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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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“De Bussumse haven in 1928”
nummer 24

Informatie en lidmaatschap

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.
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring
Bussum door:
* Invullen van het opgaveformulier op onze website of door
overmaking van de contributie (minimaal 15 euro)op girore-
kening 4616807 onder vermelding ‘nieuw lid’ en uw naam
en adres.

Delicatessenwinkel met een toren  Foto: Archief

De Bussumse haven in 1928. In het midden staat beeldbepalend, op de hoek van
de Brediusweg met de Vaartweg, de delicatessenwinkel met een toren. De architect
was H. F. Symons uit Laren, die aan de overzijde van de Vaartweg de woonhuizern
nr. 2 t/m 10 evenals Brediusweg 3 t/m 17 heeft ontworpen. Links zien we nog een
stukje van de oude villa van aannemer Weitjens aan de Brinklaan bij de
Brediusbrug. Dit deel van de haven werd in 1940 gedempt. Maar niet voorgoed.
Over enkele jaren zal hier weer water lopen.

Tekst: Martin Heyne
Foto: Michael de Ruiter / Felix Jasper (Willem de Zwijger College)

“Geef oude plaatjes 
nieuwe praatjes”
Bussumse scholieren helpen de Historische Kring om
Bussummers met andere ogen te laten kijken naar hun
woonplaats. 

In het kader van het “FreeChoice”-project van het Bureau
Vrijwilligerswerk verrichten leerlingen uit het derde leerjaar
vrijwilligerswerk voor de HKB. Zij gaan met de camera op
pad en fotograferen opnieuw een oude foto. Daar schrijven
zij ook zelf het achtergrondverhaal bij. Door straatinter-
views met oudere bewoners en door te zoeken in het archief
verzamelen de scholieren daarvoor de informatie. 

De foto’s worden gepubliceerd in de Bussumse Krant en op
de internetsite van de Historische Kring. Vorig jaar leerden
leerlingen van het Vitus College deze vorm van vrijwilligers-
werk, dit jaar was het Willem de Zwijgercollege aan de
beurt. Zowel de scholieren als de buurtbewoners zijn
enthousiast over deze bijzondere aandacht voor telkens een
ander stukje Bussum. Het project wordt daarom in het vol-
gend schooljaar natuurlijk voortgezet. 

Tekst: Maaike Witzel

Geruststellen
Zoals u gemerkt heeft, stond vorige 
week de wekelijkse rubriek van de 
Historische Kring niet in de krant. 
Dit had te maken met ruimtege-
brek. Doordat de krant minder pagi-
na’s bevatte dan normaal de laatste 
tijd, kon niet alle kopij worden 
geplaatst en moesten sommige 
artikelen die van mindere urgentie 
waren, wachten tot een volgende 
editie. Aangezien de omvang van 
de rubriek nogal fors is en urgentie 
niet aanwezig, viel deze direct af. 
Dit zal ongetwijfeld in de toekomst 
nog weleens gebeuren. Maar dan 
weet u vanaf nu wat de reden is en 
dat die van tijdelijke aard is.
Voorlopig gaan we nog wel even 
door met deze succesvolle rubriek.

De redactie

Dementie in de familie haalt veel over-
hoop. De rollenpatronen en het even-
wicht in de familiekring veranderen en 
samen krijg je vaak een hoop verdriet 
te verwerken. Vaak reageert ieder op 
zijn of haar eigen wijze op deze ingrij-
pende veranderingen. Ook moeten er 
soms besluiten genomen worden die 
heel ingrijpend zijn en waar je het wel 
over eens moet zien te worden. Helaas 
komt het nogal eens voor dat familie-
leden het niet goed met elkaar eens 
kunnen worden en door de dementie 
als het ware uit elkaar drijven. Ook 

in families die altijd erg harmonieus 
waren, kan dit gebeuren. Dit versterkt 
dan nog eens het verdriet dat er toch 
al is. Uitwisseling van ervaringen op 
dit gebied kan helpen. Die avond bent 
u hiertoe in de gelegenheid en kunt u 
ook advies krijgen over hoe te voor-
komen dat dementie als splijtzwam 
werkt.

Advies over omgaan met dementie
Het gesprek staat altijd onder des-
kundige leiding, die ook in bredere 
zin adviezen kan geven. Daarbij kan 

het gaan over de meest uiteenlo-
pende onderwerpen die het omgaan 
met dementie betreffen. Juist door de 
gezellige en begripvolle sfeer van het 
Alzheimer Café is het prettig je verhaal 
te doen en om de ervaringen van ande-
ren te kunnen beluisteren. 
Voor nadere informatie:
De Stichtse Hof, Naarderstraat 81, 
Laren, tel. 539 08 00
Vervoer een probleem? Bel 694 24 30, 
Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en 
Omstreken. Zie ook de website: www.
alzheimer-gooi.nl

Dementie als splijtzwam
Donderdagavond 29 juni is het de laatste donderdag van de maand en dus weer Alzheimer 
Café in de Stichtse Hof in Laren. Deze keer staat het thema “dementie als splijtzwam” cen-
traal. In de pub van het zorgcentrum is iedereen vanaf 19.30 uur welkom om ervaringen uit 
te wisselen over dementie. 

Reiki is een oude Japanse heelkunst, 
die in korte tijd ongelooflijk populair 
is geworden. Het komt voort uit de 
Boeddhistische Qigong met Shintoïs-
tische invloeden en werd eind negen-
tiende eeuw door Mikao Usui uit Kyoto, 
Japan, opnieuw ontdekt. Hij gaf het 
de naam reiki. Reiki is een eenvoudige 
en effectieve behandelingsmethode, 
waarbij met handoplegging wordt 
gewerkt. De inwijding in de reiki 2e 
graad wordt bij Nimis gegeven op 1 
juli. De lestijd is van 10.00 tot 17.00 
uur. Docent is Margreet Blaas, reiki 
master. Voor informatie of opgave: 
Nimis centre of light, Hamerstraat 104, 
tel. 6420307.

Reiki.
het Traditional Usui 
System of Natural 
Healing


