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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

ANBO-afdeling Bussum wordt in de 
gelegenheid gesteld om op woensdag 
26 juli en woensdag 23 augustus een 
bezoek te brengen aan de verkeerscen-
trale in Velsen-Zuid en aan de Gemaal-
centrale van de sluizen te IJmuiden. 
Aan deze excursies mogen ook niet-
ANBO leden deelnemen.

Miniwereld
Langs het Noordzeekanaal in Velsen 
Zuid staat sinds 1997 de verkeers-
centrale De Wijde Blik van Rijkswa-
terstaat. Van hieruit worden met 350 
camera’s dagelijks diverse snelwegen 
en tunnels in de regio bewaakt (o.a. 

ringweg Amsterdam A10, A4, A5, A22, 
A9 en vijf tunnels). Daarnaast wordt 
verkeersinformatie gegeven, worden 
maatregelen genomen bij filevorming, 
wegwerkzaamheden of ongevallen. Ook 
worden diverse tunnel- en bruginstal-
laties bediend. Een boeiende en inte-
ressante miniwereld op zich, waarbij 
men het idee krijgt zelf midden in het 
verkeer te zitten. Een unieke kansom 
dit mee te maken. Via grote schermen 
en uitleg krijgt men een beeld hoe de 
verkeerscentrale werkt, de berichten 
binnenkomen en gereageerd wordt bij-
voorbeeld bij ongelukken of files.
De koffietafel rond het middaguur 

zorgt er voor dat de inwendige mens 
niet vergeten wordt.
De prijs voor deze unieke excursie is 
voor ANBO-leden € 27.- en voor niet-
ANBO-leden € 30.- Aanmelden/infor-
matie: telefoon 6934219 / 6933826. 
Voor beide tochten geldt eerst aanmel-
den, dan pas betalen. Bedrag tenmin-
ste 14 dagen van te voren overmaken 
op giro 6992332 of bank 94.57.97.737 
beide ten name van ANBO-afdeling 
Bussum, onder vermelding van “Excur-
sie 26 juli of 23 augustus”  Vertrek 
vanaf het Bastion Hotel bij station 
Bussum Zuid om 8.30 uur. Thuiskomst 
om ongeveer 18.00 uur.

Exclusieve dagtochten
Elke dag hoor je op radio en TV de lange files op de wegen, of ongelukken, de snelheidsbeperkingen 
door werkzaamheden enz. Hoe wordt daarop gereageerd en wat merkt de weggebruiker hiervan. Re-
den genoeg om eens achter de schermen te kijken waar dit alles  geregeld wordt. 

ANBO zomerdagtochten
Tijdens de zomermaanden organiseert de ANBO voor vijftig-plussers een 
aantal dagtochten. Alle reizen zijn inclusief toegang tot een evenement, 
een koffiestop, een koffietafel en een diner. Ook niet ANBO-leden kunnen 
aan deze tochten deelnemen. De eerste tocht is op dinsdag 11 juli naar het 
veenmuseumdorp in Barger Compascuum, waar de oude tijden herleven. Op 
dinsdag 8 augustus gaat de reis naar Twente die in het teken staat van ”Van 
Jonge Leu en Oale Groond”, de TV-serie van Herman Finkers. Even over het 
riviertje de Dinkel wordt een bezoek gebracht aan Bad Bentheim.  Op zondag 
3 september staat het Bloemencorso in Zundert op het programma, inclusief 
zitplaats op de tribune. Informatie en aanmelden voor deze reizen via tele-
foon 6934219 / 6933826

Zondag 9 juli: Geref. Kerk vrijgem. 9.30 
u.Ds. R. ter Beek en 17 u. Ds. P. Boon-
stra; Evang. - Luth. Gem. 10 u. Ds. H.J. 
van Dijk; Leger des Heils 17 u. samen-
komst; Vergadering van Gelovigen 10 u. 

Broodbreking, 11 u. Bijbelbespreking; 
Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30 u.; 
Mariaparochie 10 u. N. Smit. Donder-
dag 13 juli: Koepelkerk 12.30-12.50 u. 
Pastor R. Nagelhout/P. Vermeulen.

Kerkdiensten

Een halve eeuw geleden werd
aan de Laarderweg 57 een tiental

jaren lang Coca Cola geproduceerd.

Na de Tweede Wereldoorlog verleende de Coca
Cola Export Corporation in Europa licensies
aan plaatselijke bottelarijen om de limonade
volgens een voorgeschreven (geheim!) recept
te bereiden. In Nederland werd vanaf het
begin van de jaren vijftig op zeven plaatsen
het Coca Cola-concentraat aangelengd met
plaatselijk leidingwater en daarna “gebotteld”
(in flesjes gedaan). Sinds 1950 ook in Bussum
door N.V.Bottelmaatschapij “Het Gooi”. In de
topjaren werden aan de Laarderweg maar
liefst 6000 flesjes per uur gevuld. De gele
Coca Cola wagens reden af en aan om de dis-
tributiecentra te bevoorraden.    

Coca Cola was een koploper op het gebied van
marketing en reclame. In een tijd van weder-
opbouw, schaarste en soberheid  werd het
luxe drankje bij de huisvrouwen aangeprezen
om ook thuis te serveren, als alternatief voor
ranja en gazeuse. Het was alleen te koop in
kleine flesjes.   

Ook op het gebied van sponsoring was Coca
Cola haar tijd ver vooruit. Bij vele Bussumse
feestelijkheden en bij plaatselijke sport- en
muziekevenementen in de jaren vijftig was de
bottelarij aanwezig met een stand. Hier kon
gratis een glaasje worden geproefd. Met rond-
leidingen in de fabriek, uiteraard afgesloten
met een drankje, werd de populariteit van het
merk vergroot.
Na de bouw van grote fabrieken in
Amsterdam-Sloterdijk en later in Lage Weide
(bij Utrecht) stopte de fabriek de lokale pro-
ductie. In Bussum werd de fabriek aan de
Laarderweg door het snel groeiend televisie-

Historische Kring Bussum ...
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Coca Cola uit Bussum!
nummer 27

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 contribu-
tie (minimaal 15 euro)op girorekening
4616807 onder vermelding ‘nieuw lid’ en uw
naam en adres.

bedrijf in gebruik genomen als garage voor de
reportagewagens. Inmiddels werden vanuit
Bussum iedere dag televisieuitzendingen op
het enige net verzorgd, en zijn het de repor-
tagewagens die af en aan rijden.  
Van twee Amerikaanse importproducten, de
anderhalf-liter-fles binnen handbereik en de
tientallen zenders op de kabel, ligt dus een
klein stukje geschiedenis aan de Laarderweg
in Bussum.

Tekst: Hans Jonker 

100 jaar Badhuislaan
Ter gelegenheid van de viering van het 100-
jarig bestaan van hun straat hebben de bewo-
ners van de Badhuislaan een boekje uitgege-
ven. Naast veel informatie over de geschiede-
nis van de straat en omgeving bevat
“Badhuislaan Bussum, beeld van een straat”
ook een serie interviews met straatbewoners
van vroeger en nu. Veel foto’s illustreren de
verhalen. Het boekje is te bestellen via
www.badhuislaan.nl


