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Dansschool de Jong is al meer dan 
20 jaar de spraakmaker op het gebied 
van dansen en dansen leren. Bij dans-
school de Jong staat sfeer en gezellig-
heid hoog in het vaandel. Dansen bij 
dansschool de Jong is meer dan alleen 
maar Foxtrot, Salsa, Engelse wals en 
Cha cha leren. Gezelligheid is de rode 
draad door alle lessen. Dansschool de 
Jong is steeds weer up to date met 
nieuwe dynamische dansprogramma’s 
in de juiste verhouding tussen inspan-
ning en ontspanning. In een gezellige 
sfeer leer je jezelf ongemerkt dansen. 
De begeleiding van het enthousiast 
en deskundig team van dansschool de 
Jong, bestaat vooral uit het bijsturen 
en stimuleren van je eigen prestaties. 
September 1985 is dansschool de 
Jong, in de Raadhuiskelder van start 
gegaan. Binnen 2 jaar was dansschool 
de Jong de Raadhuiskelder ontgroeid 
en hebben zij het huidige pand betrok-
ken aan de Brinklaan 112a te Bussum, 
waarin altijd een gezellige sfeer heerst. 
De dansschool is onder gehele leiding 
van Dick de Jong. Dick de Jong heeft 

zijn danslerarenopleiding met succes 
afgesloten en is F.D.O. en I.D.T.A gedi-
plomeerd. Tevens bezoekt hij regel-
matig studie-dagen en congressen om 
de nieuwste ontwikkelingen door te 
geven aan de leerlingen. Samen met 
een grote groep enthousiaste mede-
werkers verzorgt hij danslessen vanaf 
6 jaar. Bij Dansschool de Jong kun je 
kiezen uit een keur van verschillende 
cursussen o.a. Standaard en Zuid-
Amerikaanse dansen, Streetdance en 
Kidsswing, Solo dansen en bewegen op 
muziek. De komende weken worden er 
tal van gratis proeflessen gegeven, dus 
iedereen kan meedoen om te kijken of 
hij of zij de cursus leuk vindt. Ook 
wordt er gezorgd voor de veiligheid 
van de cursisten. 
Dansschool de Jong voldoet aan de 
veiligheidseisen van de gemeente 
Bussum. Voor een compleet overzicht 
kunt U de vernieuwde website bezoe-
ken: www.dansschooldejong.nl U vindt 
dansschool de Jong aan de Brinklaan 
112 a - Bussum en telefonisch onder 
nummer 035-6931668 

Dansschool de Jong, meer dan alleen danspasjes leren

Huizerweg 80a, Bussum - Geopend: vrijdag v.a. 14.00 uur / zaterdag v.a. 11.00 uur G
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Het logo van de Historische Kring 
Bussum toont het silhouet van 
het oude Bussumse raadhuis. Dit 
stond van 1885 tot 1960 aan de 
Brinklaan. Nu zijn er de winkels van 
De Nieuwe Brink.

In 1906 (dus al na 
twintig jaar) was 
het raadhuis annex 
politiebureau en 
brandweerkazerne te 

klein geworden en moest het worden 
verbouwd. De gemeentelijke diensten 
trokken tijdens de verbouwing in bij de 
burgemeester thuis aan de Lindelaan  
Burgemeester Van Suchtelen van de 
Haare woonde er op nummer 17, in 
Villa Wistaria.

