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Historische Kring Bussum... 
 

Bij het uit de archieven opvissen van 
materiaal over de geschiedenis van 
Bussum stuit de onderzoeker regelma-
tig op onverwachte vondsten. Zo levert 
het zoeken in de Bussumsche Courant 
van 1928 naar sporen van de Olympi-
sche Spelen een aantal leuke knipsels 
op.

In een van de nieuwe woonhuizen aan 
de Vaartweg begint kappersbediende 

Blaschke een eigen salon (de krant van 
10 mei), de poffertjeskraam van Van 
der Steen krijgt in dat jaar haar vaste 
standplaats ( 24 april) en de politieke 
groepering Bussums Belang blijkt een 
voorganger te kennen (27 juli).

De familieberichten zijn altijd het lezen 
waard. De nu honderdjarige Mellie Uyl-
dert verlooft zich op 8 november 1928, 
zij zal later in Bussum gaan wonen. En 

de familie Duys krijgt op 17 augustus 
een zoon, zij noemen hem Willem. 

Tijdens de Olympische Spelen in 

Amsterdam stond het sportvissen ove-
rigens niet op het programma.  

Hans Jonker

Hans Jonker
(met dank aan Martin Heijne)

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

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

Bijvangst 

Pierre Guillaume (ps voor Peter Wil-
lemse) werd in 1954 in Leiden gebo-
ren en groeide op in een muzikaal en 

creatief gezin. Van fi jnschilder, gewend 
te werken in een atelier, ontwikkelde 
Peter zich tot een zeer succesvol ‘plein 

air’ schilder met in eerste instantie de 
Noordzeestranden als zijn ispiratie-
bron.
Zijn reislust wakkerde daarnaast zijn 
liefde voor exotische en tropische 
landen als Bali en Zuid-Afrika aan. 
Met zijn impressionistische toets en 
zijn kleurenpalet van ongemengde verf 
schept hij taferelen met een zonover-
goten schoonheid.
De speling van het licht komt in al zijn 
schilderijen subliem tot leven en speelt 
door de bomen en langs de golven.
Het plezier straalt van zijn strandta-
ferelen af. Pierre is een gelukkig mens 
en hij hoopt dat zijn schilderijen een 
kleine bijdrage leveren aan het geluk 
van de toeschouwer.

Wachthuis Q’. Kapt G.A. Meijerweg 4, 
Naarden-Vesting, tel. 06-20448029
http://www.wachthuis-q.nl
Openingstijden op weekeinden van 
12.00 tot 18.00 uur en op afspraak.

Pierre Guillaume in Wachthuis Q
Van 14 tot en met 22 juni 2008 zal er bij Kunsthandel Floris Siemer in Wachthuis Q’, onderdeel 
van de historische vestingwerken van Naarden-Vesting, een expositie plaatsvinden van heden-
daagse strandgezichten van Pierre Guillaume.

Spelen in de golven, Katwijk 2008 van Pierre Guillaume, olieverf op doek, 50 x 70 cm

Beide organisaties delen de visie dat 
een krachtig welzijnsveld belangrijk is, 
zeker in het licht van de veranderende 
verhoudingen tussen welzijn, zorg en 
andere maatschappelijke organisaties 
en nieuwe (arbeids)wetgeving. Het 
welzijnswerk heeft de rol om de civil 
society - ook wel het maatschappelijke 
middenveld genoemd - te ondersteu-
nen. 

De inzet en participatie van burgers 
zullen de komende jaren essentieel zijn 
bij de ondersteuning van ouderen en 
kwetsbare groepen. Deze ontwikkelin-
gen vragen om een fl exibele en sterke 
organisatie. Een organisatie die als 
maatschappelijke onderneming inhou-
delijk, organisatorisch en in fi nancieel 
opzicht continuïteit kan bieden.

Samenvoeging geeft betere mogelijk-
heden om op de vraag naar kwalitatief 
hoogwaardig welzijnswerk in te spelen. 
De regionale positie van de organisatie 
wordt door deze fusie verder versterkt 
en geeft de mogelijkheid optimaal in 
te kunnen spelen op externe ontwik-
kelingen die van invloed zijn op het 
welzijnswerk.
De lokale verankering en het lokale 
karakter van het werk blijven echter 
centraal staan.

