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Historische Kring Bussum...    St.Josephpark

Op 13 januari 1913 kan de jonge 
rooms-katholieke bouwvereniging 
St.Joseph aan de Bussumse gemeen-
teraad een verheugend bericht sturen. 
St.Joseph is er in geslaagd tegen een 
redelijke prijs van de (katholieke!) 
fabrikant Bouvy een stuk grond aan 
de Laarderweg te kopen. 

De nieuwe Woningwet maakt het sinds 
1902 mogelijk dat “toegelaten” ver-
enigingen met behulp van Rijksgelden 
nieuwbouw in de sociale sector kunnen 
realiseren. Zoals in veel plaatsen worden 
ook in Bussum daartoe katholieke, pro-

testantse en algemene bouwverenigin-
gen opgericht. Het lidmaatschap geeft 
de leden in een onderling afgespro-
ken volgorde de mogelijkheid om een 
nieuwe woning toegewezen te krijgen.  
Het “aan de beurt komen” wordt een 
nieuw doel voor veel arbeidersgezin-
nen.  
Door architect C.J.Vos wordt een 
complex van 65 woningen getekend, 
ingeklemd tussen de Laarderweg, de 
achtergrens van de villa’s aan het 
Singel en de toen nog geldende “ver-
boden kring” rondom het vestingwerk 
III. Op zo’n bouwdichtheid hebben de 

villabewoners niet gerekend. In een 
bezwaarschrift aan de gemeenteraad 
protesteren zij gezamenlijk (waaron-
der dezelfde F.Th.J.Bouvy van Singel 
6!) tegen de plannen van St.Joseph. 
De geschiedenis leert dat de raad het 
bezwaar verwierp en het complex werd 
gebouwd.

Bijna honderd jaar na haar bouw wordt 
het St.Josephpark grondig opgeknapt. 
Nieuwe fi nanciële regelingen maken 
het een eeuw later opnieuw mogelijk 
om betaalbare huisvesting te bieden.

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035 60 120 68

www.historiuschekringbussum.nl

Donderdagavond 31 januari 
verzorgt Henk Dinkelaar een 
lezing over Sicilië, de cultu-
rele smeltkroes van Europa. 
Een avond vol Moorse koepels, 
Normandische paleizen en 
imposante kathedralen.

Vanaf vrijdag 1 februari kunt 
u op 4 ochtenden ervaring 
opdoen met de vervaardiging 
van mozaïeken.Tijdens een 
cursus op zaterdag 2 februari 
wordt u geleerd zelf een zilve-

ren sieraad te creëren 
Maandagavond 4 februari 
tijdens de cursus Gezichts-
gymnastiek kunt u uw gelaat 
verfraaien door middel van een 
natuurlijke facelift. 

Vanaf woensdagavond 6 febru-
ari wordt op 5 bijeenkomsten 
de vervolgcursus Enneagram 
gegeven. Instromen is ook 
mogelijk voor diegenen die al 
enige kennis hebben opgedaan 
van het enneagram.

Vanaf donderdagavond 7 febru-
ari, gedurende 6 bijeenkom-
sten, kunt u zich voorbereiden 
op het landelijke examen 
Klein Vaarbewijs 1. 

Uitgebreide informatie vindt 
u in het programmaboekje en 
natuurlijk op www.volksuni-
versiteit.nl/naardenbussum. 
Voor telefonische informatie: 
693 05 39.

Activiteiten en cursussen 
Volksuniversiteit

InterInterMMediCare ThuiszorgediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

tandartspraktijk Weesp

Tandartspraktijk Weesp is een
uitstekend geoutilleerde 
tandartspraktijk. In de praktijk
wordt gewerkt met moderne
apparatuur en staat kwaliteit
van de mondzorg hoog in het
vaandel.

Binnen de praktijk zijn 
tandartsen, mondhygiënisten
en (preventie) assistentes werk-
zaam met een gedegen Neder-
landse opleiding en ervaring.

Patiënten kunnen met alle 
vragen op het gebied van de
mondzorg terecht.
Tandartspraktijk Weesp levert
de patiënt hierin totaalpakket.
U kunt terecht voor de reguliere
controle van uw gebit, maar
ook voor specialistische 
esthetische behandelingen en
orthodontie.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Officemanager/
Receptioniste(m/v)
die kwaliteit, aandacht voor de klant en accuraatheid
en vriendelijkheid voorop heeft staan.

Wij zoeken een collega die zich herkent in de volgende
criteria:

- vriendelijk, rustig en discreet;
- ervaring met telefonische contacten;
- representatief en vaardig met taal;
- humor;
- in staat om overzicht te bewaren;
- zeer accuraat;
- aardig;
- administratief vaardig;
- vaardig met internet en Word.

De taken zullen in overleg precies worden ingevuld.
Wij zoeken een collega voor minimaal 4 dagen per
week. Vind je het leuk om in een jong en enthousiast
team te werken en ben je bereid om een belangrijke
bijdrage te leveren aan de sterke groei van de praktijk?
Stuur dan een leuke brief waarin je je motivatie 
toelicht en je cv. Je krijgt dan snel een reactie.

Je kunt je brief sturen aan:
Tandartspraktijk Weesp
t.a.v. Personeelszaken
C. van Drosthagenstraat 21a

1382 BP Weesp

Bent u als patiënt
gemotiveerd om uw gebit
de aandacht te geven die
het verdient? U bent als 
patiënt van harte welkom!
Laat het ons weten via e-mail:
info@tandartspraktijkweesp.nl
of bel ons op telefoonnummer:
0294 41 37 00.


