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De verplaatsing van de 
cacaoproduktie door de firma 
Bensdorp vanuit Amsterdam 
naar een voormalige 
brikettenfabriek in Bussum 
(in 1884) blijkt een 
succesvolle keuze te zijn: 
binnen twintig jaar vinden 
twee grote uitbreidingen 
plaats (1897 en 1906).

Aan het welgekozen fabrieks-
terrein -naast de spoorlijn 
en buiten de bebouwde kom- 
verrijst het ene moderne stenen 
gebouw na het andere. De 
houten fabriekshallen uit de 
eerste periode kunnen in 1907 
worden “geamoveerd”.  

Tekst: Hans Jonker
Bron: Stads- en Streekarchief Naarden

Het is nu dus precies honderd 
jaar geleden dat de laatste 
houten loodsen uit de begintijd 
worden gesloopt en de 
karakteristieke gevellijn aan de 
spoorzijde ontstaat. 
De fabriek zal in de twintigste 
eeuw tot grote bloei komen en 
de belangrijkste werkgever in het 
dorp worden. En door de groei 

van de bebouwde kom door een 
woonwijk omgeven worden.  

Veel mensen die dementie hebben, 
worden verzorgd door hun partner. 
Het proces van zorgen voor je partner 
begint heel geleidelijk met een oogje 
in het zeil houden en af en toe wat van 
de ander overnemen. Naarmate de tijd 
vordert en de dementieverschijnselen 
toenemen, gaan er - vaak ongemerkt 
– meer en meer taken naar de gezonde 
partner. Tegelijkertijd komt deze er 
eigenlijk alleen voor te staan. Want je 
relatie is niet meer zoals vroeger en je 
krijgt langzaam maar zeker het gevoel 
je ‘maatje’ te missen. Voor omstan-
ders, kinderen, andere familieleden en 
vrienden, lijkt het misschien alsof er 

helemaal niet zoveel veranderd is. Dat 
maakt de zorgende partner soms heel 
eenzaam. Die avond wordt er in het 
Alzheimercafé speciaal stilgestaan bij 
hun rol en hun gevoelens. Het gesprek 
staat altijd onder deskundige leiding, 
die ook in bredere zin adviezen kan 
geven. Daarbij kan het gaan over de 
meest uiteenlopende onderwerpen die 
het omgaan met dementie betreffen. 
Voor nadere informatie: De Stichtse 
Hof, Naarderstraat 81, Laren, tel. 539 
08 00. Vervoer een probleem? Bel 694 
24 30, Alzheimer Nederland, afdeling 
Gooi en Omstreken. Zie ook onze web-
site: www.alzheimer-gooi.nl

Niemand begrijpt mij
Donderdagavond 27 september is het de laatste donderdag 
van de maand en dus weer Alzheimer Café in de Stichtse Hof 
in Laren. Deze keer staat het thema  ‘Niemand begrijpt mij’ 
centraal. In het gezellige café van het zorgcentrum is iedereen 
vanaf 19.30 uur welkom om in een begripvolle omgeving te er-
varingen uit te wisselen over dementie. 

Yoga is al duizenden jaren een oude 
klassieke training om je lichaam en 
geest in evenwicht te brengen en in 
harmonie met het grotere geheel. 
Door lichaams- en ademhalings-
oefeningen ga je spanningen in je 
lichaam en geest opmerken en leer 
je ze los te laten. Iedereen kan Yoga 
beoefenen. 
Ook u. Daarvoor heeft u alleen goede wil 
nodig.  Je hoeft niet perse jong, soepel 
of krachtig te zijn. Je wordt je bewust 
van jezelf zonder oordelen en je krijgt 

meer aandacht voor jezelf. Je volgt 
daarbij je eigen tempo. Een Yogales is 
verstoken van elke vorm van dwang of 
competitie; iedereen kan in de Yoga 
zijn of haar eigen weg vinden.Belang-
rijk is dat je Yoga met plezier beoefent. 
De Yogales wordt gegeven op de dins-
dagochtend om 09.00 en 10.15 uur In 
Sociaal-cultureel en educatief centrum 
Uit-Wijk, Dr Schaepmanlaan 10. Voor 
informatie en een gratis proefl es kunt u 
(tijdens kantooruren) terecht bij Sabine 
Kuperus, telefoon 692 19 69.

Yoga in Uit-Wijk

In verband met het vaarverbod onder
de Arsenaalbrug, is onze opstapplek van 
de rondvaartboten tijdelijk verplaatst van 
De Turfloods naar het einde van de Oude 
Haven, tegenover de Jan Massenstraat.

Net als anders bent u daar van harte 
welkom aan boord van onze schepen!

WWW.VERWOERD-WATERSPORT.NL

Op woensdagavond, 26 september a.s. 
geeft mevrouw T. Vlamings-Boddeke, 
docente Jin Shin Jyutsu, een informa-
tie-avond voor belangstellenden. Jin 
Shin Jyutsu is een Japanse zelfhulpme-
thode op gezondheidsgebied die steeds 
meer aan bekendheid en populariteit 
wint. Een mooie kans dus hier meer 
over te weten te komen. De Volksuni-
versiteit Naarden Bussum organiseert 
a.s. najaar/winter en voorjaar een 
tweetal cursussen over dit onderwerp. 
Voor meer informatie: Volksuniversi-
teit, tel. 693 05 39.

Informatie-
avond 
Jin Shin Jyutsu

Kees Post studeerde piano aan het con-
servatorium van Groningen. In 1987 
won hij de Henri de Wolff Jazzprijs voor 
zijn originele pianostijl en vertolking 
van de muziek van Thelonious Monk. 
Monks muzikale ideeën zijn een grote 
inspiratiebron voor hem, evenals het 
concept van het klassieke Miles Davis 
Kwintet met saxofonist John Coltrane. 
Hij toerde en speelde in de Verenigde 

Staten, Afrika, Duitsland en België. 
Zangeres Yvonne tenslotte begon haar 
zangcarrière al vroeg met het repertoire 
van Billy Holiday en Ella Fitzgerald. 

Aanvang van het concert op zondag 23 
september is 16.00 uur (zaal open 15.00 
uur) - Jazzclub ‘Langs de Lijn’, Heren-
straat 43a, nadere inlichtingen 691 04 
61 - www.jazzclublangsdelijn.nl.

Post Jazz Company in ‘Langs de Lijn’


