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Historische Kring Bussum ...

Gr
af

is
ch

e 
ve

rz
or

gi
ng

: 
Be

tt
y 

Sp
an

ja
ar

d 
- 

w
w

w.
st

ud
io

m
ou

ch
e.

nl

Naar de markt op zaterdagavond, dat kan in
1906. De Brink is de centrale plaats van het
dorp, met de katholieke kerk, een muziektent,
een kegelbaan, het monument (voor de in
1898 gekroonde koningin), en natuurlijk veel
horeca. Met daar in 1906 dus ook weer markt.
Veel later zouden markt en monument weer
een andere plaats krijgen: het Wilhelmina-
plantsoen!

Zoals 2006 een Rembrandt-jaar is, was het
jaar 1906 dit natuurlijk ook. De
“merchandising” beperkt zich tot een enkele
bijzondere uitgave.

Trots kan de Bussumsche Courant het
eredoctoraat melden dat in het jubileumjaar
aan Jan Veth wordt verleend. Deze kunstenaar
behoort tot de kring van toen bekende en
gevierde Gooise schrijvers, schilders en
componisten.
Hij woont in de villa Op den Akker aan de

Parklaan, in het volgens sommigen met
kaalslag bedreigde Spiegel.

•••• Hans Jonker
Excursie
Op 22 april is er een excursie naar Geologisch
MUSEUM Hofland, Hilversumseweg 51 te Laren.
Er zal daar een lezing gehouden worden over
het ontstaan van ´t Gooi in al zijn facetten.
Een groep gaat de gesteentetuin naast het
Museum bezoeken, de andere groep gaat een
wandeling van een uur maken over de hei waar-
bij de verschillende aspecten  van de geologie
aan de orde zullen komen. Om 10.15 uur ver-
zamelen voor het Museum, er is ruime parkeer-
gelegenheid aanwezig naast het museum.
De kosten bedragen E 3,- voor leden voor de
toegang van het Museum en de lezing. Voor
introducé´s bedraagt de toegang E 5,-
Graag opgeven van tevoren bij de HKB, tel.
035-6912968,of peremail:
hist.kring.bussum@planet.nl

De Hilversumse Meent
Waarom wilde Bussum de Hilversumse Meent
in 1901 niet hebben?
Zie de website: www.histkringbussum.nl

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

April 1906 “Plaatselijke toestanden…”

Van alle tijden zijn de krantenartikelen
waarin de trots op het eigen dorp wordt
gecombineerd met gemopper over ongunstige
ontwikkelingen. En de politiek speelt in op
deze bezorgde betrokkenheid.

Chocoladefabriek Bensdorp breidt uit met een
hypermodern bedrijfsgebouw. Het in 1906
gebouwde fabrieksgedeelte maakt honderd
jaar later deel uit van het project waarin
nieuwbouw gecombineerd wordt met het
behoud van de karakteristieke oude
gebouwen. Bensdorp zou in haar latere
topjaren volcontinu in ploegendienst gaan
produceren en aan honderden Bussummers
een baan bieden.
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B.B.V.Godelinde organiseert in haar 
wijkcentrum 2 kinderactiviteiten. Op 
woensdag 5 april een kinderbingo,voor 
iedereen tot 12 jaar.Tijd van 14.00 tot 
16.00 uur. Woensdag 12 april gaan we 
weer ouderwets eieren zoeken, graag 
aanwezig om 14.00 uur. Opgeven bij 
Kim - 06-52692614 of bij Priscilla - 
06-45102547. Wijkcentrum Achter de 
Linde, Godelindedwarsstraat 34.

Op woensdag 12 April heeft wijkont-
moetingscentrum Laarwijk weer haar 
gezellige paasbingo met leuke prijzen. 
De zaal is open om 14.00 uur de bingo 
start om 14.30 uur. U betaald € 0,50 
entree en de bingo kaarten kosten  
€ 0,50. Het wijkontmoetingscentrum is 
gelegen aan de Laarderweg 49, telefoon: 
6936525. U kunt bellen tussen 9.00 en 
12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur.

Paasbingo in 
wijkontmoetings-
centrum 
Laarwijk

Kinderbingo 
en eieren 
zoeken

Wil je nu eindelijk wel eens weten of 
er daadwerkelijk gidsen zijn in je leven 
en zo ja wil je dan wel eens weten wie 
hij of zij is en of je misschien wel door 
meerdere gidsen wordt begeleidt kom 
dan naar bovengenoemde workshop. 
De workshop wordt gegeven op dinsdag 
11 april, aanvang 19.30 uur. Docent is 
Margreet Falconer Atlee. Margreet zal 
je op deze avond begeleiden en de 
weg openen voor het ontmoeten van 
jouw gids. Voor informatie/opgave: 
Nimis centre of light Hamerstraat 104 
te Bussum, tel. 6420307 of kijk op de 
website:  www.nimis.nl

