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Vouwgordijnen vuil!!!
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Zwarteweg 60   Naarden

 Zaterdag 23 september a.s. 
 van 11.00 – 13.00 uur

 Helft van een dubbele villa (gemeentelijk 
 monument) waarin de bouwstijl van begin 
 20e eeuw nog te herkennen is aan de hoge 
 plafonds beneden, lange gang en de mooie 
 paneeldeuren

 Aan rand van ’t Spiegel gelegen in een 
 kinderrijke buurt, met school, speeltuin, 
 winkels en station op loopafstand

 Ruime moderne keuken met inbouwappa-
 ratuur, grote woonkamer met houten vloer-
 delen en open haard en serre

 Verdieping: 2 grote slaapkamers, ruime 
 overloop en zeer grote moderne badkamer

 Vaste trap naar zolder met studeerruimte 
 en leuke zolderkamer

Vraagprijs  489.000,- k.k.

Te koop bij u in de buurt

Herenstraat 18-20, Bussum
T  035 - 695 00 31
E  bussum@nieuwpoort.nl

U kunt ons ook vinden in Amsterdam, 
Amsterdam-IJburg, Almere en Utrecht

De Bussumsche Courant staat in september 
1906 vol met advertenties van de plaatselijke 
verenigingen en opleidingsinstituten.
Het seizoen is weer begonnen en daarmee de 
werving van nieuwe leden en cursisten. Uiteraard 
is het verenigingsleven voor een groot deel 
verzuild, en ook vaak voor dames en heren apart. 

Een nieuwe vereniging bereikt haar eerste doel: 
de in 1905 opgerichte Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten verwerft begin september 
het Naardermeer. De oprichters (waaronder Jac.
P.Thijsse en E. Hijmans) wilden zo voorkomen 

Gr
afi

sc
he

 v
er

zo
rg

in
g:

 B
et

ty
 S

pa
nj

aa
rd

 -
 w

w
w.

st
ud

io
m

ou
ch

e.
nl

N
um

m
er

 3
8

Bussums Historisch Tijdschrift met o.a. 
“Het Spiegel” mooiste villawijk van 
Nederland? Het septembernummer, 
de fiets- en wandelroute en de dvd nu 
verkrijgbaar! Meer informatie bel 
(035 69 129 68) of per email 
(hist.kring.bussum@planet.nl)

dat Amsterdam het meer gebruikt als 
vuilstortplaats. 
Zouden de verenigingsleden van het eerste uur 
enig idee hebben wat de term “A6/A9” zou 
kunnen betekenen? 

Tekst: Hans Jonker

Jac.P.Thijsse

directeur muziekschool

Bron: Stads en Streekarchief Naarden

	

nabij ’t arsenaal

s H O W r O O M
O P r U i M i n G

in naarden-Vesting

Cattenhagestraat	45-49	-	Tel.	035	-	694	07	70

      KOrtinGen van

tot 
www.deoudetol.nl
ma. gesloten
di. t/m do.:  9.00 - 18.00 uur
vr.: 9.00 - 21.00 uur
za.:  9.00  - 17.00 uur
zo.: 12.00 - 17.00 uur

OOK ELKE ZONDAG OPEN

10%

 Sfeervol wonen

50%

40% 20% 30%

GOOISCHE AUTO MEDIAIR
ENERGIESTRAAT 25B - NAARDEN
TEL. 035 - 694 46 46
INDUSTRIETERREIN GOOIMEER ZUID
www.gooischeautomediair.nl

GOOISCHE AUTO MEDIAIR
ENERGIESTRAAT 25B - NAARDEN

OMDAT 
HET UW
AUTO IS

... als u wilt dat uw auto onderhouden wordt door 

doorgewinterde professionals met liefde voor hun vak en

vakkunde in hun vingers ....

... als u wilt dat de mensen die uw auto “servicen” er nog 

zuiniger op zijn dan uzelf ...

... als u een tarief wilt betalen dat fors concurrerend is

BEL DAN NU 035 - 694 46 46

EN MAAK EEN AFSPRAAK

OMDAT 

De Gooische Auto mediair (GAM) is gespecialiseerd in import, 

inkoop en verkoop van auto’s in het stijlvolle genre.

Onze technici zijn allen getraind, kundig en geautoriseerd om 

werkzaamheden aan alle merken uit te voeren. 

GAM= WÈL VAKMENSEN

GAM= GÉÉN WACHTTIJDEN

Service • Onderhoud • APK • Inbouw van accessoires, 

alarm, audio • periodieke beurten • reparaties • enz.

Gordijnen vuil!!!
www.gordijnservice.nl

Laat je varen!

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek organi-
seert in Huizen, op Botterstraat 55, 
de cursus “Babymassage”.
De cursusdata zijn: vrijdag 29 septem-
ber, 6, 13, 20, 27 oktober 2006.
Deze cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. De eerste bijeenkomst is van 
9.30-11.30 uur en de overige vier van 
9.30-11.00 uur.
De cursus is voor ouders/verzorgers 
van baby´s vanaf ongeveer 6 weken 
tot 6 maanden (kruipleeftijd). Ook 
geschikt voor huilbaby’s of als het 
kindje slecht slaapt. Voor vaders is dit 
een leuke manier om meer contact met 
de baby te krijgen. 

Inhoud
Eerst krijgt u een gedeelte theorie 
dat daarna direct in de praktijk wordt 
geoefend. In de eerste les wordt de 
gehele babymassage doorgenomen en 
geoefend. In de overige lessen komen, 
naast de massage oefeningen, ook 
onderwerpen aan de orde zoals til-
technieken, slaapadviezen, het bake-
ren, lichaamstaal, ritme en regelmaat. 
Verder krijgt u ook informatie over 

huilen en troosten, onrustige baby´s 
en buik- en darmkrampjes.

Kosten 
De cursusprijs voor 5 lessen is € 103. 
Leden van het Service Pakket van de 
Thuiszorg krijgen korting: C-leden 
betalen € 65, B-leden € 74, A-leden 
€ 83.
Voor informatie en ttt tel. 6 924 495, 
Cursusbureau of via www.tgvleden.nl

Babymassage
Voor ouders of verzorgers van een kindje van ongeveer 2 tot 
6 maanden.


