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Op de hoek van de Brinklaan en 
de Kerkstraat is nu een filiaal 
van Scapino gevestigd. Wat 
verderop, hoek Brinklaan/Gooi-
bergstraat, staat (nog) het 
gebouw van de GG&GD. De twee 
nieuwbouwpanden doen op geen 

enkele manier vermoeden welk 
bijzondere geschiedenis aan deze 
stukjes Brinklaan verbonden is.

Tot de vele welgestelde Amster-
dammers die aan het begin van 
de twintigste eeuw naar Bussum 
verhuisden behoorden ook twee 
families van “manifacturen-
handelaren”. De familie Vroom 
en de familie Dreesmann (beide 
katholiek en via “aantrouwen” al 
aan elkaar verbonden) waren in 
1887 begonnen met een geza-
menlijke onderneming in textiel 
en aanverwante artikelen. In een 
snel tempo breidde de firma 
zich uit, filiaal na filiaal werd 
geopend. Voor de broers, zonen 
en neven van de beide oprichters 
was altijd wel een functie van 
directeur/aandeelhouder in het 
bedrijf. De Vroomen en Drees-

mannen waren al bij de eeuwwis-
seling twee rijke families.

A.C.R. Dreesmann (een van 
de oprichters van V&D) kocht 
in 1901 de villa “Looverhof “, 
gelegen buiten het dorp aan de 
lommerrijke laan ten zuiden van 
het centrum (de Brink). Drees-
mann werd een bekende Bussum-
mer die in de gemeenteraad zat 
(natuurlijk voor de Rooms-Katho-
lieke Staatspartij). Belangrijke 
financiële bijdragen leverde hij 
aan de St.Vituskerk en aan het 
Majella-ziekenhuis. 

H.J. Vroom verhuisde in 1902 
naar Bussum. Hij was een volle 
neef van oprichter W.H. Vroom 
en vanaf het allereerste begin 
betrokken bij de firma. Vroom 
kocht de in het dorpscentrum 
gelegen villa “Gooilust” aan de 
Brinklaan bij de Kerkstraat. De 
enorme tuin met vijvers (en een 
draaibaar “zonnehuis” voor de 
aan tbc lijdende zoon) waren 
een begrip in het Bussumse.

Als u de fotoboeken van 
Martin Heyne opslaat (“Bussum, 
verdwenen dorpsbeelden” en 
“Bussum, beeld van een dorp”) 
ziet u hoe het de twee villa’s 
later is vergaan: Brinklaan 109 
werd een bejaardentehuis, de 
tuin nog later een “volkspark”  

van de Bussumse kabouters. 
Brinklaan 174 had toen al een 
minder alternatieve bestemming: 
politiebureau.           

Tekst: Hans Jonker

-In het bevolkingsregister is te zien dat A.C.R. Dreesmann eerst in de 
wintermaanden in zijn Amsterdamse grachtenpand bleef wonen.

-A.C.R.Dreesmann (1854-1934)

villa Gooilust

villa Looverhof

bronnen: archief Gemeente Bussum 
en Collectie Winthorst (beide in 
Stads- en Streekarchief Naarden)
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Offi cieel Subaru 
6 Sterren Dealer
voor ’t Gooi en 
de Vechtstreek!

A U T O M O B I E L E N  S I N D S  1 9 3 0

Van Asselt & Kuhn

Amersfoortsestraatweg 108  Naarden 
(035) 69 97 600  -  www.vanasselt.nl

Meubelstoff  eerderij

Martinus
(gediplomeerd)

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

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

De familievoorstelling B’ Yourself
In het Elckertheater speelt op donder-
dag 16 mei en vrijdag 17 mei om 20.30 
uur, zaterdag 19 mei om 14.00 uur JTS 
Jeugdpodium de familievoorstelling ‘B’ 
Yourself’

B’ Yourself is een voorstelling, die 
helemaal is samengesteld door de leer-
lingen van de Jeugdtheaterschool zelf. 
‘Wat willen jullie nou écht nog eens in 
het theater doen’, was de vraag van de 
docent, en hier hebben de jonge talen-
ten invulling aan proberen te geven. 
Van meerstemmige zang tot dramati-
sche ballads, ingetogen of snoeihard, 
van klassiek ballet tot hiphopmoves, 
van kickboksacts tot shakespeare. 
Niets ontbreekt aan deze voorstelling. 
21 jonge, supergetalenteerde theater-
beesten brengen u een voorstelling in 
de stijl van Fame, over de lange weg 
naar beroemdheid en vooral; jezelf 
leren worden! 

