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Bussum: Comeniuslaan/Zwarteweg in 1960.
Over het spoor rechts staat de emailleerfabriek
Langcat (de muurreclame staat bij vele trein-

reizigers in het geheugen). Het jaar ervoor is
het oude seinhuis vervangen door “Post T”.

Historische Kring Bussum  ... toen en nu

14 januari 2006: Dorothea van Iterson en Guusje Hent ‘nu al’
op pad om een ‘monumenten’-route op te zetten die dit jaar
in het teken van de villawijk Het Spiegel zal staan.
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De spoorwegovergang
Comeniuslaan/Zwarteweg 1960/2006

Foto: Stads- en Streekarchief

Foto: Maaike Witzel

Fiets- en wandelroute 
door Bussumse 
villawijk Het Spiegel

Kom eens achter 
de haag vandaan!
Een prachtige fiets- en wandelroute die u niet
alleen voert langs de architectuur van Dudok
en Rebel maar ook langs andere gebouwen die
op de een of andere manier de moeite van het
bekijken waard zijn. 

Er is veel aandacht voor details. Van de
prachtige glas-in-lood raampartijen tot de
‘ornamenten’ die iets vertellen over de oor-
spronkelijke bewoners. In september zal de
fiets- en wandelroute verschijnen en verkrijg-
baar zijn bij de Bibliotheek en bij het
Documentatiecentrum van de Historische
Kring. 

Uiltje op het dak

Excursie: Neem eens een
kijkje bij het Stads- en
Streekarchief !
Archivaris Anne Medema geeft graag uitleg
over de wijze waarop de Bussumse archieven
worden bewaard. Ook worden de ‘topstukken’
uit deze bewaarplaats van Bussums verleden
getoond. Echt de moeite waard.

Geef u nu op! Vol is vol.

6 februari of 16 februari (aanvang 19.30 uur).
Aanmelden bij de HKB telefoon 035 6912968
of per e-mail.
bestuurslidactiviteiten@histkringbussum.nl

Lindelaan

Waar zijn ze?
Van veel ex-leden zijn de namen en 
waar zij woonden, bekend. Sinds zij 
SDO-handbal verlieten zijn de ex-leden 
hun eigen weg gegaan. Zij verhuisden, 
veranderden van achternaam door trou-
wen. Het is daardoor bijna onmogelijk 
om alle ex-leden direct te benaderen. 
Vandaar de vraag om  medewerking aan 
de leden van SDO via deze weg. Kent 
of bent u ex-leden van SDO-handbal en 

bent u geïnteresseerd in de reünie op 
zondag 28 mei om onder het genot van 
een hapje en een drankje weer eens 
gezellig bij te praten, neem dan onder 
vermelding van naam en adres voor 1 
april 2005 contact op.
Dit kan op de volgende manieren:
Bellen;
Stuur een briefje met uw naam en 
adres naar B.A. Lantman, Lange Heul 
163, 1403 NH Bussum;

Stuur een e-mail met uw naam en adres 
naar  reunie.sdohandbal@xs4all.nl.
Begin april ontvangt u dan een uitno-
diging en verdere gegevens.
De bedoeling is er met z’n allen op 
28 mei een gezellige middag van te 
maken.
Joke van Eijden, tel  035 – 691 3291, 
Dien ’t Hardt, tel 691 2941, Barry Lant-
man, tel 691 2819, Paul van Thienen, 
tel  691 2410.

Reünie SDO-handbal

Het is inmiddels al weer ruim 15 jaar geleden dat SDO-handbal haar activiteiten staakte.  
Reden voor een aantal ex-leden om een reünie te organiseren. Een datum en een locatie 
hebben ze al: zondag 28 mei in de SDO kantine op sportcomplex “De Kuil”.

Het eerste team dat in 1949 voor SDO-handbal de velden betrad.

Maar al te graag nam Versa Sportbu-
reau het aanbod aan en afgelopen 
zaterdag (14 januari) werd door 1 van 
de werknemers van Versa Sportbureau 
een bijeenkomst georganiseerd. 
Door middel van een werkbezoek en een 
presentatie hoopte Versa Sportbureau 
een duidelijk beeld te kunnen geven 
van de huidige stand van zaken.
Omdat Versa Sportbureau een breed 
activiteitenaanbod in Bussum heeft, 
verspreid over verschillende dagen 
konden niet alle activiteiten bezocht 
worden en werd gekozen voor Kickbok-
sen, waar op dit moment tussen de 30 
en 50 jongeren (variërend van 6 tot 
24 jaar) wekelijks training krijgen van 
huidige europees kampioen kickboksen 
Kamal Chabrani. 
Vervolgens werden in een presenta-
tie verschillende projecten uitgelicht, 
resultaten getoond en vragen van de 
aanwezigen (waaronder Wethouder 
Branderhorst, partijleden van PvdA, 
VVD, Groen Links en enkele geïnteres-

seerden) beantwoord. Met als resul-
taat, tevreden gezichten bij de gasten 
en een tevreden Sportbureau. Ook in 
2006 zal Versa Sportbureau weer op 
verschillende fronten van zich laten 
horen, zo kunnen basisscholen contact 
opnemen voor deelname aan verschil-
lende sportkennismakingscursussen, 
kunnen ouderen in beweging komen 
met een breed aanbod op een passend 
niveau. Gaan succesvolle activiteiten 
als kickboksen, zwemmen  voor vrou-
wen en schoolpleinsport gewoon door 
en komen nieuwe projecten als ‘Kan-
jers in de Sport’ en ‘Galm’ naar Bussum. 
Daarnaast kunnen sportverenigingen 
contact opnemen met al hun vragen.
Ook de ontwikkelingen als de nieuwe 
sporthal, de toekomstige Brede school 
en de jongerenwebsite zijn zaken waar 
Versa Sportbureau aandacht aan zal 
geven. Voor vragen of contact met 
Versa Sportbureau kunt u contact 
opnemen met  sportbureau@bussum.
welzijngooi.nl.

“Versa Sportbureau 

in 2006” 
Versa Sportbureau organiseert sinds augustus 2003 verschil-
lende sportieve projecten, stimuleert doelgroep om meer te 
bewegen en ondersteunt verschillende sportverenigingen. 
Maar hoe doen ze dit eigenlijk en waar heeft dat tot nu toe 
in geresulteerd? Met deze vragen kwam de Bussumse PvdA 
naar Versa Sportbureau en vroeg om een blik in de keuken 
van de sportstimulering. 

Ook een reünie organiseren? Doe een oproep in de Bussumse Krant!
info@bussumsekrant.nl


