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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
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Herenstraat - Foto en tekst: Oktober 2006 Hans Jonker

Aan weerszijden van de Keizer Ottostraat stond bij de Voormeu-
lenweg destijds een blokje van vier stenen noodwoningen. 
Ze waren gebouwd in 1920 en bewoond tot de afbraak in 1932, 
toen deze foto werd genomen. 

Aan het einde van de straat staat de R.K. Heilig Hartkerk, 
gebouwd in 1931 naar ontwerp van de Bussumse architect 
Herman van Eijden. Op het moment dat deze foto gemaakt 
werd was die kerk nog niet in gebruik. Zestig jaar later is ze 
door afbraak al weer uit het straatbeeld verdwenen.

Foto: April 1932: Stads- en Streekarchief Naarden 
Foto: Oktober 2006: Daan de Bruin & Maikel van Latum 
(Havo leerlingen Sint Vituscollege)
Tekst: Martin Heyne

Door de afbraak van het pand Herenstraat 25 is een oude 
muurreclame  tevoorschijn gekomen. Op het vroegere 
nummer 11 ( nu nummer 27) hadden meerdere generaties 
van de kleermakersfamilie Bus een zaak. 

Binnenkort is het gat in de gevelrij weer gesloten. 
De beschilderde muur zal waarschijnlijk eerder gesloopt 
zijn dan het nu te bouwen appartementengebouw. 
Dus kijk bijtijds nog even over de schutting in de 
Herenstraat.  

Adresboek Bussum 1927
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Het programma draait dit jaar om de 
natuur in vele verschijningsvormen, 
bezongen vanuit verschillende cultu-
ren. We gaan van de vroege middel-
eeuwen, via Brahms en Schubert naar 
de eigentijdse muziek en maken intus-
sen een wereldreis. Doordat koorliede-
ren worden afgewisseld met optredens 
van kwartetten en solisten, wordt het 
beslist een levendige avond. 

Het koor Common Commotion heeft 
zijn oorsprong in de Hilversumse 
Meent en treedt regelmatig op in de 
regio en (ver) daarbuiten. Onlangs gaf 
men een concert in Hollum op Ame-
land. Het komende concert in Bussum 
is voor het koor het belangrijkste van 
het seizoen, inmiddels alweer het 
derde onder leiding van d’Espinoza. 
Haar verbondenheid met en liefde voor 

de Zuid-Amerikaanse muziek is in het 
programma goed te horen!
Het concert begint om 20.30 uur en 
de toegangsprijs bedraagt € 6. De kerk 
is open vanaf 20.00 uur. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via tel. 69 46 650 en 69 
11 388 of, vlak voor het concert, in 
de kerk.

Concert in Remonstrantse Kerk
Het kamerkoor “Common Commotion” treedt zaterdag 11 november op in de Remonstrant-
se Kerk aan de Koningslaan. Het koor biedt een afwisselend programma met  muziek uit alle 
tijden en windstreken. Het concert vindt plaats onder leiding van de Argentijnse dirigente 
Alexandra d’Espinoza.

Hij is een uitbreiding van deel 1 waarin 
de eerste beginselen van beeldbewer-
king werden behandeld. Deze cursus 
biedt meer en andere creatieve toe-
passingen voor het bereiken van nog 
mooiere resultaten in het foto- en 
compositiewerk. De cursist dient thuis 
over een computer te beschikken en 
ook de beginselen van Windows te 
beheersen. Lesmateriaal: cursusboek 

+ cd met probeerversie van het pro-
gramma € 17,50, te betalen aan de 
docent. De cursus kost: € 82,50. Data: 
Woensdag 15/11/06 t/m 20/12/2006, 
steeds van 19:30-22.00 in de Centrale 
Bibliotheek, Bussum. Docent is de heer 
H. van de Roest. Opgeven bij de Volks-
universiteit Naarden-Bussum. Telefoon 
693 05 39. Gegevens op www.volksuni-
versiteit.nl/naardenbussum

Digitale beeldbewerking 
deel 2
Deze cursus van zes woensdagavonden is in principe bedoeld voor 
cursisten die al deel 1 bij de volksuniversiteit hebben gevolgd. Echter 
ook diegenen met voldoende basiskennis kunnen deze cursus volgen.


