is nog een
avond om met alle jongeren de
afspraken nog eens door te ne-
men en een naam te kiezen
voor de JOP. Er zijn al heel wat
leuke namen gepasseerd.”

In 2010 was er elders op De
Kwakel ook al een jongerenont-
moetingsplaats. De zeecontai-
ner werd toen al snel vernield.
Hille: „Het verschil is dat de jon-
geren nu echt ook zelf verant-
woordelijkheid willen en ook
bedrijven en stichtingen die er-
naast zitten houden nu een
oogje in het zeil. Het blijft span-
nend, maar de basis is heel
goed.” 

Kortenhoef krijgt nieuwe
jongerenontmoetingsplaats
Kortenhoef ■ Er komt een
nieuwe jongerenontmoetings-
plaats (JOP) in Kortenhoef. Het
wordt een overkapping langs
De Kwakel, tegenover scouting
Klaas Toxopeus. Galesloot Con-
structie uit Nederhorst den
Berg gaat de constructie reali-
seren en heeft aangegeven dat
het project in de tweede helft
van januari afgerond kan zijn.

Het is december en dat betekent dat de
Top2000 weer van start gaat. Het evenement
op Radio2 kent een niet te stuiten populariteit.
Tussen eerste kerstdag en de jaarwisseling worden alle 2000 platen die
in de lijst staan gedraaid. Jeugdsentiment voor mij en vele anderen. 
Vroeger luisterde ik er steevast naar, maar ik moet zeggen dat het ei-
genlijk al jaren aan mij voorbij gaat. Ik kijk altijd wel even wie er in de
Top3 staan, maar dat levert – ook al jaren eigenlijk – vrijwel nooit een
verrassing op. 
Zo’n dertig jaar geleden ging ik met broer Gerard een week naar New
York. Het was voor ons allebei de eerste keer. Geweldige week was dat
waarbij we bovenop de Twin Towers stonden en jaloers keken naar de rij
mensen om de hoek van ons hotel die kaartjes hadden voor de David
Letterman Show, een populaire talkshow. In aanloop naar die vakantie
zongen we als we elkaar spraken steevast de eerste woorden van Frank
Sinatra’s New York, New York: ’Start spreading the news...’ 
Toen de Top2000 werd geïntroduceerd en je als luisteraar voor het eerst
je lijst met favoriete platen mocht indienen, ontbrak Frank Sinatra daar
natuurlijk niet op. Het leverde mij zelfs een Top2000-horloge op, weet
ik nog. Zo’n lijstje met favorieten invullen doe ik al jaren niet meer.
Maandagavond zat dj Gijs Staverman bij het televisieprogramma ’M’
van Margriet van der Linden aan tafel om het stemmen voor de nieuwe
lijst te promoten, want dat kon vanaf de volgende ochtend. 
Hij vertelde dat hij altijd speciaal voor zijn overleden ouders en broer
bepaalde nummers in zijn eigen in te zenden lijst zet. 
Ik vond dat wel een mooi idee. Ik heb zojuist voor het
eerst in jaren mijn favorieten doorgegeven. Met speci-
aal voor Gerard, die begin dit jaar volkomen onver-
wacht overleed, New York, New York. Nu maar hopen
dat het de Top2000 haalt.

Leontien van Engelen 
l.van.engelen@mediahuis.nl
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Bussum ■ De grote, uitslaande
brand die maandagmiddag in de
rieten kap ontstond, legde de villa
compleet in de as - de inzet van de
rietkapblusteams uit Laren-Blari-
cum, afgelost door collega’s uit
Utrecht ten spijt. Een buurman uit
de naastgelegen laagbouw zag het
gebeuren. „Het was een vúúr! Zo’n
brand in een rieten kap is bijna
niet te blussen. Toen ik om half
tien naar bed ging waren ze nog
steeds bezig. Het is zuur, heel
zuur. Het zal je huis maar zijn, hè,
je bent gewoon in een klap álles

kwijt.” Volgens de man werd de
villa twee jaar geleden voor ander-
half miljoen euro gekocht. De boel
werd vervolgens gerenoveerd en
voorzien van een nieuw rieten dak.
Er woonde een gezin. „Ik zou niet
meer terug willen naar zo’n plek,
hoor. Als ik de eigenaar was zou ik
de grond verkopen en ergens an-
ders gaan wonen.”

