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Historische Kring Bussum... 
 

Wie zijn auto parkeert achter boekhan-
del Los is ongetwijfeld dit huisje opge-
vallen. Overwoekerd door het groen 
staat terzijde van het parkeerterrein 

een piepklein woninkje.
De oudere Bussummers kennen het als 

“het huisje van Bakema”, genoemd naar 
de bewoners die hier sinds mensenheu-

genis woonden. In 1927 verhuisden de 
Bakema’s naar het -al langer bestaande- 
woonhuis dat de twee-onder-één kap 
op de nummers 10 en 12 tezamen 

vormden. 
Het huis maakte deel uit van het arbei-
dersbuurtje tussen de Nassaulaan, het 
klooster Mariënburg en het spoor, een 

buurtje bestaande uit drie rijen wonin-
gen met zadeldak. Roelof Bakema liet 
er in 1927 een mansardekap op zetten 
om een verdieping toe te voegen, een 
verbouwing die toen veel werd toege-
past bij dit type woning. Op de oude 
foto staat het huis als enige in de leng-
terichting van de weg, we kijken vanaf 
het parkeerterrein richting Nassaulaan 
(met op de rechterhoek nu de speel-
goedzaak).

Vanaf het begin van de zestiger jaren 
van de vorige eeuw werd het buurtje in 
fasen gesloopt. Daarbij bleef eerst de 
gehele twee-onder-één-kap behouden, 
tot de slopershamer ook de linkerhelft 
velde. Kijk vooral nog eens goed naar 
de resterende rechterhelft op het hui-
dige adres Veldweg 30. Voor de “par-
keerbehoefte” opnieuw toeslaat. .
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Het huisje van Bakema

Op woensdag 12 maart organiseert 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek van 
19.30-21.30 uur de cursus ‘Gezond 
leven met diabetes’. De locatie is deze 
keer Gooierserf, Van Riebeeckweg 50 in 
Hilversum. De cursusdata zijn 12, 19, 
26 februari en 4 maart.

Deze informatieve cursus bestaat uit 
vier wekelijkse bijeenkomsten en is 
bedoeld voor volwassenen met diabe-
tes type II, die worden behandeld met 
dieet, tabletten en/of insuline.De lei-
ding is in handen van een diëtist van 
Amant en een diabetesverpleegkundige 
van Thuiszorg Gooi en Vechtstreek. 
Het doel van deze cursus is onder 
andere dat de kennis over diabetes 
wordt vergroot, waardoor het gemakke-

lijker wordt ermee om te gaan.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt de 
cursist informatie over de medische 
aspecten rondom diabetes. Een diëtist 
geeft uitgebreid voedingsinformatie en 
een diabetesverpleegkundige bespreekt 
de voetverzorging bij diabetes en zal 
ingaan op de wijze waarop de cursist 
zelf zijn bloedsuikers kan controleren 
(en reguleren). 
Tevens is er gelegenheid om ervaringen 
uit te wisselen. Ook partners worden 
van harte uitgenodigd. Deze cursus 
wordt georganiseerd i.o.v. Amant 

Voor informatie en aanmelding (tot 
2 weken voor aanvangwebsite www.
tgvleden.nl of bel het Cursusbureau, 
tel. 692 44 95.

Gezond leven met diabetes

Voor dinsdag 4 maart om 14.30 uur 
in de grote zaal van de Antonius Hof, 
Lange Heul 32 is er weer een gespreks-
middag voor ouderen georganiseerd 
met als onderwerp:

De Messiah in het licht van Pasen
Iemand heeft eens gezegd dat “The 
Messiah” van Händel meer mensen van 
het bestaan van God heeft overtuigd 

dan alle theologische werken tesamen.
“The Messiah” laat een onuitwisbare 
geestelijke indruk achter bij zijn luiste-
raars. Het is een muzikaal meesterwerk, 
dat Händel in 1741 in slechts 24 dagen 
componeerde. Als door de Geest van 
God gedreven, schreef hij, zoals hij het 
later noemde: “Het Heilig Oratorium”. 
“Het leek alsof ik de hele hemel zag en 
de grootheid van God Zelf”.

“The Messiah” wordt in onze dagen 
meestal in de kersttijd uitgevoerd. In 
de dagen van Händel echter was het 
gebruikelijk dit met Pasen te doen. Het 
tweede deel van dit werk betreft immers 
het verlossingswerk van Christus: krui-
siging, opstanding en hemelvaart.
Wat zegt het ons nog in 2008?
De presentatie wordt verzorgd door ds. 
P.J.C. Korver.

Gespreksmiddag voor Ouderen

Over Buurtlink.nl
Buurtlink.nl is je buurt op internet. Na 
het intoetsen van de postcode komt de 
bezoeker op zijn eigen buurtwebsite. 
Op de website kunnen buurtbewoners 
contact met elkaar opnemen en infor-
matie met elkaar delen over zaken die 
van belang zijn voor de buurt. Zoals het 
laatste nieuws in de buurt, berichten 
en reacties van medebewoners, tweede-
handsspullen in de buurt, veiligheid, 
politieberichten en buurtactiviteiten. 
Ook kunnen buurtbewoners in contact 
komen met elkaar. Sinds de introductie 
van Buurtlink.nl in 2006 is het gebruik 
van de website explosief gestegen. In 
februari kon de website rekenen op 

380.000 unieke bezoekers per maand. 
Bovendien wordt aan 220.000 abon-
nees de wekelijkse Buurtmail verzon-
den. Buurtlink.nl is voor en van iedere 
buurt in Nederland. Meer informatie 
over Buurtlink.nl vindt u op www.
buurtlink.nl.

Buurtlink.nl is een activiteit van Stich-
ting Buurtlink. Stichting Buurtlink is 
een onafhankelijke organisatie zonder 
winstoogmerk en heeft als doel om een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de sociale cohesie in Nederland. 
Stichting Buurtlink is gevestigd in ‘s-
Graveland en heeft acht werknemers.

Buurtlink groot 
succes
Op www.buurtlink.nl krijgt iedereen de kans zich over zijn of 
haar buurt uit te spreken. De site trekt inmiddels 380.000 unie-
ke bezoekers per maand.

Naast de vrije tafels waar u uw zegels 
kunt ruilen met andere fi latelisten, 
zijn er ook tafels voor enkele hande-
laren ingericht. Om 14.00 uur wordt er 
begonnen met de veiling, waarbij niet 
minder dan 517 kavels onder de hamer 
zullen komen, waaronder blok nr 1 
(postfris) van het Duitse Rijk, alsmede 
interessante schaarse kavels van Frank-

rijk, Duitsland en Zwitserland.
Een ideale gelegenheid voor een ieder 
om zijn verzameling aan te vullen of 
zelfs om een verzameling te starten.

Toegang is gratis. Voor meer informa-
tie kunnen bezoekers contact opnemen 
met G.J. Visscher, tel. 538 75 50.

Voorjaarsruilbeurs 
P.V. Huizen e.o.
Postzegelvereniging Huizen en omstreken houdt zaterdag 15 
maart een ruilbeurs in het gebouw ’t Visnet aan de Ruyterstraat 
7 in Huizen. De beurs is open van 10.00 uur tot 16.00 uur.


