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Broer Jasper: “onvoorstelbaar blij”
BUSSUM - Mariken van Dijk uit Bussum werd gisterochtend, na ruim
twee dagen te zijn vermist in Limburg, levend gevonden. Gehavend,
en met een gat in het geheugen.
Nog steeds is niet helemaal duidelijk wat er met haar is gebeurd
tussen zaterdagmiddag en dinsdagmorgen.
De politie zet het onderzoek voort,
omdat een misdrijf niet wordt uitgesloten. Maar net zo goed zou de
43-jarige dorpsgenote een ongeluk
kunnen hebben gehad, zo stelt het
Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht. Dat zou het geheugenverlies
kunnen verklaren.
De Bussumse was in Limburg op een
korte vakantie met haar partner. Ze
had na een lunch in Gulpen met
hem afgesproken om elkaar later die
middag te ontmoeten in Eijsden. Van
Dijk vertrok, met goede kennis van
de omgeving, te voet en werd rond
half vier die zaterdag nog door passanten gezien. Daarna ontbrak ieder
spoor. De politie startte een zoektocht. Het gebied kon echter niet
worden uitgekamd met speurhonden, Mobiele Eenheid en helicopter
omdat het daarvoor met twintig
vierkante meter te groot was.
Familie en vrienden spoedden zich
naar Limburg om te helpen met zoeken. In de wijde omgeving verspreidden ze flyers. Ook werd op internet
via Twitter om hulp gevraagd. Televi-

siezender SBS6 besteedde maandagavond aandacht aan de zaak in het
programma Hart van Nederland.
Terwijl dinsdagochtend vroeg het
ergste werd gevreesd, vond een herder van de Schaapskooi Mergelland
Van Dijk. Onder, zoals de politie
meldde, “verdachte omstandigheden.” Ze is voor medisch onderzoek
naar het ziekenhuis gebracht. Over
haar fysieke conditie wil het Openbaar Ministerie geen mededelingen
doen. Het gebied waar de Bussumse
is gevonden, werd afgezet voor onderzoek dat gisteren in de namiddag nog in volle gang was. Politie
en Openbaar Ministerie doen er
vooralsnog hoofdzakelijk het zwijgen toe, omdat het onderzoek naar
de reden van Marikens verdwijning
nog in volle gang is en teveel vragen
onbeantwoord laat. Voor de familie
is hoe dan ook een ding zeker: ze is
niet bewust van de aardbodem verdwenen, daar was geen enkele reden
toe of aanwijzig voor.
“We zijn onvoorstelbaar blij dat we
Mariken weer bij ons hebben. We
hopen haar nu heel snel te kunnen
zien. Het gaat, met de nadruk op
naar omstandigheden, goed met
haar”, zo laat broer Jasper van Dijk
de Bussumse Krant gisteravond weten. “En hoewel er nog niets zeker
is, is het ook een enorme opluchting dat Mariken waarschijnlijk
niet het slachtoffer is geworden van
een misdrijf.”
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BUSSUM - Een 29-jarige pakketbezorger is vrijdagmiddag
rond 16.45 uur van zijn geld en
telefoon beroofd. Hij werd door
twee mannen bedreigd met een
mes op de Aaltje Noorderwierlaan.
De bezorger zei eerst geen geld
te hebben, waarna hij werd gedwongen om een stukje te gaan
rijden. Ter hoogte van de Claudiagaarde moest hij stoppen en
werd opnieuw geld geëist. De
twee overvallers zijn er uiteindelijk met een onbekend geldbedrag en een mobiele telefoon
vandoor gegaan. Zij vluchtten
een steeg in. Het slachtoffer
heeft met een geleende telefoon
de politie kunnen waarschuwen.
Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie
op 0900 8844.

