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Gordijnen vuil!!!
www.gordijnservice.nl

InterMediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaThuiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567  
of info@intermedicare.net

Historische Kring Bussum ...
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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.

De speelweide aan de 's Jacoblaan

Het is in januari 1926 als er hard gewerkt
wordt aan de bouw in het Brediuskwartier. 
We staan hier in de Jac. Bellamylaan vóór nr. 22 dat nog niet gebouwd
is en zien v.l.n.r. het in het jaar ervoor gereed gekomen nr. 24 
met Potgieterlaan 5. De bouw van het blok Potgieterlaan 7 /
Burgemeester 's Jacoblaan is nog volop bezig.
Meer naar rechts ligt de latere speelweide, met rondom het
eikenhakhout waarin de Isaac daCostalaan gebouwd zal gaan worden. 

•••• Martin Heijne

Foto: 2006 gemaakt door Maaike Witzel. Foto: 1926 Stads- en Streekarchief

nummer 16

Meer oude foto’s
Op het internet is een aantal verzamelingen
te zien van foto’s van het Bussum van
vroeger. 

Beeldbanken
De grootste collectie is van Martin Heijne,
deze staat op
www.bibliotheeknaardenbussum.nl . 
Ga op de bibliotheeksite naar de rubriek
“fotoarchief Bussum”. 

In twee grote “beeldbanken” zijn onder héél
veel meer ook foto’s van Bussum opgenomen:
de Beeldbank Noord-Holland heeft het
internet-adres www.beeldbank-nh.nl , het
Nationaal Archief het adres
www.nationaalarchief.nl. Met de zoekterm
“Bussum” komt u binnen deze beeldbanken in
de juiste verzameling.

Op de website van de Historische Kring
Bussum staan in de rubriek “links/overige”
nog meer adressen van internetsites met
historisch materiaal over Bussum. 

Zondag 23 april: Vrije Evang. Gem 
10u. Ds. W.A. Berkhof en 19u. Ds. 
D.G. Durieux; Geref. Kerk vrijgem. 
9.30u. Ds. P. Boonstra en 17u. Ds. J.J. 
Poutsma; Evang.-Luth. Gem. 10u. Ds. 
Y.Th.B.L. Bos; Remonstrantse Gem. 
10.30u. Prof. dr. Th.M. van Leeuwen; 
Ned. Protestantenbond 10.30u. Ds. H. 
Schram; Verlosserkerk 10 u. Ds. Van 
’t Slot; Wilhelminakerk 10 u. Mw. J. 
Visser-Leijstra, 19 u. Ds. C Bergström; 
Spieghelkerk 8.55 u. Ds. A. v.d. Meer, 
10.30 u. Ds. Bergström, 17 u. Ds. J. 
Vis;Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30u.; 
St. Jozefkerk 10 u. Pastor S. de Wit; 
R.K. Mariaparochie 10 u.Voorganger: 
N. Smit; Vergadering van gelovigen 10 
u. Broodbreking, 11 u. Bijbelbespre-
king. Dinsdag 25 april St. Jozefkerk 9 
u. Pastor J. Hung.

Kerkdiensten

Op vrijdag 21 april rollen de balletjes 
op de bingoavond van B.B.V. Godelinde 
in het wijkcentrum Achter de Linde, 
Godelindedwarsstraat 34. Een dag later 
op zaterdag 22 april kunt u een pijltje 
gooien op het darttoernooi. Allebei 
activiteiten beginnen om 20.00 uur.

Bingo 
en darts in 
Achter de Linde

De ChristenUnie-Bussum is op zoek 
naar beleidsadviseurs voor de raads-
periode  2006-2010.  Als beleidsad-
viseur doe je het voorwerk voor het 
raadslid. Op welke beleidsvelden jij 
je kunt gaan richten is nog afhan-
kelijk van de nieuwe indeling van de 
commissies en jouw eigen kennis en 
ervaring. De ChristenUnie wil op een 
geïnspireerde manier bijdragen aan 
het welzijn van Bussum. Er is een 
duidelijk en aantrekkelijk programma 
opgesteld met heldere standpunten. 

Het is dé manier om meer mensen te 
leren kennen binnen de christelijke 
politiek. En ten tweede is het sim-
pelweg leuk en ondernemend deel uit 
te maken van een nieuwe politieke 
partij in Bussum, omdat jij mensen 
aanspoort om na te denken over de 
standpunten van de ChristenUnie in 
Bussum. 
Heb je interesse? Laat het dan weten 
via de website www.christenunie-
bussum.nl of via Rene Wallenburg 06-
41347727

Beleidsadviseurs gezochtOpbrengst collecte 
Jantje Beton
De Jantje Betoncollecte, die gehou-
den is van 6 t/m 11 maart j.l. door 
de 4 plaatselijke peuterspeelzalen 
en scoutinggroep Erica in Bussum 
en in een gedeelte van Naarden, 
heeft in totaal € 5.144,19 opge-
bracht. Jantje Beton wil hiervoor 
alle gulle gevers hartelijk danken.

Ook hier weer een voorbeeld van 
wat er met de metaaldetector gevon-
den kan worden. Deze beauty kwam 
tevoorschijn langs een zandpaadje op 
het heitje tussen de Betonweg en de 
Bussummergrindweg. Ze waren toen 
net begonnen met de eerste voorbe-
reidingen van het ecoduct en alles lag 
open. Het is een herinneringslepeltje 
uit 1953 met de merkjes F sola 90. Dus 
zwaar verzilverd. Ik ben er echter tot 
de huidige dag nog niet achter welk 
jubileum dit lepeltje te melden heeft. 

De beeldenaar toont een stralende 
halve zon met de letters A N B ineen-
gestrengeld. Daaronder staat 1953 en 
daar weer onder 60 000.  Dat A N B 
kan ook zijn N A B en dan denk ik aan 
het bereiken van het ledental 60 000 
van de Nederlandse Arbeiders Bond of 
Beweging. 
U begrijpt al waar ik heen wil: is er 
misschien iemand die mij de ware 
identiteit van deze bodemvondst kan 
(en wil) onthullen?

Gérard Buhr

Zilveren vondst

Herinneringslepeltje uit 1953

Horen, zien en schrijven
 
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
S.v.p. niet meer dan 300 woorden inleveren.

Geen brieven

Zondag 23 april zal het Hilversumse 
Gospelkoor Dabar`Yah, dat onlangs 
haar 15 jarig bestaan mocht vieren, 
haar medewerking verlenen aan de 
Eucharistieviering in de St. Jozefkerk 
in Bussum. Het koor zingt zogenaamde 

black-gospels, liederen die ontstaan zijn 
in de slavernij en laten horen hoe de 
slaven het evangelie beleefden. Daar-
naast moderne gospels en (gezongen) 
gebeden. De viering is om 10.00 uur en 
de voorganger is pastor S. de Wit.

Gospelkoor Dabar`Yah in de St. Jozefkerk


