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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.

“Herenstraat in 1928”
nummer 21

Foto: Maaike Witzel. De Herenstraat in 2006. 

Op het eerste gezicht is er niet zo veel veranderd in de Herenstraat sinds
deze foto in 1928 werd genomen.
Alleen het hoekpand in de splitsing, waar een motorfietsenbedrijf in zat
is door iets nieuws vervangen. Om het toenemende verkeer aan de
linkerkant naar de Kerkstraat toe doorgang te verlenen is de straat
verbreed door het tuinhek tot achter de bomenrij op te schuiven.

Op de Brink staat de lijnbus naar Hilversum klaar voor vertrek. De bomen
aan de rechterkant van de straat stonden in de ruime tuin van een
villaatje dat enkele jaren daarna is afgebroken, ten behoeve van de rij
winkelhuizen naar de hoek met de Krijnenweg.

Tekst: Martin Heyne

Tentoonstelling K.P.C. de Bazel

In het Gemeentemuseum in Den Haag is
momenteel een tentoonstelling over de
Bussumse architect K.P.C.de Bazel. Op deze
expositie worden met name ontwerpen van
interieurs, van drukwerk en van glaswerk van

zijn hand getoond.
Een voorbeeld is
het visitekaartje
voor tuinarchitect
Tersteeg. 
Karel de Bazel
(1869-1923)
woonde vanaf
1901 op Parklaan

1b en vanaf 1903 tot zijn plotselinge dood 
op Meentweg 61 in Bussum. 

De tentoonstelling is te zien tot 11 juni. 

A-MERK
Voor de prijs van een huismerk

De makelaars van Van Nieuwpoort 
geven veel en vragen weinig. Bij Van 
Nieuwpoort Makelaars betaalt u 0,95% 
excl. BTW voor bemiddeling in aan- 
en verkoop. Het vaste tarief voor een 
taxatierapport is  250,– excl. BTW. 
Informeer naar de voorwaarden.

Herenstraat 18-20, Bussum 
Telefoon 035 – 695 00 31
www.nieuwpoort.nl

Volksuniversiteit in de bibliotheek
en jeugdafdeling meer open
De centrale bibliotheek aan het Wilhel-
minaplantsoen is vanaf dinsdag 6 juni 
t/m maandag 3 juli gesloten vanwege 
een verbouwing en herinrichting. De 
verbouwing is noodzakelijk omdat in juli 
de Volksuniversiteit Naarden-Bussum 
haar intrek neemt op de eerste etage 
in het bibliotheekgebouw. De volksuni-
versiteit is op dit moment gevestigd in 
gebouw Uit-Wijk aan de Ceintuurbaan. 
De jeugdafdeling van de bibliotheek, die 
is gevestigd op de eerste etage, verhuist 
naar de begane grond en krijgt, als 
gevolg daarvan, in de nieuwe situatie 
dezelfde openingstijden als de afdeling 
voor volwassenen. Dat betekent bijna 
een verdubbeling van de openingstijden 
van de jeugdbibliotheek, die dan op 
dinsdag t/m vrijdag ook s’ochtends van 
10.00 tot 14.00 uur geopend zal zijn en 
op de dinsdagavond tot 20.00 uur.

Nieuwe vloerbedekking 
en zelfbediening
Bovendien zijn bouwkundige aanpas-
singen nodig ten behoeve van de 
brandveiligheid van het gebouw. Naast 
de bouwkundige aanpassingen zal in 

de publieksruimte de vloerbedekking 
worden vervangen en wordt het uitleen-
centrum van de bibliotheek aangepast 
voor de invoering van zelfbediening. Als 
de bibliotheek op dinsdag 4 juli weer 
opengaat zal de uitleen en inname van 
de boeken, cd’s en dvd’s door de klanten 
zelf worden uitgevoerd. Ten behoeve 
daarvan is in de afgelopen maanden 
de gehele collectie van de bibliotheek 
voorzien van gevanceerde RFID-labels. 
Tenslotte wordt een deel van het meubi-
lair vervangen en gerenoveerd en wordt 
de opstelling van de collectie veel meer 
op de gebruikers afgestemd. De romans 
worden per genre bij elkaar geplaatst en 
de informatieve boeken worden op een 
overzichtelijke manier op onderwerp, 
thema en interessegebied bij elkaar 
geplaatst.

