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Historische Kring Bussum... 
 

Op het bedrijventerrein De Nieuwe 
Vaart wordt de vleesgrossierderij van 
Deen-Hobu gesloopt om plaats te 
maken voor een centrum voor geeste-
lijke gezondheidszorg. In 1936 is dit 
gebouw aan de Hooftlaan geopend als 
gemeentelijk slachthuis, een functie 
die het tot 1970 zou behouden. Het 
voor die tijd ultramoderne gebouw ver-

vangt het verouderde slachthuis aan 
de Molenlaan (recht achter de huidige 
Vondelschool). Het gebrek aan hygi-
ene is niet meer aanvaardbaar, en ook 
de situering in de dorpskern stuit op 
steeds meer bezwaar..

Bij de offi ciële opening op 29 december 
1936 zegt veearts Ter Beek in de Bus-

sumsche Courant: “Het complex stond 
midden in een woonwijk tegenover een 
school, aan het gezicht onttrokken door 
een schutting. Schoolkinderen hebben 
jarenlang kunnen griezelen van het-
geen zich in de slachthallen afspeelde. 
Als de schutting verhoogd werd, werden 
er gaatjes in geboord met pennemesjes 
om maar meer gelegenheid te scheppen 
om iets te zien. In de schoolramen op 
de bovenverdieping werden matglazen 
ruiten gezet om het uitzicht op de 
slachtplaats weg te nemen.”

De oudercommissie van de Prins Hen-
drikschool ondersteunt tien jaar eerder 
al een motie van het gemeenteraadslid 
Bakker, die (tevergeefs) vernieuwing 
van het slachthuis bepleit. 
Op initiatief van burgemeester en wet-

houders ontwerpt gemeentearchitect 
Gerber een paar jaar later het gebouw 
op het “belt-terrein”, nu dus De Nieuwe 
Vaart geheten. De scholieren van de 
Molenlaan moeten ander kattekwaad 
verzinnen.

Hans Jonker 
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Einde aan de slachtpartijen!

Medicijnen verloren in Naarden
Donderdag 27 maart is in Naarden 
rond 12.00 uur een groen doosje met 
medicijnen verloren, vermoedelijk op 
de route van station Naarden-Bussum 
naar het Jac P Thijssepark in Naarden. 
In het doosje zitten tabletten Ritalin, 
Syprexa, Xyzal en Temazepam. Inname 
van deze medicijnen kan zeer gevaarlijk 
zijn, in het bijzonder voor kinderen.

Degene die dit groene doosje met medi-
cijnen heeft gevonden of vindt, wordt 
verzocht contact op te nemen met poli-
tie Gooi en Vechtstreek via 0900 8844 of 
het doosje af te geven bij een apotheek 
of politiebureau.

Politieberichten

De werkgroep activiteiten GGZ regio 
Gooi & Vechtstreek organiseert op 
zaterdag 5 april aanstaande een sym-
posium/ informatiemarkt rondom het 
landelijke thema Een andere psychi-
atrie.  Het doel van deze dag is een 
discussie op gang te brengen over de 
verschillen en overeenkomsten met 
de reguliere psychiatrie en eventuele 
risico’s van alternatieven. 
Er zal een forumdiscussie gehouden 
worden waarbij deskundigen vanuit 
verschillende invalshoeken het thema 
benaderen. Deze discussie wordt voor-
afgegaan door sketches waarbij de ver-
schillen uitgelicht worden.
Daarnaast zijn er de hele dag diverse 
activiteiten. Er is een informatiemarkt 

en er zijn workshops over o.a. acupunc-
tuur, EMDR, meditatie en spiritualiteit, 
lichttherapie, enzovoorts. Voor wie 
actief wil zijn, is er de mogelijkheid 
mee te doen aan dans en beweging. 
Heeft u last van overgewicht door medi-
catie? Dan kan men u informatie geven 
over leefstijl en het effect dat dit kan 
hebben op herstel en gezondheid. 
Dit is nog maar een greep uit de vele 
activiteiten die deze dag georganiseerd 
worden. Informatie over het uitgebreide 
programma staat op de site  www.info-
centrumggz.nl.
Het syposium wordt gehouden op zater-
dag 5 april van 11.30 tot 17.00 uur in 
de Rembrandthof, Laan van de Heel-
meesters 2 in Hilversum

Een andere psychiatrie in de 
Week van de psychiatrie

Op zondag, 6 april gaan de Vrienden van 
het Gooi wandelen o.l.v. een natuurgids 
door het Eemland, een gebied met veel 
weide- en moerasvogels (dus vergeet de 
verrekijker niet). De wandeling begint 
om 10.00 uur op de carpoolplaats aan 
de Stichtseweg te Blaricum (nabij de 
A27) en duurt ca. drie uur. De wande-
ling gaat deels over grasdijken die bij of 
na nat weer glibberig kunnen zijn, dus 
houd rekening met uw schoeisel. Het 
startpunt is ook te bereiken met buslijn 
100 (halte Blaricum-Carpoolplaats). 
Deelname is gratis, maar honden mogen 
niet mee, ook niet aangelijnd.
Voor nadere informatie: Gooise Natuur-
wacht Hilversum, tel. 621 16 34.

U mag mee met 
Vrienden van 
het Gooi

 Museumweekend 
in Geologisch 
Museum Hofl and
Ook het Geologisch Museum Hofl and 
doet mee aan het museumweekend 
op 5 en 6 april. Dat betekent: extra 
lage toegangsprijzen: voor volwas-
senen 2 euro, voor kinderen slechts 
1 euro!

Het motto van het museumweekend 
is dit jaar: ‘de kunst van de waar-
heid’. Voor de Kinderen op zondag: 
zelf vulkaantjes maken en laten 
uitbarsten!
Het museum gaat open om 13.00 
uur en is gevestigd aan de Hilver-
sumseweg 51 te Laren.


