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Januari 1906

In een tijd vóór
de opkomst van
de automobiel
(uitgevonden in
1886) wordt het

verkeer bepaald door interlokaal
de trein- en scheepvaartver-
bindingen, lokaal door paard
en wagen, de tram en de fiets.

Nieuwe gedachten over de
inrichting van de maatschappij
doen hun intrede. Ook in Bussum
worden de idealen (een socialis-
tische samenleving, internationale
solidariteit, de klassenloze samen-
werking in coöperaties) besproken
en in praktijk gebracht.
De Bussumse katholieke mannen
(het vrouwenkiesrecht wordt in
1917 ingevoerd) bespreken de
“sociale quaestie”, de socialis-
ten zijn solidair met opstandige
Russische arbeiders.

De idealistische arts Frederik
van Eeden stichtte in 1898 bij
Bussum de kolonie Walden, en is
van plan zijn woon- en werkge-
meenschap uit  te breiden met
een coöperatieve bakkerij.
Voetbalclub BFC is op haar
manier sociaal actief.

•••••••••••••• Hans Jonker

Historische Kring Bussum  ... Januari 1906
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De nieuwe identificatieplicht geldt 
ook voor kinderen. Ziekenhuis Hil-
versum en Ziekenhuis Gooi-Noord 
vragen daarom vanaf 1 januari 2006 
naar een geldig legitimatiebewijs en 
ziektekosten-verzekeringsbewijs, bij 
iedere nieuwe patiënt of bij wijziging 
van de gegevens op het ponsplaatje. 
Als patiënten deze documenten niet 
kunnen tonen, lopen ze de kans de 
behandeling zelf vooraf contant te 

moeten betalen. Zorginstellingen 
hebben in de nieuwe wetgeving de 
taak patiënten op hun identiteit 
te controleren om zo na te gaan of 
ze de juiste patiënt behandelen en 
of de patiënt verzekerd is. Als een 
patiënt zich niet kan legitimeren of 
geen geldig verzekeringsbewijs kan 
laten zien, zullen zorgverzekeraars de 
behandeling niet vergoeden. 
Een geldig legitimatiebewijs is bij-

voorbeeld een paspoort, rijbewijs, 
identiteitsbewijs of vreemdelingendo-
cument. Als kinderen zelf geen geldig 
document hebben, dient als legiti-
matie het document van de ouders 
waarin ze zijn bijgeschreven. Een 
geldig verzekeringsbewijs kan een 
pasje of polisblad van de verzeke-
ringsmaatschappij zijn. In de zieken-
huizen hangen posters en borden om 
de patiënten hierop te attenderen.

Legitimeren in het ziekenhuis 
verplicht
Vanaf 1 januari 2006 moeten patiënten zich in het ziekenhuis kunnen legitimeren en een  
geldig verzekeringsbewijs kunnen tonen. Dat brengt de nieuwe wet op de zorgverzekering 
met zich mee. 

Zondag 15 januari 2006 wordt de 
stadswandeling o.l.v. een gids  gehou-
den. De start is om 12.30 uur. Door de 
verhalen van de gids, die de mooiste 
bezienswaardigheden van de vesting-
stad laat zien, kan de bezoeker zich 
inbeelden wat vroeger heeft afge-
speeld. Naarden is de oudste stad van 
het Gooi, die vanwege haar unieke his-
torische rijkdom, stervormige uiterlijk 
en indrukwekkende verdedigingswallen 
zeker indruk maakt. De middeleeuwse 
kerk “De Grote Kerk”, het zeventiende-
eeuwse stadhuis en de Utrechtse Poort 
behoren tot de belangrijkste beziens-
waardigheden. Na de wandeling zijn er 

diverse mogelijkheden uw bezoek te 
verlengen, o.a een bezoek aan het ves-
tingmuseum, bij mooi weer een vaart 
door de vestinggrachten of geniet van 
een warm drankje/hapje in één van de 
vele restaurants. Start stadswandeling: 
12.30 uur bij de VVV, Adr.Dortsman-
plein 1-B, Naarden. Vanaf 12.15 uur 
kaartjes verkrijgbaar. 
Prijs € 2,50 volwassenen, kinderen tot 
12 jaar gratis.
Voor informatie over de stadswande-
ling of overige activiteiten  van de 
VVV Hollands Midden,Naarden. tel. 
035-6944114  (geopend ma-vr. 09.00–
17.00 uur)

Begin het nieuwe jaar eens 
met een stadswandeling 
door de vestingstad Naarden

Men kan in 10 lessen de eerste stap-
pen zetten om zich in Frans, Itali-
aans, Spaans, Turks of Portugees uit 
te drukken. Creatievelingen kunnen 
hun energie weer kwijt in een van 
de 24 cursussen zoals o.a. boetse-
ren of beeldhouwen, zilversieraad, 
schilderen, tekenen, boetseren of 
Raku voor beginners en gevorder-
den of een Italiaans menu koken. 
Ook bridge of iets met computers, 

vaarbewijs, Enneagram of fotografie 
en muziek staan op het programma. 
Dit is te krijgen in de vorm van een 
overzichtelijke folder. Deze  is te 
krijgen o.a. bij de bibliotheken en 
de gemeentehuizen. Volledige gege-
vens en inschrijfformulier op  www.
volksuniversiteit.nl/naardenbussum 
en in het VU-boekje 2005 - 2006 
o.a. bij de VU Naarden-Bussum (693 
05 39).

Veel interessants bij de 
VU Naarden-Bussum
De meer dan 70 nieuwe activiteiten in 2006 van de Volksuni-
versiteit Naarden-Bussum zijn verspreid over een veelheid 
aan onderwerpen. “Talen voor op reis” kijkt al naar het ko-
mende reisseizoen.

Voor ouders/verzorgers van kinderen 
van 2 1⁄2  tot 4 jaar oud.
In het gebouw van de GGD op de Brin-
klaan in Bussum, start op 18 januari 
a.s. de cursus ‘Opvoeden, Zó!. Deze 
leuke cursus is bestemd voor ouders/
verzorgers van kinderen in de leef-
tijd van 2 1⁄2 tot 4 jaar. De cursus 
bestaat uit 5 wekelijkse bijeenkom-
sten en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 
Opvoeden van kinderen is leuk, maar 
ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel 
eens behoefte aan steun en advies. De 
cursus ‘Opvoeden, Zo!’ kan u nieuwe 
ideeën aanreiken. Tijdens deze cursus 
kijkt u samen met andere ouders naar 
videobeelden van dagelijkse opvoed-
situaties. We zien hoe ouders omgaan 
met hun kinderen in leuke en minder 

leuke situaties en praten daarover met 
elkaar. Met de tips en adviezen die u 
bij iedere bijeenkomst krijgt kunt u 
thuis aan de slag! In de volgende bij-
eenkomst wordt dan besproken wat dit 
zoal heeft opgeleverd. ‘Opvoeden: Zó!’ 
is dus niet alleen een kijk- en praat-
cursus, maar ook een ‘doe-cursus’. 
Kosten: € 25,00 per persoon.
Voor informatie en aanmelding: Cur-
susbureau Thuiszorg Gooi en Vecht-
streek Tel. 6 924 495 of via  www.
tgvleden.nl.

Cursus ‘Opvoeden: Zó!’


