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Delen van de schoorsteen kwa-
men terecht op een van de oudste 
bedrijfsgebouwen. 
In 1884 verhuisde de chocolade-
fabriek vanuit Amsterdam naar 
Bussum. Bij de Oosterspoorweg 
werden naast een al bestaande 
brikettenfabriek een fabriek en 
een magazijn gebouwd. De ver-
schillende machines werden aan- 
gedreven via een systeem van 
drijfriemen vanuit een zware 
centrale stoommachine.  De stoom 
voor deze machine werd in deze 
eerste tijd betrokken vanuit de 
ketel van de brikettenfabriek. 
Brandstof genoeg.

De Bensdorp-fabriek kwam in 
korte tijd tot bloei en al in 1897 
werd door architekt G.J. Vos een 
grotere fabriek ontworpen. Aan 
de kant van Nieuwe Spiegelstraat 
werd een bedrijfscomplex ge-
bouwd volgens de moderne 
bouwmethoden van het eind 
van de 19e eeuw. De toepassing 
van geklonken ijzerconstructies 

Op deze foto’s van de fabriek aan het 
eind van de negentiende eeuw (1897) 
zijn links de schoorsteen en de twee 
lage gebouwtjes te zien. 
De schoorsteen is op de hoek van het 
rechter gebouwtje gevallen.

Gefotografeerd vanuit dit rechter gebouw is de schade -van de storm op 
18 januari 2007- aan de schoorsteen en aan de dakconstructie zichtbaar. 

(ontwikkeld bij de bouw van 
spoorbruggen)  bood de mogelijkheid 
tot grote overspanningen  en tot 
dan onmogelijke geachte draag-
vloeren. Bij de fabriek kwam een 
vrijstaand ketelhuis met schoor-
steen.

Diverse gebouwen zijn in de loop 
van de twintigste eeuw verschenen 
en verdwenen op het terrein van 
Bensdorp. De oude schoorsteen 
voldeed niet meer aan de milieu-
eisen en werd buiten gebruik 
gesteld. Een metalen pijp met 
een “gaswasser” moest de weeïg-
zoete geur uit de neuzen van de 
Bussummers houden.
Uiteindelijk zijn na 110 jaar van 
de tweede generatie gebouwen 
overgebleven het hoge gebouw 
aan de Nieuwe Spiegelstraat 
(zij het zonder de -bij een 
brand in 1975 verloren gegane- 

vierde verdieping) met de twee 
aangrenzende lagere gebouwtjes. 
En -natuurlijk- de schoorsteen. 

In de plannen voor de toekomst 
van de Bensdorpfabriek is voor-
zien in het behoud van dit stukje 
Bussums cultureel erfgoed. Er is
aan de geschiedenis van dit voor
beeld van industriële architektuur 
nu een spannend hoofdstuk anno 
2007 toegevoegd. Gaat het ver-
haal toch goed aflopen?
   

Vanaf woensdag 7 februari van 10.00 
tot 12.00 uur kunt u bij Thuiszorg 
Gooi en Vechtstreek de ‘Geheu-
gencursus’ volgen. De locatie is in 
verzorgingscentrum De Boomberg, 
Vaartweg 42 te Hilversum.

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bij-
eenkomsten van 2 uur en is bedoeld 
voor mensen met een normale vergeet-
achtigheid of voor hen die zich zorgen 
maken over het geheugen.
In deze cursus krijgt u informatie 
over:
-  De werking van het geheugen
-  De factoren die het geheugen beïn-

vloeden en u leert zo goed mogelijk 
met uw geheugencapaciteit omgaan

- Oefeningen en huiswerkopdrachten 
vormen een belangrijk onderdeel en 
de herkenning bij andere cursisten 

draagt zeker ook bij aan het succes 
van de cursus.

Leden van het Servicepakket van 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek krijgen 
een aantrekkelijke korting. Kosten: 
C-leden € 84, B-leden € 96, A-leden  
€ 110. Voor niet-leden is de prijs € 130 
(inclusief cursusboek). U kunt bij uw 
zorgverzekeraar informeren naar een 
tegemoetkoming in de kosten. 
Voor informatie en aanmelding kunt u 
contact opnemen met het Cursusbu-
reau via telefoonnummer 6924 495 of 
kijk op onze website op 
\www.tgvleden.nl

Geheugencursus

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn er 
naar schatting 24.000 mantelzorgers.
Door middel van een enquête wil het 
Steunpunt Mantelzorg Gooi en Vecht-
streek een onderzoek doen naar de 
extra zorg, die wordt gegeven aan 
familie, vrienden of buren die langdu-
rig ziek of gehandicapt zijn, de zoge-
heten MANTELZORG.
Wij komen graag met u in contact wan-

neer u extra zorg aan naasten verleent.  
Het doel is: inspelen op extra onder-
steuning en vervangende zorg van de 
mantelzorger om overbelasting, nu of 
in de toekomst, te voorkomen. Dit kan 
o.a. d.m.v. het inzetten van de Vrijwil-
lige Thuishulp en/of de ondersteuning 
van het Steunpunt Mantelzorg. 
De enquête zal ongeveer 10 minuten 
van uw tijd in beslag nemen, maar kan 

u in de toekomst uren in tijd opleve-
ren. Onze medewerkers zitten tot 1 
april, op werkdagen van 9.00 - 13.00 
uur, klaar om samen met u, telefonisch 
de enquête in te vullen. Telefoon: 697 
00 50. Aan de hand van uw reacties 
kunnen we in de toekomst betere 
ondersteuning op maat leveren!

Oproep aan de inwoners van Naarden en Bussum

Op zondagavond 4 februari wordt in de 
Grote Kerk een avonddienst van voor-
bede en lofprijzing gehouden. Voor-
ganger is ds. A. Meek. Het thema luidt: 
‘Bidden voor je vijanden? Hoe dan?’ 
(Matteüs 5, 43-48). Aan de dienst 
wordt meegewerkt door de muziek-
groep ‘De Ritsers’ en de Werkgroep 
voor de dienst der genezing Naarden-
Bussum. Na de dienst is er gelegen-
heid tot persoonlijk gesprek en gebed 
met enkele voorbedenteams. Na afloop 
koffie. Voor meer info en vervoer: tel. 
693 23 24.

Oecumenische 
Dienst in de 
Grote Kerk 
van Naarden

SCHUIF AAN
…GOOI OP TAFEL…

TEAM

Denkt u aan een nieuw interieur, maar weet u niet precies hoe?
Neem al uw ideeën mee naar het ontwerpteam van Kroonenburg. 
Plaatjes uit tijdschriften, krabbels op kladbriefjes, plattegronden 

van uw woning… Schuif aan en gooi op tafel. Ervaren adviseurs zitten 
voor u klaar om geheel vrijblijvend met u mee te denken. Zij maken een 
ontwerp waar u bij bent, volledig afgestemd op uw wensen. 

Aanschuiven? Maak vooraf eerst even een afspraak via (035) 694 38 42.
Kroonenburg, Energiestraat 9b, Naarden. www.kroonenburg.nl

Mantelzorg is de extra zorg die familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verle-
nen aan personen in hun familie, huishouden of sociale netwerk met fysieke, verstandelijke of psychi-
sche beperkingen. Mantelzorg begint met een kleine handreiking en kan uitgroeien tot 24-uurs zorg.


