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Historische Kring Bussum... 
 

Vervangende nieuwbouw. Op de hoek 
van de Huizerweg en de Josef Israël-
slaan heeft het in de twintigste eeuw 
tot twee keer toe plaatsgevonden. 
Gelijk met de verandering van de term 

“ouden van dagen” in “bejaarden” en 
vervolgens in “senioren” wijzigden 
namelijk ook de inzichten over de huis-
vesting van de oudere Bussummers.

Het in 1919 geopende eerste gebouw 
van de Godelindestichting was een ont-
werp van de toen zeer moderne archi-
tect K.P.C.de Bazel. Tot het jaar 1968 
werd zijn schepping (met diverse latere 

uitbreidingen) bewoond. 

De in de zestiger jaren van de twintig-
ste eeuw populaire functionele hoog-
bouw heeft zich maar een kwart eeuw 
kunnen handhaven. In 1990 werden 
de allernieuwste inzichten toegepast 
en werd bijvoorbeeld voor de “conver-
satiekamer” (nu vaak recreatiezaal of 
ontmoetingsruimte genoemd) weer een 
centrale plaats gekozen. 

Op de foto’s is te zien hoe men er twee-
maal in slaagde om op het beperkte 
terrein eerst te bouwen en pas dan te 
slopen. In Huize Godelinde ging tijdens 

de verbouwing de verzorging gewoon 
door.    

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

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

De Godelindestichting

Uniek service concept voor een totaal woonbeeld!

Wijkbewoners Oostereng opgelet!
In Bussum in de wijk Oostereng zijn wij voor een aantal opdrachtge-
vers op zoek naar woningen die op korte termijn in de verkoop gaan 
komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van plan 
bent om uw huis of appartement binnenkort te koop aan te bieden.

De verkoop van uw woning kan makkelijk gaan !

Nachtegaallaan 38, 1403 CJ Bussum
www.vthmakelaardij.nl   info@vthmakelaardij.nl

V T H
MAKELAARDIJ

VAN TETERING & HUIZING

VISIE OP TOTAAL WONEN

Tel. (035) 691 11 16 
Fax  (035) 691 16 66

De vacaturebank met een breed scala 
aan vacatures is ook op deze site te 
vinden. Voor persoonlijke bemiddeling 
en informatie bent u van harte welkom 
in het informatiecentrum op de Huizer-
weg 54, op dinsdag- en donderdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur of volgens 
afspraak. Deskundige medewerkers 
helpen u passend vrijwilligerswerk te 
vinden. 

Op vakantie met mensen met een 
lichamelijke of zintuiglijke handi-
cap? Bij Johanniter Hulpverlening (JH) 
worden vrijwilligers gezocht om mensen 
met een functiebeperking onbezorgd 
op vakantie te laten gaan. Dit zijn 
mensen die hulp nodig hebben, de een 
meer dan de ander, bij een groepsreis of 
op een individuele reis. Bezoek de site 
www.johanniter.nl

Secretaris Alliance Française. De Alli-
ance Française (AF) biedt een breed 
cursusprogramma aan, beginnend aan 
de basis, tot en met een zeer gevor-
derd niveau. De AF beschikt ook over 
een cultureel programma, bestaande 
uit lezingen over o.a. literaire en toe-
ristische onderwerpen. De AF is op zoek 
naar een secretaris. Tijdbesteding: 
enkele dagdelen per week.

Barmedewerker (m/v). De Uit-Wijk, 
een gezellig sociaal cultureel centrum, 
heeft een vacature voor een barmede-
werker voor 1 avond in de week. 

Voor persoonlijk advies, informatie en 
inschrijving kom langs in ons informa-
tiecentrum of bel met tel. 693 85 25 of 
e-mail naar bvw@versawelzijn.nl

Vakantie voor mensen met 
lichamelijke of visuele beperking

Bij Bureau VrijwilligersWerk kunnen vrijwilligersorganisaties en 
vrijwilligers veel informatie vinden en advies krijgen over alle 
aspecten van het vrijwilligerswerk. Via www.versa-bureauvrij-
willigerswerk.nl kunt u vanuit huis al informatie krijgen.

Voet woonde in zijn jeugd deels in 
Frankrijk, studeerde gitaar bij Peter 
Nieuwerf aan het Haags Conservatorium 
en speelde onder andere met Jimmy 
Rosenberg, Armando en klezmer-klari-
nettist Marcel Salomon. Ook maakt hij 
deel uit van het kwintet van zigeuner-
gitarist Fapy Lafertin. Ritmegitarist 
Jan Brouwer is eveneens verknocht 
aan de gypsy jazz. Met het befaamde 
Robin Nolan Trio tourde hij over de hele 
wereld en ook hij maakt tevens deel uit 
van het Fapy Lafertin Quintet.
Contrabasist Arnoud van den Berg stu-
deerde bas aan het conservatorium 
van Enschede en Hilversum en speelde 
van 2001 tot 2004 in het Tolga Emilio 
Trio. Hij speelde in Italie, Spanje, Tur-
kije, Korea en Noorwegen. Gert Wante-
naar is een regelmatige gastsolist bij 
Pigalle44. Daarnaast werkte hij veel 
met zangeres Mathilde Santing en als 
studio muzikant. Gert studeerde piano 
en accordeon aan het conservatorium 
in Hilversum en had tevens les van 

Johnny Meijer. Saxofonist Olaf Hoeks 
tenslotte is sinds 2006 een regelma-
tige gastsolist op de tenorsax. Zijn 
heerlijke, vette sound van de jaren ‘40 
en ‘50 maakt Pigalle44 tot een stevige 

swingband...
Aanvang van het concert op zondag 
13 april is 16.00 uur (zaal open 15.00 
uur). Jazzclub ‘Langs de Lijn’, Heren-
straat 43a - www.jazzclublangsdelijn.nl

Pigalle44 in Langs de Lijn
Pigalle44 is geformeerd rond de Amsterdamse gitarist Reinier Voet en speelt heerlijk swingen-
de jazzmuziek zoals die klonk in het Parijs van de jaren 40 tot 60. 

Pigalle44 (foto PR)


