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Deze rubriek verschijnt nu bijna een 
vol jaar. Een vast onderdeel vormt 
de terugblik naar het Bussum van 
een eeuw geleden.   
Terugkijkend op een jaar dorpsleven 
in het Bussum van 1906 vallen 
twee dingen op: klein was de 
Bussumse gemeenschap, en groot 
waren de standsverschillen. In 
veel afleveringen van deze rubriek 
kwamen de beide thema’s aan de 
orde, waarbij vaak gescheiden werel-
den bleken: die van de villa’s en die 
van de oude dorpskern. Gescheiden 
maar van elkaar afhankelijk. 
Het jaareinde van 1906 is niet an-
ders: naast de Russische kaviaar 
ook de varkenskoppen “voor den 
werkende stand”. Alles te leveren 
door een ook toen al ruim aanwezig 
winkelbestand. 
De grote maatschappelijke veran-
deringen moeten nog komen, en ook 
de grote uitbreidingen, zo weten 
we nu. Deze kroniek vervolgt haar 
weg en blijft ook anno 2007 steeds 
precies een eeuw terugkijken. 

Voor het bundelen van een jaar 
historische stukjes in deze krant raden 

we u de “liasveter” aan, verkrijgbaar bij 
de algemene kantoorboekhandel 

Firma R. Los. In 1906.   
     

Nieuw! Het Bussums Historisch 
Tijdschrift weer volop verkrijgbaar.

Tekst: Hans Jonker 
Bron: Stads- en Streekarchief Naarden 
en Documentatiecentrum 
Historische Kring Bussum.

InterInterMMediCare ThuiszorgediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

Zondag 24 december: Verlosserkerk 
10u. Ds. J. de Blois; Wilhelminakerk 
10u. Ds. H.J. v. Dijk, 22u. Ds. C. Berg-
ström; Spieghelkerk 8.55u. Ds. B. Oos-
terom, 10.30u. Ds. C. Bergström, 17u. 
H.J. v. Veen; Vrije Evang. Gem. 10u. 
Ds. M. Nijkamp; Evang. Luth. Gem. 22u. 
Ds. W.F. Metzger; Remonstrantse Gem. 
11.30u.en 22u. Ds. F. Knoppers; Ned. 
Protestantenbond 19.30u. Ds. P.J.C. 
Korvers; de Schakel; familiekerk 15u.; 
Leger des Heils 17u. samenkomst; Ver-
gadering van Gelovigen 10u. broodbre-
king, 11u. bijbelbespreking; Vrije Kath. 
Kerk 10.30 en 19.30u.; Mariakerk 19u. 
M. Potjer, 21.15u. H. Janssen, 23.30u 
N. Smit; St Jozefkerk, viering in Antoni-
ushof 15u. Pastor Hung, 19u. olv paro-
chianen, 21.30u. Pastor L. le Jeune.

Maandag 25 december: Verlosserkerk 
10u. Ds. A Meek; Wilhelminakerk 10u. 
Ds. H.J. v. Dijk; Spieghelkerk 8.55u. Ds. 
I. Hoornaar, 10.30u. Ds. P.G. Vellekoop, 
17u. Ds. L.W. Smelt; Vrije Evang. Gem. 
10u. Ds. A.J. Dijk; Evang. Luth. Gem. 
10u. Ds. W.F. Metzger; Remonstrantse 
Gem. 10.30u. Ds. F. Knoppers; Doops-
gez. Gem. 10.30u. Ds. G.A. Reinhold; 
Mariakerk 10.30u. A. Fritschy, 15u. N. 
Smit; St. Jozefkerk 10.30u. Pastor J. 

Hung, 15u. Marjan van Breemen.

Dinsdag 26 december: St. Jozef 10u. 
Pastor J. Hung.

Donderdag 28 december: Mariakerk 
12.30-12.50u. Ds. A. Meek/J. v. Sant-
brink

Zondag 31 december: Verlosserkerk 
10u. Pastor J. Visser-Leystra; Wilhelmi-
nakerk 10u. Ds. H.J. v. Dijk, 19.30u. Ds. 
F.J. v.d. Ree; Spieghelkerk 8.55u. Ds. 
C. v. Duijn, 10.30u. Ds. P.G. Vellekoop, 
17u. Ds. W. Kalkman; Vrije Evang. Gem. 
10u. Ds. D.G. Durieux en 19u. Ds. Sj. v.d. 
Velde; Evang.Luth. Gem. 10u. Dr. B.M.J. 
Nagel; Remonstrantse Gem. 10.30u. 
Ds. F. Knoppers; Ned. Protestanten-
bond 10.30u. dhr. G.J. Bos; Leger des 
Heils 17u. samenkomst; Vergadering 
van Gelovigen 10u. broodbreking, 11u. 
bijbelbespreking; Schakel: familiekerk 
15u.; Jozefkerk 10u. Pastor J. Hung; 
Mariakerk 19.30u. Pastor A. Fritschy; 
Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30u.;

Maandag 1 januari: Vrije Evang. Gem. 
10.30u. Ds. D.G. Durieux; St. Jozef-
kerk 10.30u. Pastor J. Hung; Mariakerk 
10.30u. Pastoraal Team.