Vers van het mes
Het eerste vaatje haring ging gisteren in Scheveningen voor 67.750
euro onder de veilinghamer door en daarmee is het haringseizoen
officieel van start gegaan. Dus ligt de Hollandse Nieuwe ook in Bussum, zoals bij Jan Honing, wiens dochter Nancy zich al vroeg tegoed
kon doen aan een kakelvers exemplaar. Foto: Jan Honing

Neem een
digitaal
abonnement.
www.bussumsekrant.nl

Al 12 jaar een begrip in de Gooi en Vechtstreek

De Keuken(renovatie) specialist

Havenstraat 33, 1404 EL Bussum, 035/ 5259140 www. swens-keukenstore.nl
Promers

Supersportieve zomeractie
t/ m 30 augustus:
onbeperkt trainen slechts € 10,- p.w.
inclusief alle groepslessen, zonnebank, sauna, etc
bel voor meer info en/of een intake-afspraak: 035-6970902
www.defitnessclub.nl - Energiestraat 49a, 1411 AS Naarden

LOS Boekhandel
Meimaand Kreeftenmaand
4-gangen menu:

€ 45,Alleen deze week nog!
Voorheen restaurant Promers | A. Dortsmanplein 3 Naarden-Vesting | 035-6942587
www.lacaserneblanche.nl | info@lacaserneblanche.nl | makkelijk en gratis parkeren voor de deur
Buiten eten mogelijk.

GRATIS??
JA, GRATIS!!
zie de advertentie
op pagina 20
Nassaustraat 33
1404 CM Bussum
www.boekhandellos.nl

035 – 69 17 678
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Rondje Veerstraat
3 malse biefstukken
incl. kruidenboter
voor  7,25
Wij zoeken een
PARTTIME medewerker/ster,
die ons team wil komen versterken.
Bel gerust of kom even langs in de winkel.
Let op onze andere vaste aanbiedingen.
Erik van Eijk keurslager
Veerstraat 8 1404 CH Bussum
035-53 11 655
info@vaneijk.keurslager.nl
www.vaneijk.keurslager.nl

(035) 6920278

Veerstraat 16a BUSSUM

PROEF DIT ‘NS
www.vishandelhoning.nl
Ze
zijn er weer!!!
(035) 6917457
BUSSUM
- Jan Honing is eigenaar
van
Vishandel Honing in het centrum van
Bussum. Hij vertelt aan Bussumse
Krant over zijn passie: verse vis.
Juni en juli zijn dé maanden van de
haring. Zijn dit drukke tijden?
Honing: “De haring levert de grootste
bijdrage aan bij
deeerste
omzet
van een
Hollandse
Nieuwe
vishandel. En dit jaar smaakt deze
vis weer erg lekker.”

Hollandse
Nieuwe
GRATIS Borrel
geldig t/m 11-06

“Bij ons komt de haring vers van het
mes en is dan ook een traktatie voor
elke klant. Wij zijn de oudste klant
van de haringleverancier in Katwijk,
wij hoeven dan ook niet te vertellen
welk soort haring wij willen hebben.
Een goede verstandhouding geeft dan
ook het beste product. Door bieslook
in onze uitjes te verwerken wordt de
smaak optimaal. Onze jaarlijkse
haringparty is elk jaar weer een groot
succes. Hierbij krijgt de klant bij zijn
eerste haring een gratis korenwijntje
aangeboden. De haring wordt buiten
aan een ouderwetse haringkar klaar
gemaakt.”
Dit bedrijf bestaat meer dan zestig
jaar. Jan Honing is de derde generatie
die aan het roer staat. “Mijn opa is begonnen op de hoek van de Veerstraat/
Nassaustraat. Eind jaren negentig
werd dit pand te klein voor ons, toen
hebben wij een geheel nieuw pand
laten bouwen in de Veerstraat. Tegenwoordig sta ik samen met mijn vriendin en ander personeel in de zaak. Als
het erg druk is komen mijn ouders
helpen”, vertelt Honing.

De vierde generatie komt eraan!

Simon Lévelt Koffie & Thee

Veerstraat 15, 1404 CG Bussum, Tel. 035-6939459
www.simonlevelt.nl

Ze zijn er weer!!!

www.vishandelhoning.nl
(035) 6917457

Hollandse
Nieuwe
GRATIS Borrel
bij eerste Hollandse Nieuwe
geldig t/m 11-06