Workshop: 
Ontmoeting 
met je gids

In april starten de cursussen Nordic 
Walking vanuit Mensendieck Praktijk 
Laarderweg. Bij deze wandeltechniek 
maak je gebruik van ‘poles’. Dit zijn 
wandelstokken die je helpen om in 
een vlot tempo te lopen zonder dat 
dit een grote inspanning vergt. De 
poles zorgen ervoor dat je de spieren 
in je billen, buik, rug en schouders 
intensief gebruikt. Nordic Walking 
draagt bij aan sterkere rugspieren. 
De wandeltechniek wordt afgewisseld 
met oefeningen volgens de methode 
Mensendieck. Dat maakt deze vorm 

van Nordic Walking zeer geschikt voor 
mensen met rugklachten.  Het fijne van 
het lopen met de stokken is bovendien 
dat je de gewrichten in de benen ont-
last. Je verkleint de kans op blessu-
res en pijn. Nieuw dit seizoen is een 
cursus Nordic Walking voor mensen 
met de ziekte van Parkinson. De toch-
ten gaan over de hei en door het bos. 
Conditietraining, houdingsverbetering 
en gezelligheid in één. Belangstelling? 
Neem contact op met Marlijn Kraan of 
Barbara Faber. Mensendieck Praktijk, 
Laarderweg Tel: 6914883

Nordic Walking met oefen-
therapeut Mensendieck

Afvallen en op gewicht blijven wordt 
niet bereikt door een paar weken 
anders eten. Gewicht kwijtraken is een 
kwestie van doorzettingsvermogen en 
uiteindelijk van een blijvende veran-
dering in eet- en bewegingsgewoon-
ten. Dit is de enige garantie om op een 
goed gewicht te blijven.
Vanuit deze visie biedt Thuiszorg Gooi 
en Vechtstreek de cursus “Weight 
Control” aan in samenwerking met 
trainings- en therapiecentrum “Gezond-

heidsplan” in Bussum. In deze cursus 
werkt u op een unieke en succesvolle 
manier aan een goed gewicht. Na een 
medische screening en een inspan-
ningstest volgt de cursus bestaande uit 
10 lessen. De lessen starten met een 
half uur theorie door een voedings-
consulent, waarin aspecten als leef-
stijl, dieetadvies en gewichtscontrole 
aan bod komen. Ter ondersteuning 
ontvangt u hierbij een praktische cur-
susmap. Daarna volgt een praktijkles 

Cursus ‘Weight Control’
van een uur o.l.v. een fysiotherapeut, 
waarbij billen-, buik- en bovenbeen-
oefeningen gecombineerd worden met 
een cardioprogramma. 
Omdat mannen en vrouwen een ver-
schillend eetpatroon hebben, zijn er 
twee groepen samengesteld. 
De cursus wordt doorlopend gegeven 
op de donderdagavond: u kunt dus 
elke week instappen. Na afloop van 
de cursus kunt u deelnemen aan een 
maandelijkse vervolgbijeenkomst. 
Voor de medische screening, theorie 
en bewegingsoefeningen (tien weken) 
betaalt u € 117,50. Als lid van het 
Service Pakket van de Thuiszorg krijgt 
u 10 % korting. Ook kunt u bij uw 
zorgverzekeraar informeren naar een 
tegemoetkoming in de kosten. Voor 
informatie en aanmelding: Tel. 6 924 
495 of kijk op onze website: www.
tgvleden.nl

Deze maand alle hoofdgerechten voor maar € 10,-
Tegen inlevering van deze bon.

Bert’s Eetcafé, al 12 jaar een vertrouwd adres. 
Turfpoortstraat 52 - Naarden-Vesting

Tel.: (035) 694 93 99, www.bertseetcafe.nl

✄

Op woensdag 12 april om 10.00 uur zal 
de heer Winfried Timmer in de Sloep, 
Brinklaan 42 (naast de Mariakerk), 
een lezing geven over “Christus op de 
koude steen”. De predikers in de Mid-
deleeuwen gebruikten beelden om de 
mensen  te wijzen op de noodzaak van 
bekering en boete. Hoe levensechter 
des te meer drama. Hoewel er tijdens 
de beeldenstorm veel exemplaren van 

“Christus op de koude steen”  zijn 
verdwenen zijn er - vooral in Zuid-
Nederland - nog een aantal te vinden. 
Als verwoed verzamelaar kan de heer 
Winfried Timmers hier boeiend over 
vertellen en ons aan de hand van 
lichtbeelden en “in natura” het nodige 
laten zien. Kosten: Leden € 0,50, 
donateurs € 2,50 en niet-leden € 3.00 
incl. koffie/thee. 

KVG-ochtend ‘Christus op de koude steen’


