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Week 46 - 2006 - Bussumse Krant

Bron: Archief Gemeente Bussum (in Stads- en Streekarchief Naarden)

Grafische verzorging: Betty Spanjaard - www.studiomouche.nl

Officiële bekendmakingen werden op het raadhuisje aan de Brinklaan opgehangen.

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer hadden uitsluitend mannen kiesrecht, en
alleen als deze een bepaald bedrag aan belasting
betaalden. Terwijl het dorpje Bussum in 1851
zo’n 1000 inwoners telde kwamen maar 24
belastingbetalers boven het grensbedrag uit.
De veruit rijkste mannen van Bussum waren toen
al “import” uit Amsterdam: G.C.A. Reimeringer
bezat een aardappel-branderij, D.J. Vogelpoot
een scheepsbeschuitfabriek. Met personeel
waarvoor ze belasting betaalden.
Daarentegen ontbreken op de lijst verschillende
oude Bussumse familienamen, zoals De Beer,
Fokker en Krijnen. De grens van 24 gulden was
kennelijk te hoog voor deze boeren.
Politieke partijen waren er nog niet in 1851
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(in 1879 werd als eerste -de Anti-Revolutionaire
Partij- opgericht). De parlementaire democratie
kreeg in de negentiende eeuw langzaam vorm.
Nog maar net was in 1848 de eerste Grondwet
tot stand gekomen. De verkiezing van de Tweede
Kamer ging via een districtenstelsel: het land was
in districten verdeeld, per district werden twee
afgevaardigden in het parlement gekozen.
Het algemeen mannenkiesrecht kwam in 1917,
het vrouwenkiesrecht in 1919.
Wie in 1851 de vertegenwoordigers in Den Haag
werden van 24/1000 deel van de Bussummers is
niet meer te achterhalen
Tekst: Hans Jonker.

Week 45 - 2006 - Bussumse Krant

In vijf collectieve contracten Diabetesvereniging

dvn.nl. Bellen kan op maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 15.00
uur. De ervaring van vorig jaar heeft
geleerd dat de Zorglijn roodgloeiend
zal staan.
Promotiecampagne
De vereniging start op Wereld Diabetes
Dag (14 november) een grootscheepse
campagne ter promotie van haar keuzeondersteuning voor zorgverzekeringen. De campagne bestaat onder
meer uit radiospots op Radio 1 tot en
met 4 en lokale radio, advertenties in
dagbladen, tijdschriften en huis-aanhuiskranten, posters, folders en wuppies. Er is juist gekozen voor een start
op Wereld Diabetes Dag, omdat tijdens
die dag wereldwijd aandacht wordt
gevraagd voor goede diabeteszorg.
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Vergelijken en beoordelen
De Diabetesvereniging biedt onafhankelijke en betrouwbare informatie over
diabetes en dus ook over zorgverzekeringen en diabetes. De polissen van
de zorgverzekeraars worden vergeleken én beoordeeld op voor diabetes
belangrijke onderdelen. Dat doet de
vereniging in een extra uitgave van
haar blad Diabc en via de website
zorgverzekering.dvn.nl. Bovendien kan
er vanaf 24 november tot eind januari
worden gebeld en gemaild naar de DVN
Zorglijn (033) 463 05 66, zorglijn@
Herenstraat - Foto en

Adresboek Bussum 1

Meer dan vergoeding
De collectieve contracten zijn afge-
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Aan weerszijden van de Keizer Ottostraat stond bij de Voormeulenweg 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

sloten met Agis, DiaVitaal, CZ, Univé
en Zorg en Zekerheid. Deze contracten
bieden uiteraard meer dan een vergoeding voor zelfcontrolematerialen.
Zo zijn er kortingen op de basis- en
aanvullende verzekeringen. De DVN
sluit alleen collectieve contracten af
met zorgverzekeraars die een goed
inkoopbeleid hebben ten aanzien van
de diabeteszorg.
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Dertig jaar na de introductie van bloedglucosemeters kan eindelijk iedereen met diabetes de
voor deze meters benodigde teststrips vergoed krijgen. Dat kan via de collectieve contracten
die de Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft afgesloten met vijf verschillende zorgverzekeraars. Op dinsdag 14 november, Wereld Diabetes Dag, begon de vereniging een grote
campagne rond haar collectieve zorgverzekeringen én rond de hulp die zij biedt bij het kiezen van een zorgverzekering.
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IntermediCare Thuiszorg

Eindelijk vergoeding
teststrips voor iedereen
met diabetes

Voorkomen complicaties
Tot nu toe was er geen vergoeding voor
zelfcontrolematerialen voor mensen
met diabetes type 2 die geen insuline
gebruiken of die niet binnen afzienbare
tijd moeten overstappen van tabletten
op insuline. Het aantal mensen met
diabetes type 2 is inmiddels gegroeid
tot niet minder dan 650.000. Per jaar
komen er daar zeker 65.000 bij. Al die
mensen moeten goede diabeteszorg
krijgen om ernstige complicaties aan
ogen, voeten, gewrichten, nieren, hart
en bloedvaten en het zenuwstelsel
zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je zelf je
bloedglucosewaarde kunt controleren.
Reden voor de DVN om al jaren te pleiten voor het invoeren van deze laatste
ontbrekende vergoeding. Dankzij volhardend overleg met zorgverzekeraars
is dat nu gelukt.

24 Bussummers (belastingbetalers) kwamen boven het (kies)
grensbedrag van 24,- gulden uit. In de rechterkolom worden de
belastingbedragen weergegeven.

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

Herfstverkoopmarkt
Vrije School Michaël

Opbrengst kledinginzamelingsactie

Op vrijdag 17 november wordt op Vrije
School Michaël (Esther de Boer van
Rijklaan 22) de traditionele herfstverkoopmarkt gehouden. Tussen 20.00 en
22.00 uur zijn er, verspreid over stalletjes in de school, unieke en vaak
handgemaakte producten te koop. Op
de sfeervolle markt is een ruime keuze
aan grote en kleine cadeaus w.o.:
sprookjeskleden, zonnekindpoppen,
verkleedkleren, sieraden, waskaarsen, boeken, mineralen, adventskalenders, houten speelgoed, wollen
(onder)kleding, sprookjeswol, kaarten,
seizoenspopjes en zijden shawls. Men
kan even uitblazen in het “Café” van
de school met een kopje koffie, thee
en zelfgemaakt gebak.

Vrijdag 3 november j.l. heeft de Kledingactie Mensen in Nood in Bussum
en Naarden een kledinginzamelingsactie gehouden. In Bussum werd 2.100
kg kleding ingezameld en in Naarden
werd 1.369 kg opgehaald. De Kledingactie Mensen in Nood wil iedereen
hartelijk bedanken die hieraan heeft
bijgedragen.
In 2007 organiseren de vrijwilligers
van de Kledingactie weer een kledinginzamelingsactie. Mocht u eerder uw
kleding aan de Kledingactie Mensen in
Nood willen geven, dan kunt u kijken
op www.kledingactie.nl voor een inzameladres bij u in de buurt of bellen
met 073-687 10 60.