Tot verdriet van de Bussumse 
bouwvakarbeiders werd de verbouwing 
van hun raadhuis gegund aan een 
bedrijf uit Apeldoorn.
In de gevel van het vernieuwde en 
uitgebreide raadhuis werd naast het 
bouwjaar 1885 ook het jaar 1906 
gebeiteld. Door vreemd volk.
Het gebouw zou nog enkele keren 
worden uitgebreid, maar in 1960 werd 
het toch vervangen door het huidige 
gemeentehuis. De sloop van het oude 
raadhuis wordt nog steeds uit de grond 
van ieder Bussums hart betreurd.  Gr
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Bussums Historisch Tijdschrift met o.a. 
“Het Spiegel” mooiste villawijk van 
Nederland? Het septembernummer, 
de fiets- en wandelroute en de dvd nu 
verkrijgbaar! Meer informatie bel 
(035 69 129 68) of per email 
(hist.kring.bussum@planet.nl)

Villa Wistaria

Tekst: Hans Jonker

Bronnen: archief Martin Heyne  & Stads- en 

Streekarchief Naarden 

Sinds jaar en 
dag staat aan de 
rand van Bussum 
een watertoren. 
Momenteel is hij 

niet meer in gebruik, maar hij heeft 
lang gezorgd voor de watervoorziening 
in Bussum. Wanneer is hij eigenlijk 
gebouwd? Kijk op onze website bij om-
gevingseducatie voor het antwoord.

Op zondag 8 oktober a.s. organiseert 
het Goois Vocaal Ensemble haar jaar-
lijkse rommelmarkt. Deze vindt plaats 
in het Andreashuis, Turfpoortstraat 29 
te Naarden-Vesting. U bent van harte 
welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
De leden van het G.V.E, een gezellig, 
gemengd koor uit Naarden, verzamelen 
gedurende het jaar mooie spulletjes 
om te verkopen. De opbrengst van de 
rommelmarkt komt ten goede aan de 

koorkas en wordt gebruikt voor bijzon-
dere uitgaven, zoals een CD opname of 
een buitenlandse concertreis.
Indien u goede, bruikbare spullen 
(geen aardewerk) wilt bijdragen, kunt 
u deze inleveren op zaterdag 7 okto-
ber tussen 10.00 en 14.00 uur in het 
Andreashuis. Uw spullen kunt u ook 
laten ophalen. Daarvoor kunt u tele-
fonisch een afspraak maken via tele-
foonnummer 6941085.

Rommelmarkt

Atletiekvereniging Tempo bestaat deze 
maand 70 jaar! Oud-leden worden uit-
genodigd om op 30 september tussen 
15.00 uur –en 17.00 uur samen terug 
te kijken op de afgelopen jaren en te 
proosten op de toekomst. De jubile-
umreceptie vindt plaats in het Tempo 
clubhuis, Voormeulenweg 24. Ook 
donateurs, samenwerkende organisa-
ties en overheden, medebewoners van 
Sportpark-Zuid en atletiekverenigingen 
in de regio zijn voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd. Voor meer informatie zie: 
www.avtempo.nl

Jubileumreceptie 
voor oud-leden 
Tempo

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober zal 
de Remonstrantse Gemeente Naarden-
Bussum de deuren van haar kerk aan 
de Koningslaan weer openzetten voor 
de traditionele Koningsbeurs. 
Antiek en curiosa, baby- en kinder-
zaken, diensten, handwerken, huis-
houdelijke apparaten, kleding, kleine 
cadeautjes, linnengoed, muziek, plan-
ten, potten en pannen, speelgoed . . . 
het ligt en staat allemaal te wachten 
op hen die een koopje niet schuwen en 
tegelijk iets willen bijdragen aan een 
goed doel. Want zoals altijd gaat er 

ook dit jaar een deel van de opbrengst 
weer naar zaken die steun verdienen, 
o.a. enkele projecten in Afrika en 
Indonesië, het Interkerkelijk Diaconaal 
Fonds (Bussum, Naarden, Hilversumse 
Meent) en de recentelijk opgezette 
voedselbank in Bussum. 
De Koningsbeurs is op vrijdag open 
van 14.00 - 20.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. Voor, tijdens 
of na het snuffelen kan men genieten 
van een hapje en een drankje tegen 
zeer vriendelijke prijzen. De kerk is 
gelegen aan de Koningslaan 2B.

Tweejaarlijkse bazaar in Remonstrantse Kerk

De koningsbeurs komt er 
weer aan


