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NIEUW: 
REBALANCING-BEHANDELING
Krijg weer ruimte in uw lichaam en uw leven

Boek nu en krijg 15 % KORTING
En aansluitend gratis 1 X 20 min. zonnebank

Geldig vanaf 12 april tot 1 mei 2007. Alleen bij inlevering van deze bon.

Ook te verkrijgen bij ons zijn o.a voetrefl exologie, 
energetische-sport-bindweefsel-klassieke massage, nek-rug-schouder 

massage, reiki, shiatsu, stoelmassage, hotstone massage.

BOEK NU  035-6936258
Bij DÉ RELAXTE WINKEL VAN NEDERLAND

(deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere acties)

Maandag gesloten   Stichting Dé MassageTuin
Di t/m vr. 9:00 tot 21:00uur           Poststraat 13,  1401 Ex  Bussum
Zaterdag    9:00 tot 18:00 uur       (schuin tegenover het postkantoor

www.massagetuin.nl

✄

DE MASSAGETUIN

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

Tekst: Hans Jonker

In 1891 vestigt zich aan de 
Koningslaan 4 de schoonzus van 
de schilder Vincent van Gogh. 

Jo van Gogh-Bonger is na de dood 
van haar man, de kunsthandelaar 
Theo van Gogh, tezamen met haar 
zoontje vanuit Parijs naar Neder-
land teruggekeerd. Zij neemt een 
deel van de verzameling schilde-
rijen van haar zwager mee naar de 
Bussumse Koningslaan. 
Jo van Gogh schrijft in haar 

dagboek: “15 november 1891. Om 
het kind gezonde frisse lucht te 
geven ben ik hier in Bussum gaan 
wonen, om de kost te verdienen 
voor ons beiden ben ik een pension 
begonnen. Nu moet ik zorgen dat ik 
door al die huishoudelijke beslom-
meringen niet verlaagd word tot 
een huishoudmachine, maar ik moet 
mijn geest wakker houden ”(…)”  
Behalve de zorgen voor het kind 
heeft hij (Theo) mij nog een andere 
taak nagelaten, het werk van 
Vincent, dat zoveel mogelijk te 
laten zien en waarderen.”
Het enig kind van Jo Bonger zou 
later de bekende ir. V. W. van Gogh 

worden, die het beheer van de 
kunstwerken van zijn moeder 
overneemt en deze in 1962 aan de 
Vincent van Goghstichting over-
draagt. Vanaf 1973 is de collectie 
in het Van Goghmuseum te zien. 

Ingenieur Van Gogh heeft een 
korte biografie van zijn moeder 
geschreven. Daarin vertelt hij: 
“Ons grote huis te Bussum, “Villa 
Helma”, Koningslaan 4, was dikwijls 
vol mensen. Veel van mijn moeder’s 
blijvende vriendschappen dateerden 
uit die tijd. In de loop van de jaren 
verbleven allerlei toen en later 
bekende figuren enige tijd bij ons. 
Onze huiskamer was klein maar ge-
zellig. Boven de schoorsteen hingen 
“De Aardappeleters”. Daartegenover 
boven de grote kast “De Oogst”. 
Boven de deur “De Boulevard de 
Clichy”. Naast de schoorsteen de 
‘Vaas met bloemen” van Vincent 

(de paarse vaas). In de gang 
beneden hingen Vincent’s tekenin-
gen van de binnenplaats van het 
ziekenhuis te Arles en de “Fontein 
te St. Rémy”. Op de slaapkamer de 
drie bloeiende boomgaarden, de “ 
Bloeiende Amandeltak”, de “Piëta 
naar Delacroix” en “La Veillée naar 
Millet” .”

In het tijdschrift van de Histo-
rische Kring Bussum verschenen 
enkele jaren geleden kostelijke ver-
halen van Bussummers over deze 
tijd, bijvoorbeeld hoe zij als kind 
tussen de op zolder opgeslagen 
schilderijen voetbalden. In te zien 
op het Documentatiecentrum! 
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Koningslaan (ong. 1900) Rechts Villa Helma

Jo van Gogh-Bonger
Villa Helma

De Gooi- en Eemlander 19 maart 1892

Zondag 22 april: Geref. Kerk vrijgem. 
9.30u. Ds. J. Wesseling en 17u. Ds. P. 
Boonstra; Vrije Evang. Gem. 10u. Ds. H. 
Onderstal en 19u. Ds. J.M. Weststrate; 
Evang. Luth. Kerk 10u. Br. B.M.J. 
Nagel; Remonstratse Gem. 10.30u. Ds. 
F. Knoppers; Ned. Protestantenbond 
10.30u. Dr. R.M. Nepveu; Doopsgez. 
Gem. 10.30u. Br. H.W. Hajonides van 
der Meulen; Verlosserkerk 10u. Ds. 
J.H.B.M. Haakman; Wilhelminakerk 
10u. Ds. H.J. v. Dijk, 19u. Ds. M. v.d. 
Velden; Spieghelkerk 8.55u. Ds. J. v.d. 
Meijden, 10.30u. Ds. C. Bergström. 
17u. Ds. P. de Jager; Leger des Heils 
17u. samenkomst; Vrije Kath. Kerk 
10.30 en 19.30u.; St. Jozefkerk 10u. 
Parochianen; Mariakerk 10u. N. Smit.
Dinsdag 24 april: St. Jozefkerk 9u. 
Pastor J. Hung.
Donderdag 26 april: Mariakerk 12.30-
12.50u. Mw. T. Gerkens/J. v. Sant-
brink.

