
Bussumse Krant,  nr.  82, 27 september 2007, pagina 11

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.historischekringbussum.nlGrafische verzorging: Betty Spanjaard - www.studiomouche.nl Aflevering 35 - 2007 - Bussumse Krant - www.historischekringbussum.nl

Van 22 september tot 6 
januari is in het Nederlands 
Architectuur Instituut een 
overzichtstentoonstelling 
te zien van het werk van de 
beroemde architect Pierre 
Cuypers (1827-1921). 

Hij is de ontwerper van onder 
veel meer het Rijksmuseum 
en het Centraal Station in 
Amsterdam. Ook de monumentale 
rooms-katholieke St.Vituskerk 
aan de Brinklaan is een ontwerp 
van Cuypers.

Weinigen weten dat Bussum 
ooit nog een andere “echte 
Pierre Cuypers” rijk geweest is. 
Dochter Rosalie Cuypers trouwde 
in 1876 met de steenrijke 
Amsterdamse oliehandelaar 
Eduard Alberdingk Thijm. Deze 
liet door zijn schoonvader een 
buitenhuis bouwen aan de toen 
nog naamloze Gooibergstraat, 
en noemde het huis “Villa 
Rosa”. In de tachtiger jaren 
van de 19e eeuw trokken de 

Alberdingk Thijms zomers vanaf 
de Amsterdamse Herengracht 
naar Bussum en namen volop 
deel aan het culturele leven in 
‘t Gooi. Dichters, schrijvers en 
beeldend kunstenaars waren te 
gast in Villa Rosa. De nog jonge 
Karel Alberdingk Thijm (de latere 
schrijver Lodewijk van Deijssel) 
schreef in zijn dagboeken over 
logeerpartijen bij oom Eduard en 
tante Rosa in Bussum.

Villa Rosa is niet behouden 
gebleven: toen het politiebureau 
aan de Brinklaan (de voormalige 
villa “Looverhof” van de familie 
Dreesmann) behoefte had aan 

garageruimte werd de er achter 
liggende villa afgebroken. 

Van het huis zijn maar vier 
tekeningen van de hand 
van Pierre Cuypers en twee 
afbeeldingen bekend. 

De komst van de chocoladefabriek aan de andere kant van het spoor ontnam Villa Rosa al snel 
haar lommerrijke omgeving buiten de bebouwing.

In het net verschenen boek 
“P.J.H. Cuypers. Het complete 
werk” worden gelukkig beide 
Bussumse bouwwerken van “de 
meester van de neogothiek” 
beschreven.

Tekst: Hans Jonker
Bron: collecties Martin Heyne en 
Nederland Architectuur Instituut

Dr. Pierre Cuypers

Voor persoonlijke bemiddeling en infor-
matie ben je van harte welkom in het 
informatiecentrum op de Huizerweg 54, 
op dinsdag- en donderdagochtend van 
10.00 - 12.00 of volgens afspraak. 

Vogelverzorging, het vogelhospitaal 
Naarden zoekt met spoed vrijwilligers 
die komen helpen met de dagelijkse 
werkzaamheden, zoals het uitboenen 
van kooien in de ziekenboeg, het geven 
van voedsel en water, het reinigen van 
couveuses en het dweilen van vloeren, 
vegen van paden. Werktijd is in over-
leg.
Secretariaat, de Lokale Samenwer-
kende Bonden voor Ouderen zoeken 
een enthousiaste vrijwilliger voor 
vergaderingen, die eenmaal per 2 à 
3 maanden plaatsvinden. U bereidt de 
vergaderingen voor, stelt in samen-
werking de agenda vast, notuleert de 
vergaderingen etc. U onderhoudt con-
tacten met de samenwerkende bonden. 
U bent enkele middagen per maand 
beschikbaar.
Schuldhulp, loket Huizen-Eemnes-
Blaricum te Huizen zoekt een vrijwil-
liger voor het ordenen van de papieren 
van de cliënten die zich aanmelden 
voor schuldhulp en het invoeren van de 

gegevens in het registratiesysteem. Het 
gaat op afroep, dat kan op maandag, 
woensdag, of donderdag zijn.
Zwembegeleiders, wil je verstandelijk 
gehandicapten de tijd van hun leven 
geven in het zwembad? Op zaterdag-
ochtend van 8-9 uur wordt zwem- en 
snorkelles gegeven aan jongeren van 
12-24 jaar. Jij helpt de leiding daarbij.

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

Bijzondere vacatures 
voor vrijwilligerswerk
Bij Bureau VrijwilligersWerk kunnen vrijwilligersorganisaties 
en vrijwilligers veel informatie vinden en advies krijgen over 
alle aspecten van het vrijwilligerswerk. www.versa-bvw.nl kun 
je vanuit huis al informatie bekijken. De vacaturebank met 
een breed scala aan vacatures is ook op deze site te vinden. 

