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Bussum geldt niet als een dorp met 
zware criminaliteit. Het aantal “dode-
lijke geweldsdelicten” in de dorps-
historie is op de vingers van twee 
moordenaarshanden te tellen. De fatale 
overval op een antiquair in de Land-
straat in maart 1948 is een van deze 
zaken.

Het is nu dus zestig jaar geleden. De 
lokale krant berichtte op donderdag 
11 maart over de ontdekking van het 
dode lichaam van een alleenstaande 
antiekhandelaar door zijn werkster. Al 
op zaterdag was de zaak rond en waren 

de twee daders gearresteerd. Een oplet-
tende bezoekster van de bejaarde anti-
quair M.J.Koldijk was getuige van een 
eerder verdacht bezoek van het tweetal. 
Zij kon een goed signalement geven.

In de berichtgeving valt de voortdu-
rende etikettering van de daders als 

“zigeuner-muzikanten” op. Zo had de 
politie op basis van het signalement 
eerst twee anderen gearresteerd. “Daar 
echter alle zigeuners op elkaar lijken 
ging men tot de arrestatie van twee 
bewoners van het woonwagenkamp 
over, die later niet de daders bleken te 

zijn” schrijft de Gooi en Eemlander. Ook 
zet men in 1948 de namen van de echte 
daders gewoon in de krant.

Het winkelpand aan Landstraat 75 krijgt 
vele jaren later een andere bestemming. 
Na leegstand vestigt de gemeente 
Bussum in 1978 hier het jongerencen-
trum ’t Krogt. Het Filmhuis Bussum 
gebruikt de zolder als fi lmzaaltje. 

Nog later wordt het gebouw bij de 
hoek van de Landstraat en de tegen-
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Moord in de Landstraat!

woordige Nieuwe Raadhuisstraat (op 
de foto is rechts het raadhuis te zien) 
gesloopt ten behoeve van de bouw van 
het appartementencomplex Palladium. 
Daarmee zijn alle sporen voor altijd 
gewist.

Hans Jonker 
(met dank aan Martin Heijne)

Dat is het uitgangspunt voor de thema-
avond ‘De kunst van het ouder worden’ 
die op 1 april wordt gehouden in de 
Centrale Bibliotheek, Wilhelminaplant-
soen 18. De avond is georganiseerd 
door het Fonds Psychische Gezondheid 
samen met de gemeente Bussum, GGD 
Gooi en Vecht en de Symfora groep 
regio Gooi en Vechtstreek. De thema-
avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur. 
De toegang is € 3,00. Aanmelden kan 

via www.fondspsychischegezondheid.nl 
of telefoon (030) 297 11 97.
Op het programma staan de lezing 
‘Een andere kijk op depressie’ van drs. 
Aly van Geleuken, psychologe van het 
Depressie Centrum van het Fonds Psy-
chische Gezondheid, het inspirerende 
verhaal van Katy Castanón-Reglero over 
de wijze waarop zij haar depressie over-
won en de fi lm ‘Vader is zo stil de laat-
ste tijd’ van de cineast Kees Brusse.

Met de prachtige natuur van Australië 
als achtergrond vertelt Kees Brusse 
in deze fi lm zijn persoonlijke ontdek-
kingstocht naar het ouder worden. Met 
zijn kenmerkende humor, warmte en 
eerlijkheid schetst hij een beeld van 
de eenzaamheid, de angst maar ook 
de kracht en de schoonheid die bij het 
ouder worden horen.

De kunst van het ouder worden
Ouder worden doen we allemaal en is niet altijd even makkelijk. Zowel lichamelijk als geestelijk 
verandert er veel. Bij iedere nieuwe levensfase moeten we ons steeds weer leren aanpassen aan 
kleine en grote en soms ingrijpende veranderingen in ons leven. Dit maakt ons kwetsbaar voor 
psychische klachten als somberheid en depressie. Inmiddels weten we gelukkig dat we veel kun-
nen doen om deze klachten te voorkomen of te behandelen.