Kerkdiensten

Het is voor de vierde keer dat de Rota-
ryclub Naarden-Bussum dit schooljaar 
de Rotary Comenius Opstel Kampioen 
organiseert. Aan het eind van het 
schooljaar weten we wie de opvolger 
wordt van Evi Timp uit Bussum, de 
winnaar van vorig jaar. Voor de win-
naar is er een kampioenschaal en zijn 
of haar klas mag een dag op safari in 
de Beekse Bergen.
Het doel van de RotaryComeniusOp-
stelKampioen is het bevorderen van 
taalontwikkeling bij jongeren. “Taal-
vaardigheid is de sleutel voor maat-
schappelijk succes”, zegt organisator 
Kees Abrahams sr. “En we geven hier-

mee het onderwijs in het Gooi ook nog 
iets extra’s”.
Na een voorronde op de eigen school, 
mag iedere deelnemende school uit 
iedere groep acht een leerling afvaar-
digen naar de fi nale. Op 25 april maken 
de fi nalisten in Naarden een opstel 
over een thema dat pas kort voor het 
begin van de fi nale bekendgemaakt 
wordt. Vervolgens buigt een jury van 
taaldeskundigen zich over alle opstel-
len. In de jury zitten Lynette de Ruij-

ter (docent en schrijver), Trude van 
Waarden (uitgever van kinderboeken), 
Emile Brouwer (boekhandelaar) en 
Pieter Schut (journalist). Tijdens de 
feestelijke prijsuitreiking op 13 juni 
worden dan de winnaars bekend. Dat 
zal gebeuren door de bekende zangeres 
Elize. Alle details over de Rotary Come-
nius Opstel Kampioen zijn te vinden 
op de website www.rcok.nl of na te 
vragen bij de organisator, de heer Kees 
Abrahams sr.: 06-26546552.

Wie wordt Gooise Opstelkampioen 2007?
Ongeveer honderd basisscholen uit het Gooi doen mee aan fi nale van de Rotary Comenius Opstel Kam-
pioen, die op 25 april wordt gehouden in het stadhuis van Naarden. Op 13 juni zal in het gemeentehuis 
van Bussum bekend worden wie zich dit jaar Opstelkampioen van het Gooi mag noemen.

Stichting Wijkpost De Schakel heeft 
een bustocht georganiseerd op don-
derdag 26 april via de bekende Tul-
penroute. Via een mooie route gaat 
de reis naar het Tulpeninformatiecen-
trum te Creil.  Hier wordt koffi e/thee 
en gebak geserveerd. Ook krijgt U hier 
een bos tulpen cadeau. Hier vandaan 
wordt onder leiding van een gids een 
Tulpenroute gereden. Om 12.15 uur 
wordt in restaurant De Goede Aanloop 
te Tollebeek de lunch gebruikt. Daarna 
wordt de reis vervolgd en wordt een 
bezoek gebracht aan een bollenbedrijf. 
Er wordt een wijnproeverij bezocht in 
Wijnhoeve ’Groot Vertroue’ te Creil. Om 
ongeveer 16.30 uur wordt de terugreis 
aanvaard. Inschrijving is mogelijk op 
woensdag 18 april van 10.45 tot 11.15 
uur in het Ravelijn. Er kan in de bus met 
gepast geld in een enveloppe worden 
betaald. Wilt U zich opgeven of heeft 
U nog vragen dan kunt u bellen: Tiny 

vd Horst, 694 93 12, Henny Bak, 694 14 
55. Rineke de Beer, 691 53 00. De bus 
vertrekt vanaf de Plusmarkt om 08.30 
uur, vanaf de Veste/Schans om 08.35 
uur en vanaf het Ravelijn om 08.40 uur. 
Onder bepaalde voorwaarde is annule-
ring tot 5 werkdagen voor de dagtocht 
mogelijk, daarna bent u verplicht het 
reisgeld te betalen.

De Tulpenroute met Wijkpost De Schakel

Meubelstoff  eerderij

Martinus
(gediplomeerd)

Voor het opnieuw stofferen van uw 
bankstel, stoel, fauteuil, boot- en of 

caravankussens
Hilverstweg 116  Tel. 035 - 621 01 28
1214 JK Hilversum  Mob. 06-53449761