Kerkdiensten

HCAW’s benchcoach Chicho Jesurun 
is op zaterdag 16 december 2006 op 
negenenvijftig jarige leeftijd aan de 
gevolgen van een hartaanval overle-
den. 
Chicho was een bekende persoonlijk-
heid in de nationale en internationale 
honkbalwereld. Chicho, die zijn honkbal-
loopbaan in 1966 begon, heeft een impo-
sante carrière achter de rug. Zo speelde 
hij jarenlang voor de Korporaal Cardinals 
(Curaçao) en voor het Groningse Caribe. 
Als coach was hij onder meer verbonden 
aan de Wildcats Felipe II (Curaçao) en 

bekleedde hij meerdere functies voor de 
honkbalbond van Curaçao. In Nederland 
was Chicho onder andere jarenlang hoofd-
coach van Amsterdam Pirates, ook was 
hij actief bij Almere ’90. De laatste jaren 
van zijn leven was Chicho bench-coach 
van Mr.Cocker HCAW. Ook is hij in de loop 
der jaren als scout actief geweest voor 
verschillende Amerikaanse proforgani-
saties waaronder de Florida Marlins. Met 
zijn overlijden gaat een honkbalkenner 
maar bovenal een zeer sympathiek mens 
verloren. De honkbalwereld zal Chicho 
node missen.  

Chicho Jesurun overleden
Groene bak vrij met de feestdagen
De GAD heeft ervaren dat het over-
slaan van het inzamelen van GFT-afval 
(groene containers) rond de feestdagen 
geen problemen oplevert. De GAD heeft 
daarom besloten de groene bak ook dit 
jaar weer vrij gegeven rond Kerstmis 
en Nieuwjaarsdag. Dit betekent dat het 
legen van de groene containers voor alle 
huishoudens één keer vervalt. Daarna 
haalt de GAD het GFT-afval weer gewoon 
volgens schema op.

Aangepast ophaalschema
De groene minicontainers worden in 
de periode van 25 december 2006 t/m 
vrijdag 5 januari 2007 niet geleegd. De 
grijze minicontainers worden i.p.v. op 
maandag 1e kerstdag op zaterdag 23 
december 2006 geleegd; i.p.v. op dins-
dag 26 december worden de grijze mini-
containers op woensdag 27 december 
geleegd. De huisvuilzakken worden alle 
op woensdag 27 december opgehaald.

Ophaalschema kerstbomen in 
(mini-)containerswijken:
Laagbouw: Van dinsdag 2 t/m vrijdag 12 
januari 2007 aanbieden op de ophaal-
dag (zie ophaalkalender)van de groene 
container (deze wordt in de 1e week van 
januari 2007 niet geleegd).
Hoogbouw: Donderdag 4 of donderdag 
11 januari 2007 aanbieden bij de boven- 
en ondergrondse containers.

Ophaalschema kerstbomen centrum-
gebieden (huisvuilzakkenwijken):
Vrijdag 5 januari 2007 – Bussum. 
Muiden, Naarden en Weesp.
De bomen moeten op de ophaaldag om 
07.30 uur aan de weg liggen. De GAD 
haalt de bomen apart op! U kunt uw 
boom uiteraard ook zelf brengen naar 
een GAD-scheidingsstation. De kerst-
bomen gaan voor verwerking naar een 
composterings-bedrijf. In verband hier-
mee wordt u verzocht plastic of stenen 
potten te verwijderen, bomen mogen 

wel voorzien van kluit of kruis worden 
aangeboden.

Misbruik minicontainers
Om schade door vuurwerk en baldadig-
heid geen kans te geven vraagt de GAD 
de inwoners van Gooi en Vechtstreek de 
minicontainers rond de jaarwisseling op 
een veilige plek (op eigen terrein) neer 
te zetten.

Glasbakken 
Alle lege fl essen en glazen potten waar 
geen statiegeld op zit kunnen, zonder 
doppen of kurken, in de glasbak. Er staat 
altijd wel een glasbak in de buurt. Maar 
rond de jaarwisseling is de kans op volle 
glasbakken groot. Ook zijn er glasbakken 
uit voorzorg tijdelijk weggehaald. De GAD 
vraagt u hier rekening mee te houden en 

uw glas zoveel mogelijk na afl oop van de 
feestdagen naar de glasbak te brengen. 
Laat de dozen en/of plastic zakken niet 
liggen bij de glasbak. 

Textielcontainers
Rond de jaarwisseling zijn alle textiel-
containers in de regio Gooi en Vecht-
streek afgesloten. De GAD vraagt u hier 
rekening mee te houden en uw gebruikte 
textiel te bewaren tot na de feestdagen 
of te brengen naar een scheidingssta-
tion. 

Meer informatie?
Hiervoor kunt u op werkdagen van 08.00 
tot 16.15 uur terecht bij de GAD-klan-
tenservice: tel.: 035-6991888-kies 3, 
e-mail: info@gad.nl of internet: www.
gad.nl.

De GAD rond de feestdagen


