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Vanaf het begin van de twintigste eeuw krijgt
Bussum steeds meer de bevolkingsstructuur
die het tot de dag van vandaag heeft: naast
de oorspronkelijke dorpsbewoners een
groeiende groep van welgestelden van buiten
de gemeente. 
In de krant is deze ontwikkeling terug te
lezen: naast advertenties voor een “hit”(wie
kent het woord in deze betekenis nog?) of
een trekhond ook de delicatessen van
Warmolts. 

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Maart 1906

Informatie
Voor informatie kunt u 035 6912968  bellen
of e-mailen: 
hist.kring.bussum@planet.nl
Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en
vridag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

Bent u al lid?
En u krijgt er 3 keer per jaar het HKB
tijdschrift ‘gratis’ bij.

Het dorp kent in 1906 nog meerdere molens.
Aan de Molenlaan staan er twee, waarvan de
windkorenmolen “Eben Haezer” in maart van
eigenaar verwisselt.

Bij de emigratie van twee families blijkt de
verbondenheid aan het Bussums
verenigingsleven.

De veiling van de molen vindt uiteraard in
hotel café restaurant De Rozenboom plaats,
indertijd “the place to be”.   

Bussum en de televisie 
Op de website van de Historische Kring Bussum
is de eerste aflevering te lezen van het
vervolgverhaal Bussum en de televisie: Winter
1950/1951, er hangt iets in de lucht ... ‘.

55 +...... en dan......
Koersbalclub ”de Groene Mat” is een kleine club met twaalf enthousiaste leden. Koersbal is een uitstekende manier van 
beweging en een goede manier om sociale contacten op te doen. Het spel wordt binnen gespeeld op een acht meter 
lange en twee meter brede mat, dus geen last van kou en regen. Het is gezellig, en tussendoor is er alle tijd voor koffie 
of thee. De club bestaan al sinds januari 1989. Het eind van het seizoen wordt altijd afgesloten met een etentje. Er 
wordt op de maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur gespeeld in centrum Uit-wijk aan de Dr. Schaepmanlaan te 
Bussum. Iedereen mag natuurlijk altijd eens vrijblijvend binnen lopen om te kijken wat koersbal precies is. Inlichtingen 
bij Uit-wijk, telefoon 6921969 of op de maandagmiddag tijdens koersbal bij Wim Jongejans.

Deze informatieve cursus bestaat uit 
vier wekelijkse bijeenkomsten en is 
bedoeld voor volwassenen met dia-
betes type II, die worden behandeld 
met dieet, tabletten en/of insuline. De 
leiding is in handen van een diëtist 
en een diabetesverpleegkundige van 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek. Het 
doel van deze cursus is onder andere 
dat de kennis over diabetes wordt 

vergroot, waardoor het gemakkelijker 
wordt ermee om te gaan. Tijdens de 
bijeenkomsten krijgt de cursist infor-
matie van een huisarts over de medi-
sche aspecten rondom diabetes. Een 
diëtist geeft uitgebreid voedingsinfor-
matie en een diabetesverpleegkundige 
bespreekt de voetverzorging bij diabe-
tes en zal ingaan op de wijze waarop 
de cursist zelf zijn bloedsuikers kan 

controleren (en reguleren). Tevens is 
er gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen. Ook partners worden van 
harte uitgenodigd. Cursusprijs: € 20 
per persoon. 

Voor informatie en aanmelding (uiter-
lijk 2 weken voor aanvang): 
(035) 6 924 495, Cursusbureau of kijk 
op website www.tgvleden.nl

Cursus ‘Gezond leven met Diabetes’
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek start dinsdag 21 maart 2006 van 20.00-22.00 uur met de cur-
sus ‘Gezond leven met diabetes’. De locatie is Prinses Margriethof 100 in Naarden. De cursus-
data zijn 21, 29 maart en 4 en 11 april 2006.

Huis kopen? Huis verkopen?
- taxaties
- waardebepaling
- voor al uw verzekeringen
www.vanleeuwenmakelaars.nl

Makelaars-/assurantiekantoor 
VAN LEEUWEN

Mackaylaan 42
1402 CR NAARDEN

Tel.: 035-6941927    
Fax: 035-6947072

“Hoe benader ik mijn man het beste?”
“Mag ik boos worden als mijn vrouw 
voor de tiende keer dezelfde vraag 
stelt?”
“De kinderen wonen zo ver weg; hoe 
houd ik de zorg vol?”
Om het leven met een dementerende 
beter aan te kunnen is de cursus 
“dementie” ontwikkeld. Deze cursus 
biedt u veel praktische informatie en 
tips in het omgaan met iemand met 
dementie. Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen en bovendien maakt 
u kennis met lotgenoten. De kosten 

voor deze cursus bedragen € 25,- 
inclusief werkboek. De cursus wordt 
gegeven door een ervaren consulente 
van het Steunpunt Mantelzorg. 
Voor meer informatie en/ of aanmel-
ding: Steunpunt Mantelzorg Gooi en 
Vechtstreek, tel: 697 00 50 (tussen 9 
en 13 u.)
Data: Dinsdag 21 maart, 
28 maart, 4 april, 11 april, 
18 april, 25 april en 13 juni 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur 
Locatie: Ziekenhuis Gooi Noord, 
Rijksstraatweg 1,1261 AN Blaricum

Cursus dementie 
voor mantelzorgers
Zodra door de arts de diagnose dementie is vastgesteld, 
wordt er veel duidelijk. U begrijpt daardoor het gedrag van 
uw partner, vriend of ouder beter, maar tegelijkertijd ont-
staan er veel vragen:

Gordijnen vuil!!!
www.gordijnservice.nl