De voorstelling wordt gespeeld door 
jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 
jaar.

Elckertheater presenteert:
Voorstellingen voor kinderen

Op woensdag 23 mei om 14:00 uur 
speelt Ron Holst de voorstelling De 
eend en de vos voor kinderen van 3½ 
- 9 jaar

De eend en de vos
In deze poppen-vertelvoorstelling naar 
een verhaal van Max Velthuis speelt 
Ron Holst een jongen die voor zijn 
verjaardag een nieuwe knuffel krijgt. 
Een knuffelvos, waar hij erg blij mee 
is. Maar hij heeft al een knuffeleend!!! 
Lusten knuffelvossen geen knuffeleen-
djes? Hoe los je dat op? Rondom een 
tot poppenkast verbouwd bed komt in 
“De eend en de vos” het thema liegen, 
jokken en leugentjes om bestwil aan 
de orde. Een interactieve voorstelling, 
die ook bijzonder geschikt is als ver-
jaardagspartijtje.

Deze voorstellingen vinden plaats in 
het Elcker theater, Molenlaan 11.
Kassa is open om 13.30 uur, de voor-
stellingen beginnen om 14.00 uur.
Reserveren noodzakelijk via 698 93 89 
of internet: www.elckertheater.nl.
Bij reserveren via internet ontvangt 
men € 0,50 kassakorting als men de 
kortingscode intikt en de uitgeprinte 
reservering meebrengt.

Jeugdpodium presenteert: 

Scootmobiel Hulpdienst heeft vorige 
maand een landelijke hulpdienst 
voor gebruikers van scootmobielen 
geïntroduceerd.  In geval van pech 
brengt de hulpdienst de gebruiker en 
de scootmobiel snel naar huis of naar 
een andere gewenste locatie. De hulp-
dienst maakt hiervoor gebruik van een 
bestaand professioneel netwerk van 
ruim 1.000 hulpverleners met gespe-
cialiseerd vervoer vanaf 200 locaties 
in Nederland. Het netwerk is hiermee 
fi jnmaziger dan een lokale dealer 
biedt, waardoor scootmobilisten snel 
geholpen worden.
Scootmobiel Hulpdienst is de eerste 
professioneel opgezette landelijke 

hulpdienst voor scootmobielen. Gebrui-
kers waren tot op heden aangewezen 
op diensten van lokale of regionale 
dealers. Nu een maand na de intro-
ductie heeft Scootmobiel Hulpdienst 
ruim 500 leden mogen verwelkomen, 
volgens oprichter Audiffred.
 De nieuwe dienst geeft standaard 
dekking in heel Nederland. De dekking 
geldt dus ook tijdens vakantie, uit-
stapje of weekendje weg in Nederland. 
Scootmobiel Hulpdienst biedt hulp aan 
alle scootmobielen, ongeacht merk of 
bouwjaar.
Meer informatie is beschikbaar op 
www.scootmobielhulpdienst.nl of via 
0844 205027.

Vliegende start nieuwe landelijke 
hulpdienst scootmobielen Op dinsdag 29 mei organiseren het 

Steunpunt Mantelzorg Gooi en Vecht-
streek en MEE ‘t Gooi en omstreken Een 
bijzondere broer of zus, een avond voor 
jongeren die een gehandicapte broer of 
zus hebben. De avond staat vooral in 
het teken van ontmoeting en het delen 
van grote en kleine belevenissen. Con-
sulenten van MEE ‘t Gooi en omstreken 
en het Steunpunt Mantelzorg Gooi en 
Vechtstreek begeleiden het gesprek. De 
avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur 
en wordt gehouden bij MEE ‘t Gooi en 
omstreken, Noordse Bosje 45a, 1211 
BE Hilversum. De toegang is gratis, 
aanmelding is noodzakelijk. Dat kan bij 
MEE ‘t Gooi en omstreken, bureau voor 
mensen met een handicap of chroni-
sche ziekte, telefoon 623 03 39 of op 
www.meehilversum.nl.  

Een bijzondere broer of zus