De grote brand was - mede door
de enorme rookontwikkeling - tot
in de verre omtrek merkbaar. Een
vrouw van twee huizen verderop
was thuis toen de brand uitbrak.
„We zijn hier allemaal vreselijk
geschrokken. Heel verdrietig en
heel sneu, dit, voor het gezin. En
zo zonde, het was net helemaal
gerenoveerd.” 

Open haard
Ze vertelt dat een groot deel van de
omliggende huizen tot één uur ’s
nachts zonder stroom heeft geze-
ten. „Gelukkig hebben we een
open haard.” De vrouw zegt het
met een relativerend, flauw lachje.

Terwijl ze praat komt aan de
achterkant van het huis één van de
brandweermannen met een ogen-
schijnlijk gaaf schilderij naar bui-
ten. Het tafereel doet wat absurdis-
tisch aan, met het half gesmolten
lood in de ramen en de vergane
groen-witte markiezen op de ach-
tergrond. Het is redden wat er te
redden valt.

Bij veel buurtgenoten is een
mengeling van mededogen en toch
ook wel van enige sensatie te be-

speuren. Ze hebben maandag tal
van foto’s met hun mobieltje ge-
maakt. ,,Kijk, zo ging het gister-
avond, dit was om zeven uur.’’
Maar ook: ,,Er stond hier een meis-
je echt te snikken op de stoep, ze
vertelde dat dit haar ouderlijk huis
is geweest.’’

De eigenaar van de villa is dins-
dag zelf ook op het terrein aanwe-
zig, onder meer om foto’s te maken
van wat er over is van zijn huis en
om te praten met de brandweer en
iemand van de verzekering. Een
beveiliger op de oprit - die nog een
ijdele poging doet de fotografen
van de openbare weg te weren -
schermt hem af voor de media. Als
de eigenaar op een gegeven mo-
ment toch langs loopt laat hij we-
ten niet met de pers te willen pra-
ten.

BUSSUM Villabrand heeft grote impact op de buurt

’Het zal je huis
maar zijn, je
bent álles kwijt’
Dinsdagochtend, half elf. De brandweer van de post
Bussum is smeulende resten aan het nablussen, uit
wat ooit de eerste verdieping was stijgen hier en
daar nog rookpluimen omhoog. In nog geen etmaal
is de vrijstaande villa aan de Amersfoortsestraatweg
veranderd in een verkoold skelet.

Simone Stevens

Wat nog geen etmaal na de brand van de Bussumse villa aan de Amersfoortsestraatweg resteert is een verkoold skelet. FOTO STUDIO KASTERMANS/ BEN DEN OUDEN

De brand in de rieten kap was rond kwart over drie niet meer te houden voor de
rietspecialisten van de brandweer. foto caspar huurdeman

De brand in de rieten kap was rond kwart over drie niet meer te houden voor de
rietspecialisten van de brandweer. FOTO CASPAR HUURDEMAN 

Nablussen en technisch onderzoek door de brandweer op dinsdagochtend.
FOTO STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

❜❜Ik zou de grond
verkopen en

ergens anders
gaan wonen

,,Wij hebben jaarlijks een bedrag
van 175.000 euro nodig om te kun-
nen draaien en we beginnen steeds

op nul. Ieder jaar krijgen we finan-
ciële bijdragen van particulieren,
bedrijven, goede doelenevenemen-
ten en negen gemeenten uit de re-
gio. Die schrijven we ieder jaar op-
nieuw aan. Nu hebben we voor 2021
al twaalf afwijzingen. Bedrijven of
organisaties die ons al jaren steunen
maar nu zelf door corona geen in-
komsten hebben laten het afweten.
Van de negen gemeenten hebben
wel alleen van Hilversum en Baarn
een toezegging.”

Viore krijgt vaak ook bijdragen
vanuit evenementen en die liggen
door corona vaak stil. ,,De populaire
Samenloop voor Hoop in Huizen in
juni is afgelast bijvoorbeeld. De eer-
ste keer kregen we 10.000 euro van

ze. Het was heel succesvol, dat zou
dit jaar zeker 20.000 of misschien
wel 30.000 euro opleveren”, rekent
Van den Eijnden voor.

