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luxe
Voor de prijs van eenvoud

De makelaars van Van Nieuwpoort 
geven veel en vragen weinig. Bij Van 
Nieuwpoort Makelaars betaalt u 0,95% 
excl. BTW voor bemiddeling in aan- 
en verkoop. Het vaste tarief voor een 
taxatierapport is  250,– excl. BTW. 
Informeer naar de voorwaarden.

Herenstraat 18-20, Bussum 
Telefoon 035 – 695 00 31
www.nieuwpoort.nl

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

Op de voorgrond is duidelijk het 
allereerste zwembad van Bussum 
zichtbaar met aan de rechterzijde 
badmeester Guus van Raamsdonk. 
Het bad bestond uit puur slootwater 
en was volgens de verhalen vaak 
beren koud. Om 7 uur in de ochtend 
werden er zwemlessen gegeven. 
Woensdag en zaterdag werd de 
mogelijkheid geboden vrij te zwem-
men. In dit in 1898 opgerichte 
zwembad mocht alleen strikt 

gescheiden gezwommen worden. 
Om en om, 2 uur voor de meisjes 
met daarna 2 uur voor de jongens. 
Kosten 10 cent.

Het witte gebouw op de achtergrond 
was de leerfabriek Koelit (maleis 
voor leer). De bouw van de leer-
fabriek op deze plek kan verklaard 
worden uit de Hilversumse wens 
om de stank zover mogelijk van de 
Hilversumse bevolking verwijderd te 

houden. Het gebied aan zuidzijde 
van de Huizerweg was tot de 
grondwijziging in 1902 eigendom 
van de gemeente Hilversum. 
Na 1902 bleef het gebouw eigendom 
van Hilversum maar stond op 
Bussums grondgebied.

De brand in augustus 1932, die een 
deel van het gebouw verwoestte 
werd door vele Bussumers niet 
getreurd. Het verwoestte deel werd 
in 1933 gesloopt. Uiteindelijk in 
1935 volgde de rest. Op de plek van 
de fabriek zijn woningen gebouwd. 
De straten eromheen hebben als 
herinnering aan de fabriek de namen 
van Europese runderen; Bisonstraat, 
Karbouwstraat en Wisentstraat  
gekregen.

Zwembad 1926

Dezelfde lokatie anno 2005
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“Een glas witte wijn, een chardonnay?” vroeg 
ik een vriend die zich bij mij op de bank nes-
telde. “Ja lekker” was het te verwachten ant-
woord. Maar hij vulde het aan met: “dat wisten we 
toch vroeger ook niet allemaal? Je kreeg gewoon 
witte wijn en dat was goed.”
Helemaal waar; thuis werd mij wijn aangeboden en 
het ging alleen om de kleur. Nu hoor ik af en toe op 
zomaar een verjaardag discussies niet alleen over de 
kleur gaan, of over het land of de streek van herkomst, 
maar ook over de gebruikte druivesoorten. Ja zelfs tot 
en met de ligging van de wijngaard of één enkel perceel 
daarvan is bij sommigen bekend. 
Vorig jaar had ik de kans om naar opleidingsmateriaal van de 
slijtersbranche te kijken van 50 jaar terug. Dat was vermakelijk: 
de gemiddelde wijndrinker van nu weet meer dan de vakman van toen!  
Maar er is ook wel waanzinnig veel informatie beschikbaar, vooral via inter-
net. De wijnboeren doen er dik aan mee. Ze zetten op hun websites niet 
alleen welke wijnen ze maken voor welke prijs, maar steeds meer ook uit 
welke druiven die wijn is samengesteld, hoe lang de gisting heeft geduurd 
en nu soms ook al bij welke temperatuur de gisting plaatsvond. 
De Consumentenbond bracht 1½ jaar terug een wijngids uit waarin van elke 
wijn het aantal milligrammen sulfiet was vermeld! En de wijnboeren zetten 
nu op hun websites ook al de zuurgraad en het aantal grammen restsuiker 
per liter. Het beschikken over wijnkennis lijkt wel een hype. Als je niet kan 
strooien met wijntermen, hoor je er in sommige kringen niet bij. En dan 
gaat het allang niet meer om zaken als ‘fruitig’. Pas als je opmerkt dat de 
wijn ‘in de finale wat astringent is’, ja, dan hoor je er echt helemaal bij!

willem.baljuw@tiscali.nl

Let op uw woorden...

Warm welkom
Tekeningen, gedichtjes, slingers en 
andere werkstukken versierden de 
ruimte en iedereen kreeg koffie, thee 
of limonade. De ontmoeting is onder-
deel van het project ‘Warm Welkom De 
Heul’, geïnitieerd door buurtbewoner 
Jacqueline van Tol. Twee jaar geleden 
kwam zij zelf in deze buurt wonen en 
voelde zich meteen welkom, mede 
door de vriendelijke ontvangst van de 
mensen in haar straat. Aansluitend 
kregen de kinderen en geïnteresseerde 
omwonenden een rondleiding door een 
deel van het gebouw.

Wonen met service 
De Heul is ontwikkeld op basis van 
nieuwe inzichten met betrekking tot 
wonen, zorg en welzijn. Dudok Ont-
wikkeling heeft hier 59 appartementen 
en 9 woningen voor Stichting Woon-

vorm Oberon gerealiseerd. Naast de 
huurwoningen bestaat het centrum 
uit zorg- en welzijnsvoorzieningen, 
een ondergrondse stallingsgarage, een 
prachtig aangelegde tuin en het Grand 
Café waar binnenkort iedereen welkom 
is. Vivium zorggroep zal in De Heul 

zorg aan de bewoners bieden.
Enkele woningen in woonzorgcomplex 
de Heul zijn nog niet vergeven. Geïn-
teresseerden kunnen contact opnemen 
met vestiging Naarden-Bussum van 
Dudok Wonen op telefoonnummer 695 
42 70.

Welkomstwensen voor bewoners wooncentrum Bussum 

Kinderen Vrije School Michaël bezoeken 
De Heul
Kinderstemmen voerden de boventoon donderdag 22 februari jongsleden in het toekomstige 
Grand Café en de centrale hal van wooncentrum De Heul. Twaalf leerlingen van Vrije School 
Michaël lieten de bewoners enthousiast de werkstukken zien die ze speciaal voor hen ge-
maakt hadden rondom het thema ‘Je thuis voelen’. 