Dinsdag 11 september j.l is de eerste 
les Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO) 
succesvol van start gegaan in de Palm-
Pit. Hier bleek zo veel belangstelling 
voor te zijn dat de groep nu vol zit. 
Vandaar dat wij van start gaan met een 
tweede groep. Deze tweede les wordt 
speciaal gericht op deelnemers, die wel 
graag bewegen, maar minder goed of 
slecht ter been zijn of in een rolstoel 
zitten. Voor u is er dan de mogelijk-
heid om te starten in een gymgroep 

die oefeningen doet vanuit de stoel. 
De oefeningen zijn gericht op conditie, 
coördinatie, ontspanning, sensomo-
torische training(bewust maken hoe 
bewegingen ervaren kunnen worden) 
en vooral plezier in bewegen. De les 
zal gegeven worden op dinsdagochtend 
van 11.00–12.00 uur. De cursus start 
zodra er genoeg belangstelling voor 
is. Wees er dus snel bij!  Wilt u zich 
opgeven? Neem dan contact op met de 
gastvrouwen van de Palmpit.

Tweede MBVO groep in de Palmpit

Op dinsdag 2 oktober start van 13.30 
- 15.30 uur de cursus Rondom Dementie 
en op woensdag 8 november gaat van 
13.30 - 16.00 uur de cursus Rondom 
NAH van start. Bent u geïnteresseerd, 
dan kunt u op werkdagen van 9.00 - 
13.00 uur contact opnemen met het 
Steunpunt, tel. 697 00 50.
Wanneer bij iemand in de directe omge-
ving de diagnose dementie gesteld 
wordt of een naaste getroffen wordt 
door NAH, bijvoorbeeld een beroerte, 
komen er bij de direct betrokkenen 
veel vragen naar boven. In het dage-
lijks leven verandert er veel en de zorg 
voor de patiënt kan veel tijd kosten, 
waardoor de partner onder druk komt 

te staan. 
Tijdens de cursussen informeren ver-
schillende sprekers de aanwezigen en 
kunnen er vragen gesteld. Door prak-
tische informatie en tips te geven over 
het omgaan met iemand met dementie 
of NAH en samen met anderen, die in 
eenzelfde situatie zitten, te praten ont-
staat er meer begrip voor de patiënt en 
de nieuwe situatie.

Cursussen voor 
Mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in het najaar cursussen 
voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of 
Niet-Aangeboren Hersenletsel. De Volksuniversiteit Naarden-Bussum 

organiseert op woensdagen t/m 28 
november een cursus voor kinderen (8 
t/m 11 jaar) die het leuk vinden dingen 
te maken. Er wordt gewerkt met ver-
schillende materialen zoals klei, brood-
deeg, hout, papier, verf, enz., zowel 
ruimtelijk als het platte vlak. Bescher-
mende kleding is aanwezig. 
Locatie: VU-atelier, ingang Uit-Wijk, 
dr. Schaepmanlaan 10. Voor informatie 
kan contact opgenomen worden met de 
Volksuniversiteit, tel. 693 05 39.

Volks-
universiteit 
geeft cursus 
voor kinderen

Meer dan 1500 inschrijvingen per 
heden. Maar toch blijven er nog een 
paar mogelijkheden. Bij Portugees, 
niveau 2, bij de beginnerscursus Word 
en ook bij Wereldliteratuur op maan-
dagmorgen. Hierbij is Sándor Marái de 
schrijver die de spits afbijt met “Ken-
tering van een huwelijk”. Het doel van 
deze cursus is meer ervaring en plezier 
te krijgen in het lezen van werken van 
buitenlandse auteurs. Ook nog plaats bij 
“Tekenen en schilderen” met olieverf 
op waterbasis en wel op 10 donderdag-
ochtenden vanaf 15 oktober. De opzet 
is het maken ven stillevens in realisti-
sche stijl. Tijdens de cursus wordt dus 
geen olie of terpentijn gebruikt. 
Plaats is er ook bij de beginnerscursus 
Enneagram op 5 woensdagavonden. 
Het enneagram is een psychologisch 

model (2000 jaar oud). Het beschrijft 
negen typen mensen - positief en nega-
tief - en harmonieert met de mystieke 
kern van alle grote religies. Een ieder 
die zich hierin verdiept leert zichzelf 
grondig kennen.  
En dan op dinsdagavond 2 oktober een 
lezing “Levenskunst en levensgeluk” 
Ben ik gelukkig? Hoe weet ik of ik goed 
heb gehandeld? Heeft lijden ook zin? 
Is geweld soms te rechtvaardigen? Wat 
betekent de dood voor mij? Wat is het 
belangrijkste in mijn leven? In deze 
lezing maakt u kennis met denkbeelden 
over levensthema’s van belangrijke fi lo-
sofen uit onze cultuur.
Uitgebreide informatie vindt u in het 
programmaboekje en natuurlijk op 
www.volksuniversiteit.nl/naardenbus-
sum.

Nog mogelijkheden bij de Volksuniversiteit


