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Boekhouden waar en wanneer u wilt 

internetboekhouden bij Admare   

Admare B.V. is onderdeel van de Courtine Groep.
Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC Naarden

Postbus 241, 1400 AE Bussum • Telefoon: 035-69 44 844 • Fax: 035-67 80 312
Email: info@cgroep.eu • Website: www.cgroep.eu

van Hell juweliers

Juwelier Geerling

Bron Juwelen bij 
Van Hell Juweliers in Het Arsenaal

Kooltjesbuurt 1 1411 RZ Naarden 035 - 6781592

Juwelier Geerling, Wilhelminaplantsoen 1, Bussum,
035 - 691 45 97

Historische Kring Bussum... 
 

Als architect K.van den Berg in 1923 de 
opdracht krijgt om een dubbel woon-
huis te ontwerpen in het toekomstige 
Brediuskwartier staat hij voor een uit-
daging. Het stuk bouwgrond ligt op een 
unieke locatie: een verhoging recht 
tegenover de net voltooide brug vanaf 
de Oud-Bussummerweg.  Dé plek voor 
een boegbeeld voor de achterliggende 
nieuwe villawijk.

De Nederlandse architectuur kent in 
die tijd een spectaculaire omwente-
ling. Vanuit Amsterdam heeft zich een 
stroming ontwikkeld waarin gedurfde 
gevels in baksteen worden ontwor-
pen, met brede raampartijen die met 

horizontale roeden zijn ingedeeld. De 
gevels hebben “onnodige” versieringen 
in de vorm van puntige en torenvormige 
opbouwen (“De Amsterdamse School”).
Daarnaast zien de Hollandse bouwmees-
ters in de Verenigde Staten een andere 
revolutionaire bouwstijl opkomen. Met 
als voorloper Frank Lloyd Wright bouwt 
een nieuwe generatie architecten in 
een tot die jaren ongekende dynami-
sche stijl, met brede lijnen en ver uit-
stekende luifels.

Van den Berg krijgt van zijn rijke 
opdrachtgever de kans om de aller-
nieuwste inzichten toe te passen. Op 
de splitsing van de Willem Bilderdij-

klaan en de Isaac da Costalaan bouwt 
hij een dubbele villa die als een schip 
vooruitstevent. De puntige gevel duwt 
als het ware de twee uitbouwen schuin 
opzij. De brede “Amsterdamse” raam-
partijen worden gecombineerd met 

“Amerikaanse” luifels. Hoog op het dak 
torent de zolderetage als een scheeps-
brug.

Nu de voortuin van de linkerzijde 
opnieuw is aangelegd komt dit 
gemeentelijk monument weer goed 
tevoorschijn. Kijk vooral ook eens naar 
de minstens zo monumentale bomen 
rondom dit boegbeeld van Bussumse 
villabouw!

Hans Jonker
Bron: archief gemeente Bussum 

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl

Amerika en Amsterdam

VBOK-team Gooi-Noord is een kleine 
groep vrijwilligers die werken onder 
verantwoordelijkheid van het lande-
lijk dienstencentrum van de VBOK te 
Amersfoort. De VBOK biedt hulp bij 
ongewenste zwangerschap en na zwan-
gerschapsverlies en geeft voorlichting 
op scholen en verenigingen, ervan uit-
gaande dat de mens vanaf de conceptie 
beschermwaardig is.
Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwil-
ligers met goede communicatieve
eigenschappen om ons te helpen met 
bijv.:
- Het ondernemen van diverse activi-

teiten om de VBOK bekend te maken 
in de regio;

- Het schrijven van artikelen en het 
onderhouden van contacten met de

 plaatselijke media;
- Het werven van fondsen en leden;
- Het geven van voorlichting op scho-

len of verenigingen;

- Het beheren van onze verkoopspul-
len voor markten en braderieën;

- Het verrichten van secretariaatswerk-
zaamheden voor ons team;

Elke nieuwe vrijwilliger van de VBOK 
krijgt een gerichte cursus voor de taak 
die hij/zij op zich wil nemen. U krijgt 
een goede inwerkperiode en begelei-
ding
bij de werkzaamheden en werkt samen 
in een enthousiast team.

Heeft u interesse? 
Kijk eens bij ‘vrijwilligers’ op 
www.vbok.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met het landelijk diensten-
centrum van de VBOK, afd. vrijwilligers-
zaken: 033-4605070 of met
Dea Biesbroek tel: 5233124 of 6912869. 
Mailadres: dea.biesbroek@xs4all.nl of 
vbokgooinoord@gmail.com.

VBOK-team Gooi-Noord 
zoekt vrijwilligers

Maandag 31 maart aanstaande start 
de vaccinatie van alle negenjarigen 
uit de regio Gooi en Vechtstreek. Het 
betreft hun laatste herhalingsprikken 
tegen difterie, tetanus en polio (DTP) 
en tegen bof, mazelen en rode hond 
(BMR).  Beide inentingen worden op 
hetzelfde moment gegeven, in iedere 
arm één. De kinderen kunnen na de 
vaccinatie gewoon naar school. Spor-
ten en spelen mag ook; veel bewegen, 
vooral met de armen is goed en voor-
komt stijfheid. De GGD ziet deze vac-
cinatiedagen ongeveer 3.000 kinderen 
en hun ouders. 
Om lange wachtrijen te voorkomen, 
roept de GGD alle kinderen in een strak 
tijdschema op. Als de ouders zich aan 
de afgesproken tijd houden dan blijven 
de rijen kort. 
De regio is opgedeeld in diverse inen-

tingslocaties. Het schema voor de vac-
cinatie is: 
Maandag 31 maart, dinsdag 1 april en 
woensdag 2 april 
De vaccinatie in Bussum vindt plaats 
op Hooftlaan 32 (het gebouw van de 
gewestelijke afvalstoffendienst) 
Ouders met kinderen die geboren zijn in 
1999 krijgen twee weken voor de vac-
cinatie een uitnodiging thuisgestuurd. 
De oproepkaart en het vaccinatieboekje 
dienen meegenomen te worden. Voor 
meer informatie is de website van de 
GGD (www.ggdgooi.nl/jeugd/vaccina-
ties) te raadplegen.

Thema ‘tanderosie’
GGD Gooi & Vechtstreek organiseert 
tijdens deze massale vaccinaties een 
kleine campagne over het thema ‘tan-
derosie’. Voor dit thema is gekozen 

omdat blijkt dat één op de vijf kinderen 
tanderosie heeft!
Het is vooral belangrijk om de tanden 
twee keer per dag te poetsen en –naast 
het ontbijt, de lunch en het avondeten- 
niet vaker dan drie à vier keer per dag 
een eet-/drinkmoment te hebben. Na 
elk eet-/drinkmoment wordt de schade 
door middel van speeksel hersteld. Maar 
daar is wel wat tijd voor nodig. Wie dus 
vaak achter elkaar kleine beetjes eet 
of drinkt, houdt de strijd in de mond 
tussen speeksel en zuuraanval constant 
gaande. Het advies van de GGD luidt 
dan ook: Houd tussen de eet- en drink-
momenten een ‘pauze’ van twee tot drie 
uur. Na de prikken krijgen de kinderen 
xylitolhoudende kauwgom mee van pro-
ducent RBV Leaf. Deze kauwgum heeft 
ook een beschermende werking tegen 
tanderosie en cariës.

Thema tanderosie tijdens GGD 
vaccinatie negenjarigen


