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Het is 1928. Om de nieuwe villa-
wijk van Naarden ten noorden van 
de Brediusweg aan te sluiten aan 
het Bussumse wegennet wordt 
een vaste brug ontworpen over 
de Nagtglassloot. Tegenover de 
Bilderdijklaan, zo dicht mogelijk 
bij het station. De Brediusweg 
is met de Brinklaan verbonden 
via een ophaalbrug over de toen 
drukbevaren Bussummervaart. 
Zo kunnen de toekomstige villa-
bewoners zich gemakkelijk voegen 
bij de snel groeiende stroom 
forensen richting Amsterdam.

Architect Jan Dullaart (o.m. van 
de kerk aan de Bergweg in Hil-
versum) ontwerpt een vaste 
betonnen brug met gemetselde 
landhoofden. De brug wordt voor- 
zien van granieten consoles en 
ijzeren brugleuningen. 

De vier lantaarns worden deels 
ook in koper en aluminium 
uitgevoerd. In het graniet worden 
gehouwen de gemeentewapens, de 
naam van de bouwmaatschappij 
NVGG (N.V. Gooisch Grondbezit) 
en het bouwjaar 1929.    
De gemeente-architecten van zo-
wel Bussum als Naarden geven 
gezamenlijk aanwijzingen ter ver-
betering van de constructie van de 
brug, waarna de gemeenteraden 
van de beide plaatsen begin 1929 
akkoord gaan met de aanleg. 

Door de exploitatiemaatschappij 
worden contracten gesloten met 
de twee gemeenten, waarin wordt 
vastgelegd dat de kosten van de 
aanleg van de wegen en de brug 
voor rekening van de NVGG zijn. 
Het eigendom gaat na voltooiing 
over naar de gemeenten. De brug 

januari 1928: Bouwtekening en een gedeelte uit het bestek.

wordt bezit van de gemeente 
Naarden.  
Op hun beurt komen de gemeenten 
overeen dat het stuk grond aan 
de Brediusweg dat Naarden 
eerder met vooruitziende blik 
had aangekocht “om niet” aan 
Bussum wordt overgedragen. 
In de loop van het jaar 1929 
wordt de brug door de NVGG onder 
toezicht van  gemeentewerken van 
Naarden en Bussum gebouwd.

In deel 4: het onderhoud van de brug

Bij Bureau VrijwilligersWerk kunnen 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilli-
gers veel informatie vinden over alle 
aspecten van het vrijwilligerswerk. Via 
www.versa-bvw.nl kunt u vanuit huis al  
informatie raadplegen. De vacature-
bank met een breed scala aan vacatu-
res is ook op deze site te vinden. Voor 
persoonlijke bemiddeling ben je van 
harte welkom in het informatiecen-
trum op de Huizerweg 54, op dinsdag- 
en donderdagochtend van 9.30-12.30 
uur. Deskundige medewerkers helpen u 
passend vrijwilligerswerk te vinden. 

Hieronder vindt u een greep uit het 
aanbod:
Werken in een theetuin? Woon- en 

zorgcentrum de Veste zoekt vrijwilli-
gers voor de gezellige theetuin die het 
leuk vinden om samen met 15 bewon-
der de broodmaaltijd te bereiden te 
nuttigen tussen 16.00 en 19.00 uur. 

Bent u goed in communiceren? Geo-
logisch Museum Hofland zoekt een 
medewerker die in goed overleg met 
het bestuur en werkgroepen de contact 
met media en andere organisatie kan 
onderhouden en uitbouwen. Hierbij 
hoort ook het uitzetten van folders en 
affiches, mailings klaarmaken, bemen-
sing regelen en materiaal klaarzetten 
voor beurzen e.d.

Met de fiets erop uit? Een meneer 

in Bussum wil graag af en toe met de 
scootmobiel naar buiten in gezelschap 
van een vrijwilligers op de fiets. Wie 
wil hem op de fiets begeleiden?

Allochtone vrouwen begeleiden. Op 
een speelzaal in de Uitwijk komen elke 
dinsdagmiddag veelal allochtone vrou-
wen samen met hun kind spelen in de 
speelzaal. Wie vind het leuk om samen 
met een ander deze groep te begelei-
den?

Voor persoonlijke informatie en 
inschrijving kom langs in ons infor-
matiecentrum of bel met 6938525 of 
e-mail naar projectenbvw@versawel-
zijn.nl

Vrijwilligerswerk, gewoon doen!

Duiken is voor iedereen. Er is geen 
enkele reden om mensen met een 
beperking die beschikken over een 
goede gezondheid niet te laten duiken. 
Goede begeleiding is bij duiken altijd 
essentieel. Sport doet goed, dat weten 
wij allemaal. Ook de waarde van aan-
gepast sporten is geen punt van dis-
cussie. Juist voor mensen met een 
lichamelijke beperking of chronische 
aandoening is sport uitermate belang-
rijk. Om grenzen te leren kennen en 
te verleggen, maar ook zeker voor de 
gezondheid en het zelfvertrouwen te 
vergroten. Helaas is onbekendheid 
met aangepast sporten een belangrijke 
reden dat potentiële sporters nog niet 
actief zijn.

Stichting Waterlicht maakt zich sterk 
om de onderwatersport toegankelijk 
te maken voor een brede groep van 
mensen met één of meerdere beperkin-
gen. Onder leiding van gediplomeerde 
duikinstructeurs met de kwalificatie 

van de IAHD (International Associa-
tion for Handicapped Divers) en erva-
ren begeleiders worden duikcursussen 
georganiseerd en raken de deelnemers 
in korte tijd vertrouwd met de kunst 
en het plezier van het snorkelen en 
duiken. De begeleiding hierbij wordt 
zo veel als mogelijk aangepast aan het 
niveau van de deelnemers.

Speciaal punt is communiceren
De lessen worden gegeven in het aan-
gepaste zwembad van Stichting Visio, 
in het Elizabeth Kalishuis te Huizen. 
Door het plezier en animo van de cur-
sisten en de begeleiders is gebleken 
dat er een grote behoefte bestaat aan 
deze sportbeoefening voor de doel-
groep. Met gehandicapte duikers is het 
communiceren onder water een spe-
ciaal punt van aandacht. Handsigna-
len, de communicatie bij uitstek voor 
duikers, zijn bijvoorbeeld voor visueel 
beperkte deelnemers niet toepasbaar. 
Door de moderne techniek is het 
echter mogelijk om door middel van 
speciale apparatuur draadloos onder 
water mondeling met de cursisten te 
communiceren en hen op die manier 
te instrueren. Dit bevordert de veilig-
heid van de cursist en kwaliteit van de 
cursus! 

Heb jij een gezonde dosis lef en ben 
je avontuurlijk ingesteld? Meld je 
dan nu aan!
Een cursus duurt ca.10 weken en de 
kosten bedragen € 50,- per blok van 
10 lessen. Locatie: Elizabeth Kalis-
huis, Bovenweg 2 te Huizen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Peter Mellenberg: 06-53579263 of 
kijk op www.waterlicht.nl.

Ga de uitdaging aan en meld je nu aan!

Duikcursus voor mensen 
met een beperking

Sportservice Noord-Holland


