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Historische Kring Bussum... Promotie!

Het is het jaar 1922. De nieuwe situ-
atie, namelijk de uitbreiding van 
Bussum met een aantal villawijken 
(Vondelkwartier en Brediuskwartier), 
leidt tot een opvallend initiatief. De 
gemeente besluit reclame te maken 
voor vestiging in het dorp. 

Met behulp van een reclamebureau 
wordt gekozen voor een selectie van 
dagbladen en tijdschriften waarin 
advertenties zullen verschijnen. De 
geselecteerde bladen staan erom 
bekend te worden gelezen door welge-
steld Nederland, door in Indië wonende 
landgenoten en door “repatrianten” 
en verlofgangers. Op een groot aantal 
welgekozen plaatsen komen bovendien 
reclameborden. 

Als  promotiethema’s kiest Bussum voor 
haar ligging midden in de natuur, de 
vele onderwijsmogelijkheden, de lage 
belastingen en de goede verbindingen 
met de grote steden.

Aan de toen in Blaricum wonende illu-
strator Joan Collette geeft de gemeente 
opdracht om deze thema’s in tekenin-
gen te verbeelden. 

De advertenties zouden gedurende de 
jaren 1922 tot en met 1926 in een hoge 
frequentie verschijnen in een twaalf-
tal bladen. De emaille borden worden 
geplaatst op 29 trein- en 2 tramstati-
ons (Noordwijk aan Zee en Katwijk aan 
Zee). Als de provincie Noord –Holland 
de plaatsing verbiedt in het Naardens 
natuurgebied is ook een “Vestig U te 
Bussum”-bord vanuit de trein te zien 
op het terrein van de Bussumse gasfa-
briek.

Of deze intensieve reclamecampagne 

er aan heeft bijgedragen is niet aan te 
tonen, maar feit is dat het inwoneraan-
tal van Bussum vanaf 1924 in vijf jaar 
steeg van 21.000 tot 24.000.   

Zie  www.devalk.com/ kunstenaars

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 60 120 68

www.historiuschekringbussum.nl

Omdat stuifzanden - waar ook nog wer-
kelijk sprake is van stuivend zand - een 
bijzondere en vaak zeldzame fl ora en 
fauna herbergen, is de afgelopen jaren 
meerdere malen gewerkt aan het ‘open’ 
maken en houden van dit stuifzand. 
Ook nu zal door het verwijderen van 
bomen en struiken het dichtgroeien 
van het stuifzand worden tegengegaan. 
Tevens zal het bosstrooisel worden 
weggehaald. Het resultaat is dat het 
witte zand weer te voorschijn komt en 
in staat is te verstuiven. Men spreekt 
dan van een ‘levende’ zandverstuiving.
Om de zandverstuiving meer ruimte te 

geven is niet alleen het terugdringen 
van de begroeiing van belang. Ook 
ervoor zorgen dat de overwegend wes-
telijke winden vat krijgen op het zand 
is essentieel. Er moet zoals dat heet 
voldoende strijklengte zijn. Bomen en 
bosgroepen die nu als windbrekers fun-
geren zullen worden gekapt. Ook zullen 
de bomen en struiken ten westen van 
theehuis ’t Bluk blijven staan. 

Tijdens de voorlichtingsexcursies in 
december waaraan tientallen belang-
stellenden hebben deelgenomen, is 
naast een toelichting op de werkzaam-

heden vooral ingegaan op de ecolo-
gische waarde van dit stuifzand. Niet 
alleen voor het Gooi maar feitelijk voor 
heel Nederland. Vergelijkbare projecten 
zijn bijvoorbeeld de Soesterduinen en 
het stuifzandherstel in Nationaal Park 
De Hoge Veluwe. Het Gooise stuifzand 
kan voor Nederland worden beschouwd 
als het meest westelijke stuifzand en 
het grootste op het noordelijk deel van 
de Heuvelrug. Het Goois Natuurreser-
vaat ervaart dit als een grote verant-
woordelijkheid en zal door zorgvuldig 
beheer proberen dit stuifzandgebied 
voor de toekomst veilig te stellen.

