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Historische Kring Bussum... 
 

Het nu in Concordia gevestigde kin-

derdagverblijf “De Sterrendaalders” is 

niet de eerste voorziening voor de 

opvang van jonge kinderen aan de 

Graaf Wichmanlaan.

Van 1901 tot 1917 was in de boven-

zaal van het verenigingsgebouw de 

Fröbelinrichting van Catherina Winter-

terp gevestigd. Eerst onder de naam 

“Wilhelmina”, later als “De Kindertuin”. 

De kinderen konden spelen in de grote 

tuin rondom het toenmalige Concordia 

(een kleiner gebouw dan het huidige).

De Kindertuin was niet goedkoop, 

maar er werd dan ook kwaliteit gebo-

den. Niet alleen de methode voor 

kleuteronderwijs van Friedrich Fröbel 

(vouwen en vlechten van papier, 

spelen met blokkendozen) werd er 

toegepast, ook de vanuit Italië over-

gekomen allernieuwste “leermidde-

len” van Maria Montessori werden er 

gebruikt. 

Tot de vele andere gebruikers van Con-

cordia behoorden naast de vele Bus-

sumse muziek- en toneelverenigingen 

ook enkele kerkgenootschappen, zoals 

de Nederlandse Protestanten Bond. Op 

de foto staan enkele van haar leden 

bij de schooldeur.

 

Als in juni 1917 de “exploitatiemaat-

schappij” het zalencentrum wil reno-

veren wordt De Kindertuin de huur 

opgezegd. De Fröbelinrichting zou 

nog tot 1920 worden voortgezet in 

een andere bovenzaal, die van theater 

Novum aan de Vlietlaan.

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

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

Laat uw kinderen bewaren!

U wilt een keer niet alleen eten? Vrij-
dag 16 mei bent u welkom voor een 
uitgebreide broodmaaltijd. Elke 14 
dagen staan de tafels gedekt. Vanaf 
18.15 uur staat de koffi e klaar. De 
maaltijd begint om 18.30 en duurt 
tot omstreeks 20.00 uur.
Onafhankelijk van de maaltijd is er 
gelegenheid voor bijbelstudie uit het 
Marcusevangelie van 20.15 tot 21.00 
uur.

Kinderbijbelclub Pep 
Leuk met andere kinderen zingen, een 

bijbelverhaal, iets maken. Kom gewoon 
eens kijken op zaterdag 17 mei van 
10.00 tot 12.00 uur.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Laarwijk is te vinden op de Laarderweg 
49 

“Ruimte” is een initiatief van de Chris-
telijke Gereformeerde Kerk en de Gere-
formeerde Kerk vrijgemaakt van Bussum 
en Huizen.Voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Peternel Bos-
Vreugdenhil tel. 6946971.

“Ruimte” voor een 
broodje plus in Laarwijk

Het onderwerp is dementie en dan met 
name jong dementerenden. Inleiders 
zijn Wilma Foppen, sociaal psychia-
trisch verpleegkundige en Hanneke 
Huig, psychiatrische intensieve thuis-
zorg bij ouderen, beiden werkzaam  bij 
de Symfora groep

Bij dementie denken we bijna altijd 
aan ouderen. Wanneer iemand op jonge 
leeftijd gedragsveranderingen vertoont 
denken we vaak eerst aan andere oor-
zaken. Maar dementie kan ook op 

jonge(re) leeftijd voorkomen, waarbij 
het meestal begint tussen de 40 en 65 
jaar. De verschijnselen, het verloop en 
het tempo van achteruitgang kunnen 
echter verschillen. Aan de hand van 
een voorbeeld uit de fi lm “Ontregeld” 
zien we hoe het leven van een jong 
dementerende ingrijpend verandert 
en welke gevolgen dat heeft voor de 
mensen erom heen. Er is ook ruimte 
voor het stellen van vragen en uitwis-
selen van ervaringen.
De Themaochtenden zullen plaatsvin-

den van 10.00-12.00 uur.
Op donderdag 22 mei in Verpleeghuis 
Naarderheem, Amersfoortsestraatweg 
1 in Naarden en op dinsdag 27 mei 
in de Heul, Koekoeklaan 3 (zaal 1) in 
Bussum.
U kunt de ochtend alleen bijwonen als 
u zich van te voren heeft aangemeld bij 
Bureau VrijwilligersWerk, tel. 693 85 
25 of  bvw@versawelzijn.nl. Vermeld u 
adres en telefoonnummer. U krijgt dan 
een bevestiging toegezonden.

Themaochtenden over jong 
dementerenden
Deze themaochtend is bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in zorg en welzijn bij particulie-
ren en organisaties in Bussum en Naarden en wordt op twee dagen aangeboden. Deze thema-
ochtenden worden georganiseerd door Bureau VrijwilligersWerk Bussum-Naarden.

Op 19 mei komt het ChristenUnie 
Tweede Kamer lid Ed Anker op bezoek 
en zal spreken en met de bezoekers 
discussiëren over o.a. de herindeling in 
het Gooi en hoe de Tweede Kamer deze 

zal behandelen.  U bent van harte uit-
genodigd om 20.30 uur in de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk, Bakboord 72, 
Huizen. Informatie: Pieter Westland, 
secretaris, tel. 525 86 83

Ed Anker (Christen-
Unie) in Huizen
De Gooise herindeling is nog geen gelopen race. Provinciale 
Staten van Noord-Holland hebben weliswaar een beslissing 
genomen. Maar de Tweede en de Eerste Kamer zullen zich 
daarover nog moeten uitspreken. De lobbyisten van de ver-
schillende partijen zijn al aan de gang. Zoals uit eerdere be-
richten duidelijk blijkt, heeft de ChristenUnie fractie in Huizen 
en Bussum een duidelijke afwijkende mening t.o.v. de voor-
stellen van de provincie Noord-Holland. 

 Kerkdiensten

Zondag 18 mei: Geref. Kerk vrij-
gem. 9.30u. Ds. O.W. Bouwsnma en 
17u. Ds. P. Boonstra; Vrije Evang. 
Gem. 10u. Ds. D.N. Wouters; Evang. 
-Luth. Kerk 10u. Ds. D. de Hulster; 
Ned. Protestantenbond 10.30u. Dr. 
R.M. Nepveu; Remonstrantse Gem. 
10.30u. Ds. T.R. Barnard en 14u. 
Ds. A. Ochtman; Doopsgez. Gem. 
10.30u. Ds. F.Ph. Groeneveld; Leger 
des Heils 17u. samenkomst; de 
Christengemeenschap 10u. dienst; 
Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30u.; 
St. Jozefkerk 10u. Pastor S. de Wit; 
Mariakerk 10u. Pastor N. Smit.

Dinsdag 20 mei: St. Jozefkerk 9u. 
Pastor J. Hung.


