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Op donderdagmiddag 15 juli 
1920 opent op de hoek van 
de Laarderweg en de Koopweg 
het badhuis van de R.K. 
Bouwvereeniging St.Joseph. 

Het badhuis is oorspronkelijk 
een initiatief van het “Comité  
tot Stichting van een Badhuis”, 

dat in 1918 was opgericht uit 
dankbaarheid voor de vrede na 
de jarenlange oorlog. 
De bouwvereniging vindt de 

Tekst: Hans Jonker
Bron: Stads- en Streekarchief Naarden

gemeente Bussum –na een 
positief advies van de 
Gezondheidscommissie- bereid 
om het benodigde bedrag 
(ƒ 39.225,-) voor te financieren. 
Bij Koninklijk Besluit 
d.d. 25 oktober 1919 wordt de 
bouw toegestaan. 

Architect Herman Everts 
tekent op de begane grond 
tien douchebad-cellen en twee 
kuipbad-cellen, een wachthal 
met kantoor voor de badmeester 
en een wasruimte voor de 
handdoeken. 
Op de bovenverdieping komt 
een dienstwoning en een 
droogzolder.  

Veel Bussummers kennen het 
karakteristieke hoekpand nog uit 
de tijd dat zij éénmaal per week 
met een handdoek onder de 
arm naar de Koopweg trokken. 
Anderen alleen het Chinese 
restaurant van na de sluiting (in 
1972). Nu is het een wijkcentrum 
en een fysiotherapiepraktijk. 

SCHUIF AAN
…GOOI OP TAFEL…

TEAM

Denkt u aan een nieuw interieur, maar weet u niet precies hoe?
Neem al uw ideeën mee naar het ontwerpteam van Kroonenburg. 
Plaatjes uit tijdschriften, krabbels op kladbriefjes, plattegronden 

van uw woning… Schuif aan en gooi op tafel. Ervaren adviseurs zitten 
voor u klaar om geheel vrijblijvend met u mee te denken. Zij maken een 
ontwerp waar u bij bent, volledig afgestemd op uw wensen. 

Aanschuiven? Maak vooraf eerst even een afspraak via (035) 694 38 42.
Kroonenburg, Energiestraat 9b, Naarden. www.kroonenburg.nl

Zondag 16 september: Geref. Kerk 
vrijgem. 9.30 en 17u. Ds. P. Boonstra;
Vrije Evang. Gem. 10u. Ds. D.G. Durieux; 
Evang. Luth. Kerk 10u. Dr. S.
Hiebsch; Remonstrantse Gem. 10.30u. 
Ds. F. Knoppers; Verlosserkerk 10u. 
Mw.Ds. H.W. Kuipers-van Beelen; Wil-
helminakerk 10u. Ds. H.J. van Dijk, 
19u. Ds J.C. vd Putte; Spieghelkerk 
8.55u. Ds. K. van Meijeren, 10.30u. Ds. 
C. Bergström, 17u. Ds. L.W. Smelt; Ned. 

Protestantenbond 10.30u. Ds. E.W.H. 
Laman Trip; Doopsgez. Gem. 10u. Br. 
H.W. Stenvers; Leger des Heils 17u. 
samenkomst; Vrij Kath. Kerk 10.30 en 
19.30u.; Mariakerk 10u. N. Smit; St. 
Jozefkerk 10u. Pastor S. de Wit.
Dinsdag 18 september: St Jozefkerk 
9u. o.l.v. parochianen.
Donderdag 20 september: Mariakerk 
12.30-12.50u. Pastor J. de Jager/J. 
Janssen.

Kerkdiensten
Kom op woensdag 19 september naar 
de Mobiliteitsdag: U komt verder dan u 
denkt! Versa Naarden organiseert deze 
dag, van 10.00-15.00 uur rond gebouw 
De Schakel, Kol. Verveerstraat 68-70 
in Naarden, allerlei activiteiten die te 
maken hebben met mobiliteit en bewe-
gen. Staat uw scootmobiel al enige tijd in 
de berging omdat u er eigenlijk niet goed 
mee kunt of durft te rijden? Doe dan met 
uw eigen scootmobiel mee. Onder leiding 
van een ervaren instructeur van de Har-
ting-bank kunt u op een veilig afgezet 
parcours oefenen. Bij de onderhoudsbus 
is een gratis veiligheidscontrole van uw 
scootmobiel mogelijk.
Van 13.30 – 14.30 wordt er een theo-
rieles gegeven over verkeersregels voor 
scootmobielgebruikers. Wie het parcours 
en de theorieles heeft gevolgd ontvangt 
een certifi caat. Ook vrijwilligers en bege-
leiders van iemand met een scootmobiel 
kunnen meedoen en zelf op één van de 
beschikbare scootmobiels een parcours 
afl eggen. Twijfelt u over de aanschaf van 
een scootmobiel en wilt u wel eens erva-
ren hoe het is om er op te rijden, kom 
dan gewoon langs en probeer het eens 
uit. Deelname is gratis. Er is de hele dag 
een informatiemarkt met o.a; twee fi ets-
specialisten; elektrische fi ets, dubbele 
fi ets etc., Veilige Verkeer Nederland met 
“Broem”cursus informatie, WMO loket, de 
Harting-bank, W.O.C.Bellefl eur, de Vrijwil-
lige Thuishulp en bij de kraam van Sport 
Café de Lunet kunt u een lekker broodje 
kopen. In Wijkpost de Schakel staat een 
gratis kopje thee of koffi e voor u klaar. 
U kunt u aanmelden of de programma 
folder aanvragen bij; Versa Naarden, Kol. 
Verveerstraat 70, tel. 694 21 11 (9.00-
13.00 uur).

Scootmobiel-
rijders opgelet!! 

Dinsdag 25 september spreekt drs. 
Lou Evers, oud-rector van de Joodse 
scholengemeenschap Maimonides te 
Amsterdam voor het Genootschap 
Nederland-Israël ‘t Gooi, over Spreuken 
der Vaderen - Pirké Awoth.  Een bloem-
lezing uit de uitspraken van Joodse 

geleerden uit de laatste twee eeuwen 
voor en de eerste twee eeuwen na 
Christus. De lezing vindt plaats in het 
Trefpunt, Lorentzweg 59 en begint om 
20.00 uur. Informatie: 691 45 80.

Bloemlezing door oud-
rector Maimonides


