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Historische Kring Bussum ...
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Bussum, bakermat van de Nederlandse televisie
nummer 28

Foto: Stads- en Streekarchief

Kerkstraat hoek Kapelstraat
Aan linkerzijde is de Irenekerk zichtbaar. De basisvorm van kerk is gebouwd in 1882.
Door de toenemende bevolkingsgroei zijn in 1888 zijbeuken toegevoegd. Maar het aan-
tal Bussumers bleef groeien en zo werd de kerk in 1910 uiteindelijk toch te klein. De
grotere “Vrede” kerk werd gebouwd (midden/recht op foto) als vervanging en ingewijd
in 1914. Daarna heeft de Irenekerk o.a. gediend als militair tehuis, verkoopruimte voor
textiel en tweedehands goederen. In oktober 1951 kreeg het de functie als studio.
Vanuit deze studio heeft Philips zijn allereerste televisie uitzending uitgezonden. Het
televisiebedrijf heeft tot 1983 gebruikt gemaakt van het gebouw, de laatste jaren als
experimenteerruimte voor de afdeling “metingen en beproevingen”. Hier is o.m. tele-
tekst ontwikkeld. Begin jaren 90 werd de “kerk” afgebroken en plaats gemaakt voor het
huidige Villagecomplex.                         Tekst: Maaike Witzel

Foto 2006: Michael de Ruiter / Felix Jasper (Willem de Zwijger College)

Brand!
Op woensdag 6 april 1955 brak brand uit in
de televisiestudio. De eerste camera’s waren
nog zo weinig gevoelig dat een grote hoe-
veelheid licht nodig was om zichtbaar beeld
te krijgen. De vele bloedhete lampen hebben
waarschijnlijk de brand veroorzaakt.
Met name de zolderverdieping en de dakcon-
structie werden zwaar beschadigd. Hier is de
sloop van de oude spanten te zien. Het dak
werd in een ruimere opzet weer opgebouwd,
waarbij een extra verdieping ontstond en het
oude gebouw nog meer haar oorspronkelijke
vorm verloor. 
In het bioscoopjournaal van Polygoon was de
sensationele brand in de enige televisiestudio
van Nederland  te zien. Nu kunnen we deze
beelden op het internet nog eens bekijken. 
Ga naar:
<www.beeldengeluid.nl><naar online catalo-
gus><collecties><televisie><specials>
<vroege televisie: achter de schermen><brand
in studio irene>                 Tekst: Hans Jonker

InterInterMMediCare ThuiszorgediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere

verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 

ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 

of info@intermedicare.net

De groepspraktijken voor oefenthera-
pie Mensendieck in Naarden en Bussum 
gaan samenwerken! Aan het begin van 
dit jaar zijn de voorbereidingen van 
start gegaan. Vanaf juli 2006 is het 
dan echt zo ver: De praktijken aan de 
Koopweg 4 in Bussum en aan de Lam-
bertus Hortensiuslaan 40-c in Naarden 
werken samen! De samenwerking zal 
zich in eerste instantie richten op het 
ontwikkelen van nieuwe cursussen.
De huidige cursussen zullen niet ver-
anderen. Zo worden er in Bussum de 
volgende succesvolle cursussen gege-

ven: Bewust bewegen, een algemene 
cursus, 50+ cursus en 60+ cursus en 
Nordick Walking. In Naarden gaan de 
Mensendieck zwangerschapscursussen 
alweer zijn 4e achtereenvolgende jaar 
in. De nieuw te ontwikkelen cursussen 
worden gestart bij voldoende aanmel-
dingen en kunnen op verschillende 
dagen gegeven worden. Gepland om 
te kunnen starten zijn op dit moment: 
Bewust bewegen in de praktijk in 
Naarden en Ontspannen voor iedereen 
in Bussum. Uiteraard kunt u in beide 
praktijken ook terecht voor individu-

ele behandelingen ter voorkoming en 
opheffen van klachten van het bewe-
gingsapparaat. De praktijken hopen 
met de samenwerking hun expertise 
te bundelen om de beste kwaliteit te 
kunnen blijven bieden.

Mocht u meer willen weten kunt u con-
tact opnemen met Mensendieck Prak-
tijk Laarderweg, Koopweg 4, Bussum, 
Tel: 6914883. Mensendieck Praktijk 
Naarden, Lambertus Hortensiuslaan 
40-c, Naarden, Tel: 6940940 of www.
mensendieckgooivechtstreek.nl

Oefentherapeuten Mensendieck 
gaan samenwerken

Bij nader inzien heeft het Steunpunt 
Mantelzorg vastgesteld dat deze 
samensmelting op zo’n korte termijn 
prematuur en niet wenselijk is. Van-
wege allerlei andere ontwikkelingen 
zoals de op komst zijnde Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), de fusie van Versa met Sis en 
de hoeveelheid afspraken waarover 
nog consensus bereikt moet worden, 
is het volgens Steunpunt Mantelzorg 
op dit moment niet in het belang 
van de mantelzorgers in de regio 
om haast te maken met deze fusie. 
Ons streven blijft uitdrukkelijk om 

alle medewerking en inzet te leveren 
die nodig is om vanuit één frontof-
fi ce alle onbetaalde inzet in de regio 
effectief en effi ciënt aan burgers aan 
te kunnen bieden. 
Het Steunpunt Mantelzorg zal zich 
blijven inzetten voor een goede 
samenwerking en afstemming met 
zowel de gemeenten in de regio als 
alle relevante instellingen om een 
aaneensluitende keten van voorzie-
ningen voor mantelzorgers te realise-
ren en de positie van mantelzorgers 
te ondersteunen en te versterken. 

Overgangsjaar
Het jaar 2007 zal voor Steunpunt 
Mantelzorg een overgangsjaar 
worden. In 2007 hoopt het Steun-
punt samen met de gemeenten een 
meerjaren prestatieplan op het 
gebied van ondersteuning aan man-
telzorgers te kunnen vaststellen. 

Totdat dat duidelijk is, vindt Steun-
punt Mantelzorg het verstandi-
ger om vooralsnog vanuit haar 
zelfstandige,fl exibele en daadkrach-
tige positie te blijven functioneren.

Voorlopig geen fusie Mantelzorg 
met Versa Welzijn
In de intentieverklaring van 10 januari j.l. gaven Steunpunt Mantelzorg en Versa aan dat zij 
per 1 januari 2007 een samensmelting overwogen met als doel te komen tot een regionaal 
expertisecentrum op het gebied van vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorgonder-
steuning.

huwelijkskaarten
geboortekaarten

zeer uitgebreide collectie huwelijks- 
en geboortekaartjes
Geen toeslag kleur

Geen toeslag tekstwissel
Eigen ontwerp mogelijk

Drukkerij Meij Bussum
handels-, reclame- en familiedrukwerk

Stationsplein 4, 1404 AM Bussum
035-6947097 - drukmey@euronet.nl

zie onze website: www.drukmey.nl
Voldoende parkeergelegenheid    Boeken kunnen ook mee naar huis

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 15 juli 
de Floris V route, en woensdag 19 juli de 
Plassentocht. Vertrek Floris V om 10 uur 
NS-station Bussum-Zuid (hotelkant), ver-

trek Plassentocht om 10 uur van NS-sta-
tion Hilversum (taxikant). Vooraf opgeven 
op 621 02 72 of (036) 531 55 19. Voor 
overige tochten zie www.fi etsgilde.nl

Fietsgilde ‘t Gooi