Viore is samen met het KWF de
campagne ’Huis in Actie’ gestart om
het inloopcentrum te redden. Ze
roepen particulieren en bedrijven
op om te doneren of acties op touw

te zetten om geld in te zamelen.
,,Door corona zijn kankerpatiënten
enorm getroffen. Door de beperkin-
gen in de behandelingen is er veel
angst en onzekerheid. Juist in deze
moeilijke tijd is het voor kankerpa-
tiënten en hun naasten belangrijk
dat wij er zijn. Het is de enige plek
waar ze nog naartoe kunnen. Ik durf
er niet aan te denken wat er gebeurt
als we de financiën niet rondkrij-
gen”, zegt de Viore-directeur. Het
inloopcentrum is elke dag open. 

De eerste hulpacties lopen al. Zo
komt er een speciale desinfecteer an-
nex doneerpaal bij natuurvoedings-
winkel Goody Food in Hilversum
waar donaties gedaan kunnen wor-
den. ,,Ik ben met een bakker in ge-

sprek over een Viorebrood. We heb-
ben een kaartspel laten maken met
foto’s van Viore. Een bezoeker van
ons gaat een sponsorwandeling ma-
ken van het AVL in Amsterdam naar
Viore.” 

Ook gaat Van den Eijnden het in-
loopcentrum meer in beeld brengen
bij mensen die een doel zoeken voor
een legaat of nalatenschap. ,,Het zou
mooi zijn om mensen er bewust van
te maken dat Viore benoemd kan
worden in een testament.” 

Wie een actie wil starten of meer
informatie wil kan terecht bij Viore via
info@viore.org of bel 035 6834620.
Doneren kan via https://acties.kwf.nl/
fundraisers/teamvioreinhilversum

Viore komt door corona in geldnood

Dat vertelde wethouder Theo Reijn
maandagavond aan de raadscom-
missie ruimte. Al in december vorig
jaar meldde hij dat Van Nieuwen-
huizen bereid was mee te betalen.
Onbekend was toen nog hoeveel.

Sindsdien werd het echter stil.
In de zomer, vertelde Reijn maan-

dag, zag het er slecht uit. De nieuwe
rotonde om filevorming op afrit 34
tegen te gaan stond toen nergens op
een Haagse agenda. Daarom is be-
stuurlijk en ambtelijk een flinke

lobby op gang gebracht, aldus de
wethouder.

De uitkomst is nu dat er maxi-
maal 1,5 miljoen euro uit Den Haag
komt op een totaalbedrag van 2,4 tot
3 miljoen euro dat de verbetering
van de afrit moet kosten. Eemnes
praat nog met de provincies
Utrecht, Noord-Holland en Flevo-
land over financiële bijdragen van
hun kant.

Vorig jaar meldde Reijn dat ook
zal worden gekeken naar de aanslui-
ting van de Stadswijksingel op de
Zuidersingel. Naar eventuele ver-
breding van de A27 wordt nog een
onderzoek ingesteld.

Rijk draagt 1,5 miljoen euro bij
aan rotonde bij BP in Eemnes
Ronald Frisart

Eemnes ■ Maximaal anderhalf
miljoen euro betaalt minister Co-
ra van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur) mee aan de rotonde
die moet komen bij het BP-stati-
on in Eemnes, op de plek dus
waar de afrit van de A27 uitkomt
op de Zuidersingel. Gesprek over de

bijdragen van
provincies loopt nog

Susanne van Velzen

Hilversum ■ Viore, het inloop-
centrum voor iedereen die leeft
met kanker, is door corona in fi-
nanciële nood. Het centrum aan
de Oosterengweg in Hilversum
draait volledig op giften en subsi-
dies, maar veel partijen houden
nu de hand op de knip. Viore mist
nog zo’n 50.000 euro op de begro-
ting voor volgend jaar. ,,In het
ergste geval kunnen we niet
door”, stelt directeur Miranda
van den Eijnden. 

’Durf niet te denken
aan wat gebeurt als
we de financien niet
rondkrijgen’


