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Bron: Stads- en Streekarchief Naarden en 
archief Historische Kring Bussum. 

Tekst: Hans Jonker

Bussumsche Courant - 1906

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.historischekringbussum.nl

Aan het begin van de vorige eeuw 
wordt het woord Sinterklaas nog 
niet gebruikt. Gevierd wordt de 
naamdag van de heilige Sint 
Nicolaas. Zeker in het overwegend 
katholieke Bussum. Van een 
intocht is geen sprake, het is nog 
echt een kinderfeest voor de 
huiselijke kring. Pas in de dertiger 
jaren ontstaat (in de grotere 
steden) de Sinterklaas-intocht.

Hoewel Sint Nicolaas in 1906 nog 
een stuk jonger is heeft hij toch 
al veel hulp nodig. De winkels in 
Bussum maken daarom speciale 
etalages waar de Bussumse jon-
gens en meisjes alvast kunnen 
kijken wat zij op hun verlanglijstje 
willen zetten. Er is natuurlijk speel-
goed te zien, en veel “suikergoed 
en marsepein”.

Voor de arme kinderen van de 
Willemschool wordt ingezameld. 
O, kom er eens kijken op 5 decem-
ber: in de school zijn ’s middags 
het speelgoed en de kleren te 
bezichtigen die later aan de 
kinderen worden uitgedeeld.   

links de Willemschool aan de Landstraat. In het midden de Schoolstraat en op de 
achtergrond de Hervormde Kerk (vele jaren later t.v.-studio Irene) 
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Herenstraat - Foto en tekst: Oktober 2006 Hans Jonker

Aan w
eerszijden van de Keizer Ottostraat stond bij de Voorm

eu-
lenw

eg destijds een blokje van vier stenen noodw
oningen. 

Ze w
aren gebouw

d in 1920 en bew
oond tot de afbraak in 1932, 

toen deze foto w
erd genom

en. 

Aan het einde van de straat staat de R.K. Heilig Hartkerk, 
gebouw

d in 1931 naar ontw
erp van de Bussum

se architect 
H

erm
an van Eijden. Op het m

om
ent dat deze foto gem

aakt 
w

erd w
as die kerk nog niet in gebruik. Zestig jaar later is ze 

door afbraak al w
eer uit het straatbeeld verdw

enen.

Foto: April 1932: Stads- en Streekarchief Naarden 
Foto: Oktober 2006: Daan de Bruin &

 M
aikel van Latum

 
(Havo leerlingen Sint Vituscollege)
Tekst: M

artin Heyne

Door de afbraak van het pand Herenstraat 25 is een oude 
m

uurreclam
e  tevoorschijn gekom

en. Op het vroegere 
num

m
er 11 ( nu num

m
er 27) hadden m

eerdere generaties 
van de kleerm

akersfam
ilie Bus een zaak. 

Binnenkort is het gat in de gevelrij w
eer gesloten. 

De beschilderde m
uur zal w

aarschijnlijk eerder gesloopt 
zijn dan het nu te bouw

en appartem
entengebouw. 

Dus kijk bijtijds nog even over de schutting in de 
H

erenstraat.  

Adresboek Bussum
 1927

Wat is het GALM project; GALM richt 
zich op sportief niet actieve senio-
ren in de leeftijdsgroep 55-65 jaar. 
Doel is deze groep in beweging te 
brengen én te houden.  
Iedereen weet dat bewegen goed is, 
het helpt om op een ontspannen wijze 
gezond en fit te blijven. In samenwer-
king met VERSA Sportbureau bezoeken 
de deelnemers van het GALM project 
de komende weken de tafeltennisver-
eniging BUNA uit Bussum. Dit is een 
mooie manier om kennis te maken 
met de sport tafeltennis en de ver-
eniging. TTV BUNA beschikt over een 
grote groep enthousiaste seniorleden, 
die op de maandagavond hun club-

avond hebben en recreatief spelen. 
Deze groep staat ook bekend als de 50 
plusgroep. Naast het recreatief spelen 
staat hier de gezelligheid hoog in het 
vaandel. Tafeltennis is een sport die 
ook op latere leeftijd uitstekend nog 
beoefend kan worden.  Wilt u ook eens 
kennis maken met de sport tafelten-
nis en onze vereniging, kom dan eens 
geheel vrijblijvend kijken op de maan-
dagavond vanaf 20.00 uur. 
U kunt dan meteen mee spelen, batjes 
en balletjes zijn aanwezig. 

Voor meer informatie zie onz e website  
www.buna.nl of neem contact op met 
de voorzitter tel: 0627070395

GALM- Project op bezoek bij 
Tafeltennisvereniging BUNAShai is een vertrouwde verschijning in 

onze jazzclub sinds hij zo’n twee jaar 
terug tijdens een jamsessie voor het 
eerst zijn opwachting maakte. Waarbij 
hij overigens meteen de harten van 
alle aanwezigen won. Iets wat zich bij 
opeenvolgende optredens steeds weer 
herhaalde. Niet het minst tijdens een 
concert dat namens ‘Langs de Lijn’ 
werd gegeven tijdens de Bussum Cul-
tureel manifestatie op 2 september j.l. 
Hoewel het op dat moment begon te 
regenen bleven bezoekers, schuilend 
onder elkaars paraplu’s, toch een uur-
lang luisteren naar zijn meeslepende 
act.

Een hoger blijk van waardering is nau-
welijks mogelijk en tijdens het con-
cert van vandaag hoeft u zelfs geen 

paraplu mee te nemen om te genieten 
van deze zanger die opgroeide met de 
muziek van Frank Sinatra. En natuur-
lijk ook van de veelzijdige tenorsax 
van Clous van Mechelen die kan ver-
leiden met mooie solo’s in ballads of 
opzwepen met een song als Earl Bos-
tic’s Flamingo. De begeleiding is in de 
alleszins vaardige handen van pianist 
Cajan Witmer, Paul Berner (speelde 
o.a. bij Monty Alexander en Lionel 
Hampton) op bas en Menno Veenen-
daal op drums...

Aanvang van het concert is 16.00 uur 
(zaal open 15.00 uur). De toegang 
is 8 euro - voor leden van jazzclub 
‘Langs de Lijn’ gratis - Jazzclub ‘Langs 
de Lijn’, Herenstraat 43a in Bussum - 
www.jazzclublangsdelijn.nl

Shai Shahar & Clous van Mechelen in Jazzclub ‘Langs de Lijn’


