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Verzuiling
Men wil het liefst bij mensen met hetzelfde
geloof huren (PG = protestantse geloofsover-
tuiging). Iedereen gaat bij voorkeur om met
mensen met dezelfde kerkelijke achtergrond.
Pas in de jaren ‘60 verdwijnt deze verdeling
van de maatschappij in “zuilen”, een ver-
schijnsel dat “verzuiling” wordt genoemd.

“Import” bewoners
De aantrekkelijkheid van Het Gooi wordt nu
ook in het Italiaans beschreven, door de heer
J.H. Biegel te Bussum. Herman Biegel was een
ondernemende man die zich in Bussum had
gevestigd en hier wegen liet aanleggen en
huizen liet bouwen. 

De Kom van Biegel in Het Spiegel herinnert aan
deze pionier onder de “import” bewoners.

Snoepkiosk
Een van de weinige industrieën die zich in
Bussum vestigen is de emailleerfabriek
“Langcat”.  De idealistische kolonie Walden van
Frederik van Eeden ziet kennelijk een bron
van inkomsten in het opkomend toerisme en
begint een snoepkiosk. 

Architect van betekenis
De architect K.P.C. de Bazel is van enorme
betekenis voor Bussum geweest. Karel de
Bazel was een landelijk bekend architect die
zich zowel met het ontwerp van gebouwen
bezighield als met de planning van hele
wijken. 
Het ontwerp van het Brediuskwartier is
bijvoorbeeld van De Bazel. Een bankgebouw
aan de Amsterdamse Vijzelstraat is zijn bek-
endste ontwerp. 

Door de plotselinge dood van de architect op
28 november 1923 blijft een groot aantal
plannen onvoltooid. 
Dit is van grote invloed geweest op de verdere
ontwikkeling van Bussum.
Een straat in de door K.P.C. de Bazel voor een
woningbouwvereniging ontworpen wijk draagt
zijn naam.     

••••••• Hans Jonker

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Februari 1906
De eerste advertenties van Amsterdammers die een
zomerverblijf in Bussum zoeken verschijnen in de krant. 

School op bezoek!

Op zoek naar de
verboden kringen
van Bussum

Maaike Witzel druk in de weer met ‘geef oude
plaatjes nieuwe praatjes; samen met leerlingen
van het Vitus College die via het Free Choice
project een dagje kwamen meedraaien bij de
Historische Kring.

Iedereen die belangstelling heeft voor de
geschiedenis van Bussum kan in het
Documentatiecentrum van de HKB zelf op
zoek gaan naar geschikt materiaal. 

Wist u dat ...
er nog slechts enkele plaatsen vrij zijn op 16
februari voor een excursie naar het Stads- en
Streekarchief in Naarden. Aanvang 19.30 uur.

Voor informatie kunt u het volgende nummer
bellen 035 6912968 of per e-mail.
hist.kring.bussum@planet.nl 
Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag
van 14.00 - 16.30 uur kunt u bij de HKB aan
de Huizerweg terecht.

De aantrekkelijkheid van Het Gooi in het Italiaans 1906

Advertentie uit februari 1906

Op 30 januari is een start gemaakt met 
de renovatie van de kerkzaal van de 
VEG Bussum. Het kerkgebouw aan de 
Oud Bussummerweg 70 (hoek Frederik 
van Eedenweg) werd in 1931 gebouwd 
en is inmiddels tot monument ver-
klaard.
De VEG Bussum kocht in 1959 dit kerk-
gebouw van de Hersteld Apostolische 
Gemeente. In 1983 werd de kerkzaal 
opnieuw ingericht. Nadat in 2001 de 
nieuwe achterzalen gereed kwamen, 
werden plannen geopperd om de kerk-
zaal en de entree te moderniseren. 
Inmiddels is het dan zover. Nadat de 
stucadoors, schilders en timmerlie-
den en stoffeerders hun werk hebben 
gedaan zal er een verrassende nieuwe 

kerkzaal voor de VEG Bussum ter 
beschikking komen. De kerkbanken 
zullen plaats maken voor stoelen ; oor-
spronkelijke elementen vanuit 1931 
zullen terug keren en de zaal zal van 
alle gemakken worden voorzien.
In de periode dat deze renovatie gaat 
duren zullen de zondagse diensten 
worden  gehouden in de aula van het 
Goois Lyceum aan de Vossiuslaan 2A 
in Bussum. De diensten beginnen op 
de gewone tijd (10.00 uur). Als alles 
goed verloopt hoopt de VEG op 9 april 
, palmpasen, de nieuwe kerkzaal in 
gebruik te kunnen nemen.
Via de website www.vegbussum.nl 
kunt u de gang van zaken rond deze 
renovatie op de voet volgen.

Renovatie kerkzaal 
Vrije Evangelische Gemeente Bussum

Een peuter zit niet lang stil en zeker 
niet bij het horen van muziek. Met 
deze voorstelling is stil zitten ook 
niet nodig. Kinderen mogen dansen 
en zingen! Op woensdag 15 februari 
speelt Majel Lustenhouwer voor kin-
deren van 2 tot 5 jaar een voorstel-
ling waarbij je lekker mag bewegen: 
“Zingen en Springen”. Entree € 5,50.  
Ouders hoeven niet meer bang te 
zijn dat hun kind niet stil zit of stil 
is in het theater. Majel Lustenhouwer 
maakt er een feest van, hij belicht 
allerlei facetten van de muziek door 
de eeuwen heen, van klassiek tot pop. 
En wat komt er allemaal kijken bij het 
maken van muziek? Bijvoorbeeld een 
componist of dirigent een artiest of 

instrument. Majel Lustenhouwer is een 
muzikale duizendpoot. Hij is tevens 
dirigent van Kinderen voor Kinderen 
en biedt peuters en hun ouders 45 ver-
rukkelijke minuten in het theater.  Heb 
jij ook zin om lekker te komen dansen 
en zingen? Kom dan op woensdag 15 
februari naar het Elcker theater in 
Bussum.  De voorstelling vind plaats 
in het Elcker theater, Molenlaan 11 in 
Bussum en begint om 14:00 uur. Kassa 
open vanaf 13.30 uur. 
Reserveer via tel.nr. 035–6989389 
of via internet:  www.jeugdpodium.
nl. Bij reserveren via internet krijg je  
€ 0,50 kassakorting als je de kortings-
code intikt en de uitgeprinte reserve-
ring meebrengt.