Op vele terreinen actief
Versa en SLW zijn in de Gooi en Vecht-
streek, Eemnes en Amersfoort actief 
op het brede terrein van het welzijns-
werk vanuit een lokale benadering. De 
aangeboden diensten en activiteiten 
worden onder andere uitgevoerd vanuit 
wijkcentra/buurthuizen en/of peuter-
speelzalen. Deelname van alle burgers 
aan de samenleving en de verbetering 
van de leefbaarheid in buurten, wijken 
en dorpen vormen daarbij het doel. 
Versa Welzijn biedt daarnaast o.a. ook 
maatschappelijk werk en vrijwilligers-
werk. Er is in de dagelijkse praktijk 
geen sprake van overlap maar van aan-
vulling op elkaar, ook in gemeenten 
waar beide organisaties naast elkaar 
werkzaam zijn. 

Het streven is de juridische fusie te rea-
liseren per 1 januari 2009. De feitelijke 
samenvoeging zal in de loop van 2009 
gestalte krijgen. Bij de samenvoeging 
wordt uitgegaan van het behoud van 
werkgelegenheid van alle werknemers. 
Wilt u meer weten over Versa Welzijn 
en/of Stichting Lokaal Welzijn? Kijkt u 
dan op  www.versawelzijn.nl en   www.
lokaalwelzijn.nl. Uiteraard kunt u ook 
bellen als u vragen heeft: tel. 623 11 
00 (Versa Welzijn) of tel. 548 59 50 
(Stichting Lokaal Welzijn).

Ondertekening 
intentieverklaring 
Versa Welzijn en 
Stichting Lokaal 
Welzijn
Afgelopen maandag 9 juni ondertekenden Versa Welzijn en Stichting 
Lokaal Welzijn (SLW) een intentieverklaring, waarin de besturen van 
beide organisaties het voornemen bevestigen de organisaties door 
middel van een fusie samen te voegen per 1 januari 2009.

De Bussumse Art Gallery Busarts ont-
wikkelde een nieuwe techniek voor coa-
ching: ‘Being by Art, Art by Being©’. 
De workshop is voor iedereen die zich 
wel eens belemmerd of geblokkeerd 
voelt bij het nemen van (nieuwe) stap-
pen en creëren in de ruimste zin van 
het woord en is uniek in Europa. Being 
by Art helpt om de blokkades op te 
sporen en om te zetten in positieve, 
scheppende energie. Door met beel-
dende kunst te werken, ontdek je snel 
welke gevoelens een rol spelen en wat 

je tegenhoudt. Ook je doel wordt helder. 
Het bewustzijn van wat je tegenhoudt 
èn waar je naartoe wilt helpt je je 
doelen vast te houden en te realiseren. 
Het visuele aspect maakt dat je op elk 
gewenst moment dat bewustzijn snel 
terug kunt halen. 
De eerstvolgende workshops vinden 
plaats op 23 juni van 19.15 tot 21.45 
uur en op 27 juni van 9.15 tot 11.45 
uur.
Meer informatie: telefonisch 035-
6948091 of www.BeingByArt.nl.

Workshop Kunst en Coaching 
biedt oplossingen

Voelt u zich belemmerd 
of geblokkeerd?

Bridgevereniging Barok–Naarden -
een niet roken club- nodigt een ieder 
uit voor de instuifbridgeavonden in 
de maanden juni, juli en augustus.

Er wordt gespeeld op donderdagavond 
in de mooie, ruime zaal van de Witte 
Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15, 
Naarden.  U wordt verzocht om uiter-
lijk 19.30 uur aanwezig te zijn, zodat 
er om 19.45 uur kan worden gestart. De 
avond eindigt omstreeks 23.00 uur.
Deelname € 1,50 per persoon per 
avond. Op donderdag 28 augustus vindt 
de slotronde plaats. Bent u een keer als 
eerste geëindigd dan kunt u daar aan 
deelnemen en misschien wel de Barok-
Naarden zomeravondbeker mee naar 
huis nemen. Informatie: Tel. 694 18 87 
of 691 95 26.

Gezellig Bridgen op 
donderdagavond