Herstel stuifzandgebied 
Zuiderheide / Laarder Wasmeer
Vorige week is door het Goois Natuurreservaat gestart met de tweede fase van het herstel van 
het stuifzand op de grens van Zuiderheide en Laarder Wasmeergebied. Dit grootste stuifzand-
gebied van het Gooi (De Witte Bergen) was in de afgelopen decennia geleidelijk door dichtgroei 
met bosopslag in oppervlak verminderd. Begin 2007 is hierin verandering gekomen, want toen 
is gestart met het herstel van dit stuifzandgebied. Menigeen heeft het resultaat van deze eer-
ste herstel-werkzaamheden inmiddels gezien. De nu op stapel staande werkzaamheden sluiten 
richting Theehuis ’t Bluk hierop aan. Deze tweede fase zal half februari worden afgerond.

Zin in spannende opera’s? Dit voorjaar 
worden in de Amsterdamse Stopera de 
opera’s Castor en Pollux, Die entführung 
aus dem Serail en Giulio Cesare uitge-
voerd. De komende 2 dinsdagavonden 
kunt u zich bij de Volksuniversiteit op 
deze opera’s voorbereiden.

Op de donderdagavonden 24 en 31 
januari kunt u zich even wanen bij 
de familie de Medici in Florence door 
deel te nemen aan de cursus over de 
Italiaanse Renaissance. Aan de orde 
komen het portret, de religieuze kunst 

en de mythologie. 

Frans, Italiaans of Spaans op reis. Op 
vakantie de weg kwijt? Met de cursus 
“talen op reis” kunt u de hulp van de 
lokale bevolking in hun eigen taal 
inroepen. Frans of Italiaans: 10 maan-
dagavonden vanaf 4 februari; Spaans: 
10 donderdagavonden vanaf 7 februari. 
 Uitgebreide informatie vindt u in het 
programmaboekje en natuurlijk op  
www.volksuniversiteit.nl/naardenbus-
sum. Voor telefonische informatie: 693 
05 39.

CursussenVolksuniversiteit 
Naarden-Bussum
Op de maandagochtend van 28 januari verzorgt de Volksuni-
versiteit de cursus “voorkom problemen met Windows”. De 
cursus is zinvol voor iedereen met enige windows ervaring.

Naar Ierland reis je voor het landschap, 
voor de geschiedenis en voor de pubs. 
Maar er zijn ook fantastische tuinen in 
de stijl van William Robinson, bekend 
in Engeland, maar uit Ierland afkom-
stig. Hij pleitte voor een wilde tuin-
stijl, waarin exoten groeiden alsof ze 
er thuis hoorden. Tuinen waar je uren 

in kunt dwalen en kunt schuilen onder 
grote gunnera-bladeren. In Ierland 
moet je niet klagen over de (mot)regen, 
want “That’s why Ireland is so green”. 
De ochtend wordt gehouden op donder-
dag 31 januari in De Sloep, Brinklaan 
42 (naast de Mariakerk) en begint om 
10.00 uur.

Thema-ochtend KVG 

Tuinen in Ierland

Op 11 januari was er een pannenkoe-
kenfeestje. Wat schaft de pot op 25 
januari? Elke 14 dagen organiseert 
werkgroep Ruimte in Wijkontmoe-
tingscentrum Laarwijk een uitgebreide 
broodmaaltijd met soep en een andere 
verrassing. U bent welkom vanaf 18.15 
uur.  Laarwijk is te vinden op de Laar-
derweg 49.

Ook in Laarwijk
Kinderbijbelclub PeP is nieuwe kinder-
club en maakt een vliegende start op 
zaterdag 26 januari. Een bijbelverhaal 
is het uitgangspunt voor allerlei leuke 
activiteiten. PeP, Prinsen en Prinses-

sen, start met een ballonnen- en een 
kleurwedstrijd voor en met de kinderen 
en er worden spelletjes georganiseerd 
in en rond  Laarwijk. 
Het startfeest is zaterdag 26 januari 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Daarna elke 14 dagen kinderclub van 
10.00 tot 12.00 uur. Dat wil zeggen: 9 
februari, 22 februari enzovoort.

Laarwijk is te vinden op de Laarder-
weg 49.  “Ruimte”is een initiatief van 
de CGK en de GKv, kerken in Bussum 
en Huizen. Meer weten: Peternel Bos-
Vreugdenhil tel: 694 69 71.
Email:kinderbijbelclubpep@gmail.com.

Ruimte in Laarwijk
Broodje plus gaat door ook in 2008

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

ADOPTEER EEN PUP

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL


