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Route Vrijheidstocht 5 Mei 2007
09.00 uur: 

Vertrek van oefenrampterrein Crailo, onder viaduct A1 door verkeerslicht richting Laren. 
De tocht gaat dan via een lange route door Laren, Eemnes, Baarn, Hilversum, ’s-Graveland, 
Ankeveen, Ned. den Berg, Weesp, Muiden en Naarden naar Bussum;

14.40 uur: Vesting Naarden, Cattenhagestraat, Markstraat, Vesting uit;

14.50 uur: Amersfoortsestraatweg, Godelindeweg, Lambertus Hortensiuslaan, Brinklaan. Na het verkeers-
licht stijgt de infanterie uit en marcheert dan, met de band voorop, naar het raadhuis. De 
voertuigen worden vervolgens opgesteld op het Raadhuisplein;

15.00 uur: Stop op Raadhuisplein en static show; Optredens van Paul Harper en The Andrew Sisters.

16.30 uur: Vertrek van Raadhuisplein over Nieuwe Raadhuisstraat, Landstraat, Huizerweg, Amersfoort-
sestraatweg naar:

16.45 uur: Toegangsweg naar oefenrampterrein Crailo, alwaar de colonne wordt ontbonden.

(geen toegang voor publiek op terrein – u bent op 6 mei welkom!)

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

Onlangs stond het pand Nassau-
laan 43/45 (tot voor kort Villa 
Meijer) te huur.. Bij de oudere Bus-
summers staat het pand bekend als 
“de winkel van Vonk” (in haarden 
en huishoudelijke artikelen) en 
later als “De Vonk” (een gemeente-
lijk verzamelgebouw voor beeldend 
kunstenaars).

De geschiedenis van een van 
de oudste winkelpanden begint 
in 1880. In dat jaar wordt de 

enorme tuin rondom Villa Nassau 
in afzonderlijke percelen geveild. 

Het stuk grond op de hoek van de 
Nassaulaan en de Vlietlaan wordt 
aangekocht om er een winkel an-
nex woonhuis te bouwen. 

De eerste eigenaar overlijdt al 
binnen een paar jaar en de slagerij 
komt in 1889 in handen van de 
Amsterdamse slager Dirk Kepler. 
Tezamen met zijn zoon Johan 
bouwt hij het bedrijf uit. Achter 
het huis verrijst een complex van 
stallen waar de Keplers naast het 
slachtvee een aantal paarden op 
stal heeft staan. De slagers heb-
ben ook een stel opvallend grote 
honden. 

In het grote woonhuis bij het 
spoor wonen ook vijf kinderen. 
Dirk junior (geboren in 1893),  
Johan junior (uit 1903) en drie 
meisjes: Maria Sophie (geboren in 

1895), Cornelia Christina (1896) 
en Hendrika Johanna (1900). De 
dochters van Johan Kepler groeien 
op tot drie schoonheden met 
prachtig rood haar. Zij zijn evenals 
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hun vader en grootvader bekende 
verschijningen in het dorp. 

De slagerij aan de Nassaulaan sluit 
in 1904. Gelukkig zijn rondom de 
eeuwwisseling foto’s van de slagers 
en hun personeel genomen. En van 
hun kinderen. Links van de winkel 
staan ze, de drie dochters. Helaas 
in zwart-wit.

Tekst: Hans Jonker 
met dank aan Martin Heijne     

Gezicht op de Nassaulaan vanaf de spoorwegovergang. Rechts de slagerij.

Voor persoonlijke bemiddeling 
en informatie ben je van harte 
welkom in het informatiecen-
trum op de Huizerweg 54, op 
dinsdag- en donderdagochtend 
van 9.30-12.30 uur of volgens 
afspraak. Deskundige medewer-
kers helpen je passend vrijwil-
ligerswerk te vinden. 

Wilt u gezelligheid brengen 
onder bewoners van Godelinde 
en een kopje koffi e maken en 
inschenken voor de mensen die 
dat niet zelf kunnen? Natuur-
lijk wordt het op prijs gesteld 
als u aandacht geeft en een 
praatje maakt. Een ochtend in 
de week, van 10 tot 11 uur of ‘s 
avonds, van 19-20.30 uur (vrij-
dag- en zondagavond is al in de 
behoefte voorzien).

