
Bussumse Krant,  nr.  38, 19 oktober 2006, pagina 7

Op de hoek van de Brinklaan en de 
Herenstraat was zeker al sinds begin 
18e eeuw café restaurant hotel 
De Rozeboom gevestigd.

Nu worden er in de gebouwen onder 
meer evangelische boeken verkocht en 
fondue geserveerd. De Rozeboom is 
tientallen jaren lang het middelpunt Gr
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Streekarchief Naarden   

geweest van het gezelligheidsleven 
van vele Bussumers. Verschillende 
herensociëteiten hadden er hun vaste 
samenkomsten, op woensdag en 
zondag werd er gekegeld. 
En ongetwijfeld zullen er ook vele 
kaartjes zijn gelegd. Vanuit de tuin 
met terras keken de gasten zomers 
naar de activiteiten op de Brink. 

nu verkrijgbaar! Meer informatie 
bel (035 69 129 68) of per e-mail 
(hist.kring.bussum@planet.nl)

Op maandag 15 oktober 1906 sluit 
herbergier Majoor zijn deuren voor 
een dag. Uitgebreid wordt gevierd 
dat het dan 25 jaar geleden is dat 
Cornelis Majoor het etablissement van 
zijn voorganger overnam. Majoor is 
een markante persoonlijkheid, die een 
centrale rol speelt in het Bussumse 
dorpsleven. Ook in de locale politiek 

is hij actief. Op de jubileumavond 
ontvangt hij dan ook zo´n 120 gasten.

Nog tot 1917 zal Majoor achter de 
tap staan in zijn Rozeboom. Later 
krijgt het pand diverse uitbreidingen, 
waaronder de tuinzaal waarin nu de 
boekhandel zit. Bekendheid krijgt 
het café restaurant in de vijftiger 

jaren als de Nederlandse televisie 
zich in Bussum vestigt. Menig 
`televisiepersoonlijkheid` logeert er, 
en de zalen worden als repetitieruimte 
gebruikt. In 1971 wordt het hotel 
definitief gesloten. 

In 1906 voelde het nog bloot 
als je geen hoofddeksel draagt. 
Noodgedwongen moet een van Majoors 
gasten op 15 oktober “bloothoofds” 
naar huis.  

Huis kopen? Huis verkopen?

- taxaties

- waardebepaling

- voor al uw verzekeringen

www.vanleeuwenmakelaars.nl

Makelaars-/assurantiekantoor 

VAN LEEUWEN

Mackaylaan 42

1412 CR NAARDEN

Tel.: 035-6941927    

Fax: 035-6947072

Wat wil de VVD nu eigenlijk??
Janny de Jonge schreef twee weken 
geleden in het Politiek Forum namens 
de VVD dat de gemeenteraad formeel 
niet over architectuur gaat, maar dat 
zij de bouwplannen op de plek van 
het huidige gewestkantoor aan de 
Brinklaan niet goed vindt. Mevrouw 
De Jonge is gemeenteraadslid voor de 
VVD. Haar wethouder gaat over deze 
bouwplannen. Als de VVD het er niet 
mee eens is, moet zij de eigen wethou-
der terugfl uiten of een motie indienen, 
waarin zij de bouwplannen ter discus-
sie kan stellen.  Mevrouw de Jonge 
stelt dat zij de inspraak serieus wil 
nemen. Dan moet ze er iets mee doen. 
Ik zit in de fractie van GroenLinks. Als 
oppositiepartij leer je, dat je gebruik 
moet maken van je middelen, b.v. 
schriftelijke vragen, amendementen 
en moties. Waarom dóet de VVD niets, 
als deze partij het niet eens is met de 
gang van zaken??? Alleen maar klagen 
in de Bussumse Krant helpt niet…..
Het stukje van mevrouw de Jonge 
riep meer vraagtekens bij mij op. 

