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Op de hoek van de Kerkstraat en 
de Kapelstraat staat momenteel 
een winkelpand leeg. Tot voor 
kort was hier het boekenantiqua-
riaat Carpinus gevestigd. Het 
pandje heeft een lange geschie-
denis, die reikt tot in de negen-
tiende eeuw.

Het bouwjaar van Kerkstraat 26 
is 1884. In deze periode werd 
ook de Hervormde kerk aan de 
overkant vergroot. Het kerk-
pleintje met een centrale boom 
was een verzamelpunt voor de 
(hervormde) Bussummers. Een 
logische plek dus voor een eta-
blisement. 

Begonnen als mineraalwaterfa-
briek werd hoek Kerkstraat/Ka-
pelstraat al gauw een tapperij 

en slijterij. Tientallen jaren lang 
was café De Unie in het hoek-
pand gevestigd, met verschil-
lende eigenaren. 

De centrale functie van het 
kerkpleintje ging verloren toen 
in 1914 de hervormde Vredekerk 
in gebruik werd genomen. Het 
oude kerkje werd verhuurd, eerst 
als militair tehuis (tijdens de 
mobilisatie in 1914-1918), later 
als verkooplokaal en tenslotte 
als televisiestudio. 
Ook café De Unie sloot op een 
gegeven moment haar deuren, 

en ook daar verkochten verschil-
lende winkeliers hun waren. De 
oudere Bussummers herinneren 
zich bijvoorbeeld de sigarenzaak 
annex drogisterij van Voet en 
de handel in klein antiek van 
mevrouw Pastoor.

Sinds 1983 verkocht antiquaar 
Agneau van Geloven op Kerk-
straat 26 geestrijk voedsel in de 
vorm van tweedehands boeken. 
Tot opnieuw de tijdgeest veran-
derde en dit aanlooppunt voor 
boekenliefhebbers aan het begin 
van het jaar moest sluiten. Wat 
wordt de volgende spiritualie? 
Kleding van Esprit?

Tekst: Hans Jonker 
Bron: Stads- en Streekarchief  
(Naarden)

Zoekt u 
een hypotheek

kijk op
bezoekbussum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek organi-
seert voor GGD Gooi & Vechtstreek de 
cursus “Peuters, soms lief, soms lastig”. 
Deze keer in Naarden, Prinses Mar-
griethof 100.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten 
van twee uur die gepland zijn op
dinsdag 5, 12 en 19 juni van 20.00-
22.00 uur. Het zelf willen doen, soms 
groot maar ook klein willen zijn, 
enorme fantasie, kort lontje, veel ener-
gie, nee-fase, grenzen ontdekken, bang 
zijn in het donker….de wereld willen 
verkennen! Dit zijn ongetwijfeld dingen 
die u in uw peuter herkent en die leuk, 
maar soms ook lastig zijn. In deze 
cursus krijgt u tips en informatie over 

hoe u hier mee om kunt gaan. Iedere 
bijeenkomst krijgt u op afwisselende 
wijze informatie over de ontwikkeling 
van uw peuter. 
De thema’s die worden behandeld zijn:
1. Nee….. niet doen!: over regels en 
grenzen
2. Een kind is baas over eigen lijf: over 
eten, slapen en zindelijkheid
3. Gevoelens bij peuters: over angst, 
drift, boosheid, jaloezie en seksuele 
gevoelens 
Voor informatie en aanmelding:
tel. 692 44 95, Cursusbureau of via 
www.tgvleden.nl
Deze cursus wordt georganiseerd in 
opdracht van GGD Gooi & Vechtstreek

Peuters, soms lief, 
soms lastig Ook zin om eens een dag of een dagdeel 

vrijwilligerswerk te doen? Bijvoorbeeld 
helpen bij een activiteit in een buurt-
centrum, sportvereninging of verzor-
gingshuis, meedoen met een rolstoel 
wandelgroep , opknappen van de tuin bij 
een kinderdagverblijf , en tal van andere 
klussen. Ben je ergens goed in en wil je 
dit talent een keer belangeloos inzetten, 
meld je dan aan bij Impuls+.  Impuls + 
bemiddelt in kortdurend vrijwilligerswerk 
tussen non-profi t organisaties die al met 
vrijwilligers werken  maar tijdelijk extra 
hulp nodig hebben én mensen die een 
tijdelijke vrijwilligersklus zoeken. Bel 
of mail nu, zodra er een klus voor je is, 
neemt Impuls+ contact met je op. Bureau 
Vrijwilligerswerk: tel; 693 85 25 ( dinsdag 
en donderdag),
e-mail; bvwprojecten@versawelzijn.nl

Impuls+: werkt Kort 
maar Krachtig!

Op zaterdag 9 juni om 20.00 uur en 
zondag 10 juni om 14.00 uur zijn de 
uitvoeringen van de musical The Wiz 
in theater Spant!. De leerlingen van de 
projectgroep van de Gooische Muziek-
school zetten voor de derde keer een 
spetterende musical voor u neer! Door 
de regie en choreografi e, van Sue Cha-
loner, zorgt deze top opleiding elk jaar 
weer voor een nieuw spektakel.
The Wiz, de super soul musical die bij 
vele mensen bekend is. In 1978 werd 
de musical verfi lmd. Hierin speelde 
Diana Ross de rol van Dorothy en was 
Michael Jackson de vogelverschrik-
ker. Het lied “A Brand New Day” werd 
daarbij een wereld hit. De musical die 
wordt uitgevoerd is gebaseerd op de 
originele Broadway-productie, met de 
originele Engelstalige liedjes en Neder-

landse tekst. De Gooische Muziekschool 
onderscheidt zich al jaren door haar 
unieke muziektheater opleiding. Passie, 
emotie en hard werken zijn de belang-
rijkste criteria waarmee deze leerlingen 
op een ongekend hoog niveau worden 
gebracht. Kaarten zijn te bestellen 
per email, degooischemuziekschool@
orange.nl of telefonisch 693 65 96.

Musical the Wiz in Spant!