Bij het overblijven op een 
basisschool zijn vrijwilligers 
nodig van 11.45 uur tot 13.15 
uur die ervoor zorgen dat de kin-
deren rustig en gezellig kunnen 
eten en binnen en buiten leuke 
activiteiten kunnen uitvoeren.

Wijkontmoetingscentrum De 
Palmpit zoekt een secretaris. 
De werkzaamheden bestaan 
o.a. uit eenmaal per maand 
vergaderen, het ontvangen en 
verwerken van de post, het 
maken van het jaaroverzicht, 
het bijhouden van het archief. 
Het werk zal enkele dagdelen 
per week in beslag nemen.

Bent u geïnteresseerd in de 
geschiedenis van Bussum? De 
Historische Kring Bussum stelt 
zich ten doel om de belangstel-
ling voor de geschiedenis van 
Bussum te bevorderen. Vrijwil-
ligers zijn actief met het behe-
ren van de collectie boeken, 
tijdschriften en krantenknip-
sels. Voor deze groep wordt een 
coördinator gezocht (2 ochten-
den per week, 9-12 uur). 

Voor persoonlijk advies, infor-
matie en inschrijving kom langs 
in ons informatiecentrum of bel 
met 693 85 25 of e-mail naar 
bvw@versawelzijn.nl

Diverse passende 
vacatures voor 
Vrijwilligerswerk

Bij Bureau VrijwilligersWerk kunnen vrijwilligers-
organisaties en vrijwilligers veel informatie vin-
den en advies krijgen over alle aspecten van het 
vrijwilligerswerk. Via www.versa-bvw.nl kunt u 
vanuit huis al  informatie raadplegen. De vacatu-
rebank met een breed scala aan vacatures is ook 
op deze site te vinden. 

De geur van lavendel, de 
smaak van lokale kaas en 
zachte wijn. Heuvels die zich 
achter elkaar verschuilen. 
De Franse Provence is een 
omgeving, die vele kunste-
naars inspireert. Zeker in 
het voorjaar. Vandaar dat de 
nieuwe thema-expositie van 
Galerie Bizarts deze streek 
als onderwerp heeft. Ervaar er 
de schoonheid van dit stukje 
adembenemend Frankrijk. 

Diverse bloemensoorten dienen 
als onderwerp voor de aquarel-
len van Marcus Akerman uit 

Groot-Brittannië. Enerzijds 
scherp weergegeven en ander-
zijds loopt de ene kleur bijna 
over in de ander net als de ene 
bloem naadloos overgaat in 
een andere. Als je kijkt naar de 
schilderijen van Henk Haselaar 
valt de stevige penseelstreek 
direct op. Hij plaatst de vlak-
ken bijna naast elkaar en geeft 
de contrasten van de Provence 
natuurgetrouw weer. In de sfeer 
van de Provence komen met 
name de klaprozen Van Beatrix 
Frederiks mooi  tot hun recht. 
Tijdens een vakantie van een 
week waarin Martijn van de 

Berg zich terugtrok in een 
dorp met een paar inwoners, 
een burgemeester, een kerk en 
een blinde hond bleek eens te 
meer dat hij beschikt over een 
scherp observatievermogen. 
De prachtige zwart-wit foto’s 
zijn daarvan het resultaat. De 
schilderijen van Ian Roberts 
geven een natuurgetrouwe 
en toch impressionistische 
indruk van de Provence. Deze 
uit Canada afkomstige kunste-
naar organiseert elk jaar een 
serie workshops in de streek 
en doet daar veel inspiratie op 
voor zijn eigen werk.  De favo-

riete verf van Janine Kruijmer 
is olieverf en daarmee weet zij 
het lavendel, dé bloemen van 
de Provence gedetailleerd en 
gelaagd weer te geven.  Op de 
haar bekende en expressieve 
wijze heeft Marjan Wijnberg de 
landschappen van de Provence 
weergegeven. 
De werken van de vaste kunste-
naars Peggy Eras, Beatrix Frede-
riks, Roger Hale, Sepp Duschek 
en Johan Voorhaar zijn perma-
nent in de galerie aanwezig.  
De expositie is te zien vanaf 24 
april tot 20 augustus bij Galerie 
Bizarts, Huizerweg 9.

Proef de Provence!


