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K O R T I N G S C O U P O N

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u

op de normale entreeprijs € 9,- p.p. 
(geldig voor maximaal 4 personen). Geldig tot 29 oktober.

Oud Huizerweg 2 · 1411 GZ Naarden · Tel: 035-69 44 223
Fax: 035-69 40 476

Gewoon lekker spelen!

15% korting 15% korting 

www.oudvalkeveen.nl

Gewoon lekker spelen
Kan jij de

KLIMVULKAAN aan?

Kom echte
dieren knuffelen
in de NIEUWE

KINDERBOERDERIJ

Kom lekker
luieren aan ons

TROPISCH STRAND

Geniet van UNIEKE 
THEATERSHOWS

Check onze SPECIALE 
EVENEMENTEN op
www.oudvalkeveen.nl
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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 St. Janslaan in 1936”
nummer 20

Niet alleen in het Documentatiecentrum van
de HKB aan de Huizerweg is veel informatie
over Bussumse straten en huizen te vinden.
Ook het Streekarchief in Naarden
(Cattenhagestraat 8) bezit een uitgebreide
verzameling over Bussum. Deze advertentie
komen bijvoorbeeld uit de “Collectie
Winthorst” die op het Streekarchief bewaard
wordt. Een reeks van tientallen mappen
waarin per straat en vervolgens per
huisnummer foto’s en ander
documentatiemateriaal zijn verzameld. Ook
voor uw huis heeft Ab Winthorst (overleden
in 1997) op zijn tochten door Bussum met
de camera gestaan. Iedere middag vanaf half
twee is het Streekarchief te bezoeken. 

Tekst: Hans Jonker

De St. Janslaan kort vóór die in 1936 van trottoirs werd voorzien.
Daarvoor moesten de bewoners en strook van hun voortuin afstaan. We
staan hier bij de Veldheimerlaan en zien links op de hoek een hotel. Dat
kwam er al in 1908 en heette toen Burger-Hotel. Daarna noemde het zich
St. Janshotel en vervolgens Hotel Noord-Holland. Nu is het geen hotel
meer, maar een café met de naam J -tje. Aan de rechterkant van de straat

komen achtereenvolgens de Veldheimerlaan, de Botweg, de Cereslaan, het
Oosterpad en de Floralialaan op de St. Janslaan uit.

Tekst: Martin Heyne

Foto: Maaike Witzel. De St. Janslaan in 2006. 

Dat gebeurde als je in vroeger dagen je 
opwindsleuteltje van je vestzakhorloge 
verloor. Dan stond de tijd dus echt stil, 
want het waren makkelijk te verliezen 
priegeldingetjes. Deze objectjes beho-
ren tot de categorie leukere vondsten. 
Voorals als je bijzondere exemplaren 
vindt. En die zijn er bij duizenden 
gemaakt.
Op de foto zien we b.v. een stervor-
mig sleuteltje. Deze is met een modern 
woord multi functioneel. Er konden 
horloges met verschillend sleutelgat 
mee bediend worden. Een van de sleu-
teltjes is in de vorm van een jacht-
hoorn. Voor het klokje van de jager 
dus. Het platte, donkere sleuteltje is 
moeilijk af te lezen op de foto, maar 
draagt de afbeelding van Erasmus met 
zijn kenmerkende hoofddeksel.
De grote sleutel is vermoedelijk van 
een forse staande klok en het sleutel-
tje met de omlaaggebogen uiteindjes 
is nog wel herkenbaar als zijnde van 
een oude wekker.
Het “gewone” sleuteltje is vrijwel zeker 
afkomstig van een kistje of een klein 
kastje en zal rond 1700 dateren. Som-
migen van mijn piepgenoten hebben 
veel meer mazzel dan ik en vinden 
gewoon de zakhorloges zelve! Die zal 
ik u in een van de volgende artikel-
tjes eens laten zien, want het gras is 
immers altijd groener bij de buren!

Gérard Buhr

Als de tijd stilstaat...

Bingo
BBV Godelinde organiseert op vrij-
dag 19 mei een bingo. Het wordt 
gehouden in wijkcentrum Achter de 
Linde Godelindedwarsstraat 34. 

De avond begint om 20.00 uur ter-
wijl de zaal open is om 19.30 uur

Op 11 mei 1981 werd een proefpro-
ject “wijkgericht werken” gestart in de 
gemeente Bussum. Dit bleek de aanzet 
voor wat later werd wijkpost Koopweg 
en nu bekend is als W.O.C. Laarwijk. 
Het succes was groot in 1992 werd er 
uitgebreid verbouwd, wat resulteerde 
in het huidige Wijkontmoetingscentrum 
Laarwijk. Nog steeds weten ouderen uit 
de omgeving en ver daarom heen het 
wijkontmoetingscentrum te vinden. Het 
wijkontmoetingscentrum is een leven-
dige plek, groeit met zijn tijd mee en 
heeft dan ook een interessant aanbod 

aan activiteiten, een diensten aanbod 
en is een gezellige plek om gewoon 
eens binnen te lopen. Dit alles wordt al 
die jaren gedragen door een grote groep 
betrokken vrijwilligers. Zij worden dan 
ook verwend op 24 mei met een heerlijk 
dagje uit. Op deze datum is het wijk-
ontmoetingscentrum dan ook gesloten. 
Heeft u interesse in het aanbod of wilt 
u eens langskomen. W.O.C. Laarwijk is 
gelegen aan de Laarderweg 49, tele-
foon 6936525. Open van maandag tot 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 17.00 uur

Wijkontmoetingscentrum 
Laarwijk 25 jaar

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 20 
mei de Floris V route, en woensdag 24 
mei de route Vechtstreek-Zuid. Vertrek 
Floris V om 10 uur NS-station Bussum-

Zuid (hotelkant), vertrek Vecht-
streek-Zuid om 10 uur van NS-station 
Hilversum (taxikant). Vooraf opgeven 
op 621 02 72 of (036) 531 55 19.

Fietsgilde ‘t Gooi