EMOTIONEEL LICHAAMSWERK
Leven vanuit innerlijke kracht en in contact met je gevoel

Gratis info-avond: ma. 13 en wo. 22 feb. 19.30-21.30
Basiscursus: 10 av. start wo. 1 maart € 220,-

Verdiepingscursus: 10 av. start 27 feb.  € 220,-
Plaats: Bremstr. 1 (hoek Papaverstraat), Bussum

Opgave of info: 035 691 23 33
Joop en Marianne van der Kooij

Het Platform Oncologie Gooi en Vecht-
streek organiseert op woensdag 15 
februari 2006 in Ziekenhuis Gooi-Noord 
een voorlichtingsavond over vermoeid-
heid na kanker. Specifiek gaat het over 
de vraag: hoe ga je om met werk en 
werkhervatting na de behandeling 
voor kanker? De avond is bedoeld voor 
(ex-)patiënten, familieleden en andere 
belangstellenden.

Programma
Als eerste spreekt Linda Breijer, maat-
schappelijk werker in Ziekenhuis Gooi-
Noord. Zij gaat in op het onderwerp 
‘vermoeidheid, draagkracht en draag-
last’. Daarna geven twee fysiothera-
peuten van het ziekenhuis uitleg over 
het trainingsprogramma Oncofit. Dit 
is erop gericht de vermoeidheid de 
baas te worden, door gedoseerd te 
bewegen. In aansluiting hierop geeft 
Marjo Snijders van het Helen Dowling-
instituut informatie over aandachtsge-
richte training. 
Na de pauze is het woord aan Nel-
leke Seegers, arbo-adviseur Ziekenhuis 
Gooi-Noord over werk en werkhervat-
ting. Het publiek heeft uiteraard de 
gelegenheid tot het stellen van vragen 
aan de sprekers.

Tijd en plaats
De bijeenkomst vindt plaats op woens-
dag 15 februari 2006 van 19.30 tot 
21.30 uur in de Gehoorzaal van Zieken-
huis Gooi-Noord. Adres: Rijksstraatweg 
1, 1261 AN Blaricum.. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur en koffie/thee/fris zijn 
gratis. Wel geldt betaald parkeren.

Informatie en aanmelding
Voor informatie kunnen belangstel-
lenden bellen en vragen naar mw. J. 
Noort, oncologieverpleegkundige in 
Ziekenhuis Gooi-Noord, telefoon (035) 
539 11 11.
Aanmelden vooraf is wenselijk, dit 
kan telefonisch tijdens kantooruren 
op nummer (035) 539 13 33 of schrif-
telijk Ziekenhuis Gooi-Noord, t.a.v. 
mw. J. Noort, oncologieverpleegkun-
dige, antwoordnummer 540, 1250 VB 
Laren. Een e-mail sturen kan ook, aan 
recep1@gooi-noord.nl. Het Platform 
Oncologie Gooi en Vechtstreek is een 
samenwerkingsverband op het gebied 
van oncologie tussen deskundigen van 
huisartsen uit de regio, het integraal 
Kankercentrum Amsterdam (IKA), 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek en de 
Samenwerkende Ziekenhuizen Gooi-
Noord en Hilversum.

Voorlichtingsavond over 
vermoeidheid na kanker

Zeven dagen lang rust, ont-spannen, 
ont-moeten, bewegen en jezelf zijn.
Van 8 – 15 juli biedt Praktijk voor 
Balans en Harmonie te Bussum de 
gelegenheid om dit mee te maken 
met als thema ”Bewegen en Bewogen 
worden als God in Frankrijk”. Yoga, Gi 
Gong, NLP veranderingstechnieken, 
lezingen en meditatie zullen onder-
meer de tools zijn om verstilling, ver-
dieping en vitaliteit te ervaren. Dit 
alles wordt verzorgd in een sfeervolle, 
authentieke boerderij in het gebied 
van de Katharen. In deze week is er 
alle ruimte om te wandelen, zwemmen 
en uitstapjes te maken en op je eigen 
wijze te genieten. Inschrijving voor 15 
februari a.s. Uitgebr. brochure tel. 035 
- 6917697

Een ontspannen 
week in 
Zuid-Frankrijk

Belangrijke 
telefoonnummers
 

Alarmnummer politie, brandweer 

en ambulance 112. Politie: 0900-

8844. Spoedeisende hulp (SEH), 

Gooi-Noord: 5391111. Huisart-

senpost: 0900-9359. Apotheek: 

spoedtelefoon 5330607.  Vrijwilli-

gers Thuishulp Centrale: 6947455. 

Dierenambulance 6830300. Vogel-

asiel Naarden, tel. 6945658. Diabe-

teslijn (033) 463 05 66, info@dvn.

nl, voor alle vragen over diabetes 

(24 uur per dag, ’s nachts alleen in 

geval van nood).

Stil zitten hoeft niet meer 

in het theater! Lekker 

Zingen en Springen!


