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In het begin van de 20e eeuw 
was het Oosteinde één van de 
laatste straten van Bussum. 
Er stond alleen een boerderij 

van De Graaf aan, die al lang 
gesloopt is. Architekt Hartstra 
van de Gemeente tekende in 
1916 een viertal rijtjes gemeen-

tewoningen. Niet alleen het blok 
15 t/m 41 dat op deze foto te 
zien is, maar ook nr. 3 t/m 13A 
en langs de Kruislaan ...

... 21 t/m 27 en 24 t/m 30.
Inmiddels was de Boerhaavelaan 
al aan het ontstaan, met een 
eerste bebouwing in 1912. 
De achtertuinen reikten tot het 
Oosteinde, zodat men daar tegen 
schuttingen en schuurtjes aan 
ging kijken. 

Op de grote foto links, uit 
1930, zien we de buizen voor de 
aanleg van riolering in de straat 
al klaarliggen.

Oosteinde 2006

Bij MEE ‘t Gooi en omstreken is vanaf 
1 februari een nieuwe expositie te 
zien met werk van deelnemers van 
dagactiviteitencentrum ’t Trefpunt in 
Hilversum. Zeven verstandelijk gehan-
dicapte ouderen hebben onder leiding 
van activiteitenbegeleidster Caroline 
van der Meer schilderijen gemaakt 
van kurken, doppen, knikkers, puzzel-
stukjes, schelpen en spiegeltjes. ‘Heel 
persoonlijk werk van materiaal dat ze 
zelfstandig hebben uitgezocht en ver-
werkt. Dat is voor deze groep mensen 
geen gemakkelijke opdracht’, licht 
Caroline van der Meer toe. Het is de 
eerste keer dat er werk van deelnemers 
van ’t Trefpunt wordt geëxposeerd bij 
MEE ‘t Gooi en omstreken. 

Spannend
Voor deelnemers Henny, Marjolein, 
Ria, Ruud, Cor, Berry en Margriet is 
de tentoonstelling een spannende 
gebeurtenis. Ze willen graag iets ver-
tellen over de schilderijen. ‘Ik vond 
spulletjes uitzoeken en plakken het 
leukst’, zegt Henny. Marjolein verza-
melde losse puzzelstukjes, plakte ze 
op en verfde ze in rood, geel, blauw 
en groen. ‘En lak erover zodat het 
glimt’, vertelt ze trots. Ruud kan nau-
welijks praten, maar weet met hulp 
van activiteitenbegeleidster Caroline 
van der Meer duidelijk te maken dat 
hij van zijn werk het stoere schilderij 
met legergroene kurken het mooiste 
vindt. Die komt zeker op zijn kamer 

te hangen. Marjolein wil haar creaties 
van flessendoppen en puzzelstukjes 
wel allebei weggeven. Ria heeft als 
enige eikeltjes en bosbladeren in een 
van haar schilderijen verwerkt. Het 
andere werk vindt ze zelf het mooiste: 
glinsterend groen met mooie patronen 
van schelpen. ‘Ik ga er een in mijn 
eigen kamer ophangen en de andere is 
voor tante Jannie’, laat ze weten. Alle 
deelnemers vinden het leuk dat er een 
tentoonstelling is. 
Ze hopen ook dat er veel mensen 
komen kijken. De expositie is elke 
werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur te 
zien bij MEE ‘t Gooi en omstreken, 
Noordse Bosje 45a, 1211 BE Hilver-
sum. Toegang gratis.

Expositie ’t Trefpunt bij MEE ’t 
Gooi en omstreken

In het Comenius Museum te Naar-
den:
Verlenging Tentoonstelling ‘Mora-
visch Landschap – De Witte Karpa-
ten – geboortestreek van Comenius’.

De tentoonstelling die in het Comenius 
Museum te Naarden, Kloosterstraat 33, 
te bezichtigen was, is wegens succes 
verlengd tot en met 1 april 2007.
De foto’s zijn gemaakt door Pavel 

Popelka. Het museum is geopend 
van woensdag tot zondag van 12.00 
– 17.00 uur. De tentoonstelling toont 
foto’s over de geboortestreek van Jan 
Amos Comenius: de bekoorlijke hoog-
vlakte onder de toppen van de Witte 
Karpaten met name de bergen Lopeník 
en Javorina. Het is het grensgebied 
tussen Moravië en Slowakije. De streek 
is rijk aan natuurschoon en minerale 
bronnen. De heer Pavel Popelka is niet 
alleen de directeur van het Comenius 
Museum te Uherský Brod maar ook 
schrijver, musicus, natuurliefhebber en 
begaafd fotograaf. 
Dat bewijst deze tentoonstelling in 
ons museum van een selectie uit zijn 
foto’s die de verstilde schoonheid van 
zijn geliefd Moravisch landschap – de 
geboortestreek van Jan Amos Come-
nius - weergeeft.

De witte Karpaten

De Witte Karpaten(foto Pavel Popelka)

Op de Slalom, het laatste onderdeel 
van het alpine skiën bij de Deaflym-
pics in Salt Lake City, viel pieternel 
van Dis uit Naarden net buiten de 
prijzen. Met een kleine achterstand 
op de bronzen medaillewinnares 
Rea Hraski (Kroatië) werd Van Dis 
vierde. 

Pieternel is doof en zij kwam uit, 
als enige deelnemer voor Nederland, 
op het onderdeel Alpine skien op de 
Winter Deaflympics in Salt Lake City 
in Amerika. De Winter Deaflympics, de 

Olympische Spelen voor doven, werden 
dit jaar voor de zestiende keer geor-
ganiseerd. Pieternel kan terugkijken 
op een geslaagde reeks wedstrijden. 
Zij behaalde deze Deaflympics ook 
een achtste plaats op de Afdaling, 
een vijfde plaats op de Super-Combi-
natie en een vijfde plaats op de Reu-
zenslalom. In totaal neemt Pieternel 
vier Olympische Diploma’s mee naar 
huis. Voor Nederland is het de eerste 
keer in de geschiedenis van de Winter 
Deaflympics dat er Diploma’s behaald 
worden.

Net geen Olympische 
medaille voor Van Dis