Wijkontmoetingscentrum de Palmpit 
organiseert in samenwerking met de 
afdeling Het Gooi Noord van Veilig Ver-
keer Nederland weer een cursus op het 
gebied van verkeerskennis en rijvaar-
digheid. De cursus vindt plaats in het 
wijkontmoetingscentrum en bestaat uit 
twee theoriemiddagen op vrijdag 18 
april en vrijdag 2 mei van 14.00 uur tot 
16.00 uur. Het praktijkgedeelte vindt 
plaats in uw eigen auto in de periode 
tussen de twee theoriemiddagen in.

Een speciaal opgeleide instructeur zal 
met u op de eerste theoriemiddag een 
afspraak maken om de praktijktest in 
uw eigen auto te doen. U krijgt bij de 
cursus een theorieboek en de cursus 
wordt afgesloten met een theorietest 
met als bevestiging van het goed door-
lopen van de cursus, een certifi caat.
Het doel van de cursus is o.a. uw 
bestaande verkeerskennis te vergroten 
en de rijvaardigheid aan te scherpen, 
deelname heeft geen enkele conse-

quentie voor uw rijbewijs.
De kosten van de totale cursus bedra-
gen € 40. U kunt zich opgeven bij Peter 
Ezerman in de Palmpit, Gebouw de 
Heul, Koekoeklaan 3, tegen contante 
betaling op woensdag 9 april as. tussen 
10.00 uur en 15.00 uur.
BROEM (Breed Overleg Ouderen En 
Mobiliteit) is een samenwerkingsver-
band van ANWB, BOVAG en Veilig Ver-
keer Nederland. 
Voor meer informatie kunt u bellen met 
Monique Duurland (Versa
Welzijn) tel. 691 12 51 of Paul Smit 
(Secretaris Veilig Verkeer Nederland 
HGN) tel. 693 25 69.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 
30, dus is het zaak om er vroeg bij te 
zijn.

Opfriscursus verkeerskennis/
rijvaardigheid 50-plussers

Dit heeft o.a. gevolgen voor het sociaal 
functioneren, voor het oriëntatiever-
mogen wat betreft tijd en ruimte en 
voor het vermogen om doelgericht te 
kunnen handelen. Wanneer het herstel 
van het geheugen niet mogelijk is, is 
het belangrijk om manieren te vinden 
om zo goed mogelijk met de gevolgen 
om te gaan. Hans Dolstra, teammana-
ger bij de afdeling NAH Zonnehoeve 
te Hilversum, geeft een inleiding over 

dit onderwerp. Er is gelegenheid voor 
het stellen van vragen en het uitwis-
selen van ervaringen. De bijeenkomst 
op woensdag 9 april staat open voor 
mensen met niet-aangeboren hersen-
letsel, partners, familieleden, andere 
betrokkenen en hulpverleners. Aanvang 
14.00 uur, einde rond 16.00 uur. Het 
Trefpunt NAH is gevestigd in het Dien-
stencentrum Huizen, Waterstraat 2, 
Huizen. De toegang is gratis.

Gevolgen niet-aangeboren 
hersenletsel voor het 
geheugen

De commercie speelt er ook handig op 
in door meer reclame te maken voor 
inlegmateriaal. Helaas wordt er niet het 
advies bij gegeven dat men er zelf ook 
veel aan kan doen. Margriet Peskens, 
oefentherapeute Cesar, geeft al jaren 
met succes cursussen voor vrouwen met 
incontinentieproblemen. Door oefenin-
gen, informatie, tips en adviezen krijgt 
men een beter begrip van het probleem, 

gaat men er beter mee om en worden 
de klachten minder. Dit jaar komt er 
voor het eerst een verkorte cursus van 
vijf dinsdag avonden: 8, 15, 22 april, 6 
en 20 mei van 19.30 tot 21.00 uur op 
de praktijk voor oefentherapie Cesar op 
de Brinklaan 335 in Bussum.

Voor meer informatie en aanmelding 
tel. 691 27 60 of 0614 658 424.

Cursus voor mensen met 
incontinentie klachten
Incontinentie is voor veel vrouwen een groot probleem. Het 
komt bij 1op 4 ouderen voor en we besteden 120 miljoen euro 
aan incontinentiemateriaal. Nu de generatie baby- boomers 
ouder wordt, is er steeds meer informatie over incontinentie-
klachten te vinden en wordt er meer onderzoek gedaan.

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak 
problemen met het geheugen.