Zij besluit  met een opmerking naar 
aanleiding van de bouwplannen voor 
Bensdorp: “Die - de omwonenden - 
kunnen naar de rechter om de gigan-
tische fl atgebouwen tegen te houden”. 
Flatgebouwen???? Van de oude – hoge 
– fabriek wordt een prachtig woon-
complex gemaakt. Industrieel erfgoed 
wordt behouden en er komt brood-
nodige woonruimte beschikbaar. Aan 
het einde van het complex verrijst 
een appartementenblok van beperkte 
omvang. We hebben het hier niet over 
gigantische fl atgebouwen! Mevrouw de 
Jonge, u bent bezig met stemmingma-
kerij. Wanneer u een ander plan wilt 
dan er nu ligt, moet u met voorstellen 
komen en actie ondernemen. Nu roept 
u maar wat vanaf de zijlijn. 
U zegt dat de VVD bij eerdere besluiten 
wil blijven. Die besluiten waren ver-
woord in een nota van uitgangspunten. 
U weet, net als ieder ander raadslid, 
dat een nota van uitgangspunten vaak 
wordt bijgesteld; dat gebeurt nu een-
maal bij uitgangspunten. De praktijk 
levert meer dan eens voortschrijdend 

inzicht op.
Mevrouw de Jonge, wanneer u zaken 
anders geregeld wilt hebben, moet u 
in actie komen en u niet verschuilen 
achter bewoners of de rechter. Groen-
Links kan u nog wel wat ideeën aan de 
hand doen, want u bent het duidelijk 
niet gewend om oppositie te voeren! 
Voor de duidelijkheid: ik vind dat er 
veelbelovende plannen liggen en steun 
de wethouder ( Hij kan altijd nog van 
partij veranderen…)

Nen van Ramshorst, Bussum

Horen, zien en schrijven
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
S.v.p. niet meer dan 300 woorden inleveren.

Sterke toename
Mantelzorg is de extra zorg die fami-
lieleden, vrienden, kenissen of buren, 
vrijwillig en onbetaald verlenen aan 
personen in hun familie, huishouden 
of sociale netwerk met fysieke, ver-
standelijke of psychische beperkingen. 
Mantelzorg begint vaak met een kleine 
handreiking en kan uitgroeien tot 24-
uurs zorg. 
Het verlenen van mantelzorg is een 
rol die veel mensen in een bepaalde 
periode van hun leven vervullen, op 
allerlei verschillende manieren en in 
diverse omstandigheden.
Volgens onderzoek van de GGD (2005) 
telt de regio Gooi en Vechtstreek 
42.000 mantelzorgers. Dit aantal zal in 
de toekomst sterk toenemen door de 
grote vergrijzing binnen de regio.

Bekende zangeressen
Het 10 jarig bestaan wordt, samen 
met de jaarlijkse Dag van de Mantel-
zorg, op 8 november gevierd met een 
avond in Spant! met een spetterend 
optreden van 19.30 tot 22.15 uur van 
The girls wanna have fun, bestaande 
uit bekende Nederlandse zangeressen. 
Het Steunpunt Mantelzorg nodigt alle 
mantelzorgers uit de regio Gooi en 
Vechtstreek uit, ook als u nog niet 
ingeschreven staat bij het Steunpunt. 
Mantelzorgers uit de regio kunnen zich 
voor deze avond opgeven op werkda-
gen van 9.00 – 13.00 uur op telefoon-
nummer: 697 00 50 of via de website 
www.mantelzorggooi.nl. Vooraf opge-
ven is noodzakelijk, want er is een 
beperkt aantal kaarten beschikbaar en 
vol = vol.

10 jaar Steunpunt 
Mantelzorg
Het Steunpunt Mantelzorg Gooi en Vechtstreek bestaat 10 
jaar. Dit wordt op 8 november a.s. gevierd met een spetteren-
de avond in Spant!

Wijkontmoetingscentrum Laarwijk 
start 16 november a.s. met een cursus 
bloemschikken. Iedere twee weken 
wordt er op donderdagmiddag  van 
14.30 uur tot en met 16.30 uur een 
mooi stukje in elkaar gezet onder bege-
leiding van een docent. Donderdag 16 
november beginnen we met een herfst-
stukje. Neemt u zelf een schaaltje en 
een mesje mee? Zij zorgen voor de rest 
van het materiaal. De kosten voor deze 
cursus bedrage € 10,- per keer inclusief 
materiaal en koffi e of thee. U kunt zich 
opgeven voor 10 november bij de gast-
vrouwen van Laarwijk, tel. 693 65 25

Cursus Bloemschik-
ken bij Laarwijk 


