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Historische Kring Bussum... 
 

De Naardense gemeenteraad 

heeft laten uitzoeken hoe het 

mogelijk is dat de monumen-

tale brug over de Paulus Pot-

terlaan in een verwaarloosde 

staat verkeert. Deze rubriek 

besteedde in 2007 aandacht 

aan het gescheurde metsel-

werk en de verroeste ijzeren 

delen van dit ontwerp van ar-

chitect Jan Dullaert. Binnen-

kort bespreekt de gemeen-

teraad het resultaat van het 

onderzoek.

De brug over de Nagglassloot is in 
1929 aangelegd door een particuliere 
bouwmaatschappij onder gezamenlijk 
toezicht van de gemeenten Naarden 

en Bussum.  Het eigendom werd later 
overgedragen aan de gemeente Naar-
den, Bussum deponeerde een bedrag 
voor haar aandeel in het onderhoud.  
Het kunstwerk op de gemeentegrens 
toont dan ook met reden de beide 
gemeentewapens.

Op 31 mei 1929 werd een foto genomen 

van de aanleg van de brug. Op de ach-
tergrond is dan alleen nog te zien links 
het huidige adres Paulus Potterlaan 41, 
en rechts van het midden het wasse-
rijgebouw (dat later bekend werd als 

“Wilmerink & Muller”). Nu ligt hier het 
Van Gogh-kwartier. Ook het Rembrandt-
kwartier moet in 1929 nog afgebouwd 
worden.

In het onderzoeksrapport wordt 
gemeld dat het onderhoud van de brug 
(gemeentelijk monument sinds 1962) 
nog dit kalenderjaar ter hand wordt 
genomen!

Hans Jonker
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Bussum
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Brug Naarden-Bussum hersteld!

Team Kinderopvang loopt mee met 
Wallenloop
Een team enthousiaste kinderop-
vangleidsters deed zondag mee aan 
de Wallenloop rondom Naarden-
Vesting. Na een intensieve training 
onder begeleiding van een profes-
sional, spurten de leidsters van de 
Stichting Kinderopvang Bussum-
Naarden/Muiden-Muiderberg ervan 
door. Het deelnemen aan de Wallen-
loop maakte deel uit van het preven-
tiebeleid van de stichting, met het 
doel het toch al lage ziekteverzuim 
nog meer te reduceren. 

Voor de kinderen die opgevangen 
worden door de SKBNM, is het immers 
het fi jnst als ze altijd vaste gezichten 
zien.  Het ziekteverzuim bij de SKBNM 
is al opvallend laag. Zelf denkt de 
stichting dat het best nòg wat lager 
kan. Dus heeft de stichting preventie-
medewerkster Fieke Lange aangesteld, 
die zich bezighoudt met het optimali-
seren van de werkomstandigheden bij 
de verschillende vestigingen. En dat 
niet alleen, Fieke spant zich ook in 
voor het optimaliseren van de conditie 
van haar collega’s. Daarom heeft ze een 
trainer in de arm genomen om het team 
lopers gedurende een aantal maanden 
te begeleiden. En is ze in onderhande-
ling met een sportschool in Naarden 

Donderdag 22, vrijdag 23 en zondag 
25 mei brengt Laribelle, het enthou-
siaste amateurgezelschap ondersteund 
door de Warrekam, de voorstelling 
“Chocolade” op de planken. Een the-
aterstuk over Liefde, Verleiding en 
………hmmm Chocola.

Bron van inspiratie is het boek “Choco-
lat” van Joanne Harris en de gelijknamige 
fi lm geregisseerd door Lasse Hallström.
In combinatie met een koor samengesteld 
uit het Gooische Koor en Colore Vocale, 
beloofd “Chocolade” een unieke verleide-

lijke ervaring te worden voor deelnemers 
en publiek!! De voorstellingen van “Cho-
colade” vinden donderdag 22, vrijdag 23 
mei plaats in het Elckertheater om 20.30 
uur en zondag 25 mei om 15.00 uur in 
Johannes Hove in Laren. 
De kaarten kosten € 10,00 en € 8,00 voor 
CJP en 65+. Kaarten voor het Elckerthe-
ater kunt  telefonisch reserveren op tel. 
693 28 55 of via de website www.elcker-
theater.nl. Kaarten voor Johannes Hove 
kunt u via de Warrekam reserveren, via 
mail post@warrekam.nl of telefonisch 
tel. 538 54 61.

over fi kse kortingen als medewerkers 
van de SKBNM daar komen sporten. Dat 
de vestiging ook een fi liaal in Hilver-
sum heeft is mooi meegenomen, want 
ook daar wonen kinderopvangleidsters 
die in Bussum en Naarden werken. En 
voor leidsters zonder de juiste sport-
schoenen regelt ze korting bij een 
sportzaak. Ondertussen loopt ze fl ink 
te lobbyen onder haar collega’s om ze 
aan het sporten te krijgen. Als het aan 
Fieke ligt, doen volgend jaar al 277 

medewerkers van de SKBNM mee aan de 
Wallenloop! 
De SKBNM heeft in Bussum, Naarden, 
Muiden en Muiderberg twaalf gecer-
tifi ceerde locaties voor kinderdagop-
vang voor 0- tot 4-jarige kinderen, 
naschoolse en vakantieopvang voor 4- 
tot 12-jarigen, een tienercentrum voor 
tieners van 10,5 tot 16 jaar, een gast-
ouderbureau en twintig peuterspeel-
zalen. Voor informatie kijk op www.
skbnm.nl of bel 697 00 75.

Leidsters SKBNM deden mee aan Wallenloop

Laribelle presenteert 
verleidelijk theaterstuk 

“Chocolade” 

Op donderdag 29 mei vindt in De 
Antonius Hof, Lange heul 32, om 
17.00 uur weer een ‘theaterdiner’ 
plaats. Hiervoor bent u van harte uit-
genodigd. 

Het theaterdiner kon vorige maand 
door omstandigheden niet doorgaan. 
Wederom is een ieder uitgenodigd voor 
een heerlijk drie-gangen-menu. Tijdens 

het diner verzorgt de Amsterdamse 
cabaret-groep ‘De Schakel’ een muzi-
kale show. De kosten voor deze avond 
bedragen € 15,00 per persoon (exclu-
sief drankjes / koffi e e.d.). Wilt u deel-
nemen aan dit theaterdiner dan kunt u 
zich hiervoor tot 26 mei aanmelden via 
tel. 693 14 56 of  receptieA@vivium.
nl. Betaling vindt plaats na afl oop van 
het diner.

Theaterdiner in De Antonius Hof


