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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

Vrijwilligerswerk!
Bij Bureau VrijwilligersWerk kun je informatie vinden over alle aspecten van 
het vrijwilligerswerk. Er is onder andere een vacaturebank met vacatures van 
vrijwilligerswerk op allerlei terreinen. Je bent van harte welkom in het infor-
matiecentrum op de Huizerweg 54, op dinsdag-, woensdag- en donderdag-
ochtend van 9.30-12.30 uur. Ook vind je informatie en vacatures op www.
versa-bvw.nl.

Het Goois Natuurreservaat zoekt vrijwilligers die met andere vrijwilligers 
de handen uit de mouwen willen steken. De taken bestaan onder andere uit 
het zagen van bomen, het rooien van bomen, wat nodig is om de heide te 
onderhouden.

Bent u handig en vindt u het leuk om een manusje van alles te zijn, dan 
bent u welkom bij de Stichting Kinderopvang Bussum-Naarden (’t Mouw-
tje). Daar wordt iemand gezocht die bijvoorbeeld een plankje kan ophangen, 
de tuin kan bijwerken, een lamp kan verhangen. U denkt mee, u houdt van 
aanpakken en houdt rekening met de kinderen die de leeftijd hebben van 0 
tot 10 jaar.

Zorginstelling Patria, Nusantara zoekt een vrijwilliger (liefst met een Indi-
sche achtergrond), die als spil wil fungeren bij het opzetten van de Verha-
lentafel. De Verhalentafel wordt in het leven geroepen om de bewoners de 
gelegenheid te geven hun verhaal van vroeger kwijt te kunnen. Zo wordt 
geschiedenis in beeld gebracht. Ook wordt een vrijwilliger gezocht om het 
Internetcafé te coördineren. Tot de taken behoort het begeleiden en onder-
steunen op computergebied van vrijwilligers die de bewoners helpen bij het 
gebruik van de computer en het internet. Je kunt telefonisch reageren op 
deze vacatures: 035 –693 85 25 of per e-mail: vacaturebankbvw@bussum.
welzijngooi.nl

Het Spiegel in vogelvlucht
Vanuit de lucht kun je goed zien hoe groen Het Spiegel was en is. Dit is een opname uit het begin van de jaren ‘90. Zo’n beetje in
het midden is de kruizing Willemslaan/Koningslaan te zien. Rechts van de Willemslaan loopt paralel de Meentweg.

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Foto: archief Frans G.B. Boshoff

1-2-3 Gevelstenen op rij
Het starretje (Willemslaan 40) is er eentje uit
een serie van drie. Het maantje en Het
zonnetje zijn te zien in de twee naastgelegen
huizen van architect Rebel. 

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

Willemslaan 38 en 36

De KVG-bijeenkomst op donderdag 
30 maart heeft als onderwerp Slacht-
offerhulp. De 1500 vrijwilligers van 
Slachtofferhulp Nederland helpen na 
een misdrijf of verkeersongeluk met 
praktische tips, juridisch advies en 
emotionele ondersteuning. Daarnaast 
behartigt zij de individuele en col-
lectieve belangen van de gedupeerden 
en doet onderzoek naar de verbete-
ring van hulp aan slachtoffers. Wat dit 
alles in de praktijk inhoudt, hoort u 
deze morgen. Plaats: De Sloep, Brink-
laan 42, Bussum (naast de Koepel-
kerk). Aanvang: 10 uur. Kosten: Leden  
€ 0,50, donateurs: € 2,50 en niet leden 
€ 3.00 incl. koffie/thee.

Slachtofferhulp

Zondag 26 maart: Geref. kerk vrijgem. 
9.30u. Ds. K.Folkersma en 17u. Ds. P. 
Boonstra; Vrije Evang. Gem. 10u. Ds. 
B. Hagen; Verlosserkerk 10 u. Ds. P.H. 
Gilst; Wilhelminakerk 10 en 19 u. Ds. 
H.J. van Dijk; Spieghelkerk 8.55 u. Ds. 
C.N. van Dis, 10.30 u. Ds. C. Bergström, 
17 u. Ds. L.W. Smelt; Evang.-Luth. 
Gem. 10u. Ds. W.F. Metzger; Remon-

strantse Gem. 10.30u. Ds. A.G. Ocht-
man; Ned.  Protestantenbond 10.30u. 
Ds. M.J. IJspeert; Doopsgez. Gem. 
10.30u. Ds. G.G. Hoekema; Vrije Kath. 
Kerk 10.30 en 19.30u.; R.K. Mariapa-
rochie 10 u Voorganger: H. Jansen; St. 
Jozefkerk 10 u. olv parochianen. Dins-
dag 28 maart: St. Jozefkerk 9 u. Pastor 
J. Hung.

Kerkdiensten

Op veler verzoek geeft Nimis nog een 
extra workshop pendelen. U kunt hier-
aan deelnemen op maandag 30 maart 
a.s., aanvang 19.30 uur. Docent is 
Margreet Falconer Atlee. Voor info/
opgave: Nimis centre of light Hamer-
straat 104 te Bussum. Tel: 6420307.

Nog een extra 
Workshop 
Pendelen

De geschiedenis heeft in ‘t Gooi tal-
rijke sporen achtergelaten. Waarom 
komen juist hier namen als St. Vitus, 
graaf Wichmann en Godelinde veel 
voor? Waarom kwamen Spanjaar-
den, Fransen en Pruisen hier en wat 
hebben zij gedaan? Kortom wat heeft 
zich hier allemaal afgespeeld?  Aan de 
hand van kaarten, oude prenten en 
schilderijen geeft Ruud van Iterson op 
een speelse wijze een overzicht van 
de “grote” geschiedenis van ‘t Gooi. 
Als u een moderne kaart van ‘t Gooi 
en markeerstift(en) meeneemt kunt u 
interessante straten en gebieden mar-
keren. ‘t Gooi gaat na deze voordracht 

in de Wilhelmina Kerk, Bussum meer 
leven. Zeker na een excursie door Naar-
den-Vesting!

Kosten: € 20,00. Lezing donderdag 
30 maart 20.00 uur. Excursie zaterdag  
1 april, tijdstip in nader overleg
Op 6 april start nog een cursus van 4 
lessen over Marc Chagall door mevrouw 
Laman Trip. 
Alle gegevens en inschrijfformulieren 
op www.volksuniversiteit.nl/naarden-
bussum en in het VU-boekje 2005 
- 2006 o.a. bij de Volksuniversiteit 
Naarden-Bussum (693 05 39) en de 
bibliotheken.

Geschiedenis van ’t Gooi 