Veel en lang lenen
Vanwege de sluitingsperiode worden 
voor de te lenen materialen dubbele 
leentermijnen geregistreerd. De boeken, 
tijdschriften en cd-roms kunnen 8 
weken worden geleend, vanaf 30 juni 
worden de cd’s en dvd’s voor 5 weken 
uitgeleend. Bovendien kunnen onbe-
perkte hoeveelheden worden geleend. 

Geleende materialen van de centrale 
bibliotheek kunnen na de sluitingspe-
riode uitsluitend weer in de centrale 
bibliotheek worden geretourneerd. 

Filiaal Naarden extra geopend
Het bibliotheekfi liaal aan de Van Lim-
burg Stirumlaan in Naarden zal in de 
sluitingsperiode van de centrale biblio-
theek alle ochtenden (met uitzondering 
van maandag) vanaf 10.00 uur geopend 
zijn en de middagen tot 18.00 uur. Het 
fi liaal is klein en biedt lang niet het 
aanbod van de centrale bibliotheek, 
maar men wordt in ieder geval in de 
gelegenheid gesteld om een krant of 
tijdschrift te lezen en boeken te lenen. 
De boeken en andere materialen die 
in de centrale bibliotheek zijn geleend 
kunnen niet in fi liaal Naarden worden 
geretourneerd, want er is daar geen 
ruimte om extra boeken op te slaan.

Lenerspas geldig in bibliotheken in 
Huizen, Laren en Hilversum
De bibliotheek Naarden-Bussum is 
onlangs overgegaan op een nieuw 
bibliotheekautomatiseringsnetwerk. 
De bibliotheken van Huizen, Laren en 
Hilversum zijn overgegaan op hetzelfde 

automatiseringssysteem en de Gooise 
bibliotheken zijn druk bezig met de 
ontwikkeling van een praktisch samen-
werkingsverband ten behoeve van een 
betere dienstverlening aan de leden. 
Een onderdeel van de samenwerking 
is dat de bibliotheken elkaars leden 
als gebruiker van de eigen bibliotheek 
accepteren. Dat betekent dat leden van 
de bibliotheek Naarden-Bussum ook 
boeken, cd’s en dvd’s kunnen lenen in 
de bibliotheken in Huizen, Hilversum en 
Laren.

Vernieuwde bibliotheek 
weer open op dinsdag 4 juli
De vernieuwde centrale bibliotheek is 
vanaf dinsdag 4 juli weer geopend voor 
het publiek. Vanaf augustus opent de 
volksuniversiteit haar kantoor in de 
bibliotheek en vanaf september worden 
er ook cursussen in het bibliotheekge-
bouw gegeven. 
Op zaterdag 2 september houden volks-
universiteit en bibliotheek gezamenlijk 
een Open Dag om het nieuwe cursus- en 
culturele seizoen feestelijk te openen. 
Kijk voor informatie van en over de 
bibliotheek ook op www.bibliotheek-
naardenbussum.nl.

Centrale bibliotheek maand juni 
wegens verbouwing gesloten

Introductieles 
Nordic Walking 
bij Klimcentrum 
Rock Steady
NordicWalking is een nieuw en 
revolutionair bewegingsconcept in 
de outdoor fi tness wereld.
Bij Nordic Walking gebruikt men het 
bovenlichaam en de armen op een 
soepele en gezonde manier, waar-
door er een hoger energieverbruik 
ontstaat dan bij gewoon wandelen 
of joggen. Het is te vergelijken met 
het klassieke langlaufen, echter 
met iets kortere stokken (poles).
Steeds meer mensen ontdekken de 
voordelen van Nordic Walking. Lijkt 
het eerst nog een beetje vreemd 
om te wandelen met stokken al snel 
ontdekt iedereen er ook de voorde-
len van. Nordic Walking is namelijk 
niet alleen gezond, maar het is ook 
erg leuk. Klimhal Rock Steady, Zan-
derijweg 12-14, tel: 020-6439009, 
E-mail: moreno.mail@tiscali.nl

De les begint om 10.00 uur en duurt 
1,5 uur. U wordt ontvangen met 
koffi e en thee. De kosten bedragen 
€ 15,90 pp (inclusief broodje en 
een drankje en het gebruik van de 
poles)


