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Onlangs is het pand tegenover 
Albert Heijn in de Veerstraat 
gerenoveerd. Beneden is het nog 
steeds een winkelruimte, op de 
bovenverdieping zijn apparte-
menten gemaakt. Zowel de win-
kel als de appartementen zijn 
bedoeld voor de verhuur. 

De dierenwinkel, die er jarenlang 
gehuisvest was, moest vorig jaar 
als gevolg van de economische cri-
sis de deuren sluiten. De eigenaar 
van deze winkel huurde het pand 
tot 2000 van mevrouw Kreunen. 
Mevrouw Kreunen had er zelf ja-
renlang gewoond en er een krui-
denierswinkel gerund. 

Zij was één van de vier kinderen 
van  Aart Kreunen en Engbertje 
van Monsjou. 
Aart was in 1877 in ‘s-Graveland 
geboren en op 9 april 1903 ge-
trouwd met Engbertje, geboren in 
1874 te Nieuwleusen. Het echtpaar 
begon een zaak in de Nassaustraat 
in Bussum. In 1927 lieten ze het 
pand aan de Veerstraat nummer 
17 verbouwen tot woon- en pak-
huis en verhuisden daar met hun 
‘grutterswinkel’ en gezin naar 
toe. 

Het was een mooie zaak, die zich 
kon verheugen in een grote klan-
tenkring. Het was de tijd van ‘ho-

ren en bezorgen’: maandags en 
dinsdags gingen ze bij de klanten 
langs om in een speciaal klan-
tenboekje de bestellingen op te 
nemen. En aan het einde van de 
week, meestal op vrijdag, werden 
de boodschappen thuisbezorgd.
Aart overleed in 1960. Zijn zonen 
Bram en Kees hadden de zaak 
geruime tijd daarvoor al overge-
nomen. Op drukke dagen hiel-
pen ook de andere familieleden 
mee. In 1952 stapte Kees uit de 
zaak om fulltime administrateur 
te worden op het kantoor van de 
Vredekerk van de toenmalige Her-
vormde Gemeente in Bussum. Op 
48-jarige leeftijd overleed Bram, 

die met zijn gezin in de Meulen-
wiekelaan woonde, plotseling 
aan een maagbloeding. Daarop 
besloot jongste dochter Jopie om 
samen met huishoudster Leida, 
die al vanaf 1934 ‘inwonend’ was, 
en een geweldige knecht, de zaak 
voort te zetten. Het was keihard 

werken, maar mevrouw Kreunen 
genoot ervan, al had ze voor zich-
zelf een hele andere carrière voor 
ogen gehad. 
In 1974 gunde ze zichzelf de rust 
van de oude dag en verhuisde ze 
naar een flat. Tot aan haar dood in 
2000 bleef mevrouw Kreunen een 
dame, altijd goed gekleed en goed 
gemutst.   
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Met dank aan de heer en me-
vrouw Mouissie-Kreunen (dochter 
van Kees Kreunen).

De Brinklaan bij de Oud Bussummer- 
weg en de Veerstraat in 1917.  
Geheel rechts zat het schilders- en 

begon Kwartel zijn drogisterij. Blij-
kens een opschrift op de gevel ver-
kocht hij ook oliën en lakken. In de 
villa links op de foto, met de exoti-
sche naam Paja Combo hadden de 
gebroeders Schogt vele jaren een 
wijnhandel. Nadat de villa onder 
verdachte omstandigheden in no-
vember 1984 was afgebrand, is aan 
die kant van de Brinklaan de Ge-
meentelijke Bibliotheek Naarden-
Bussum gebouwd.
Overigens is van de hier getoonde 
situatie niets meer terug te vinden. 
Alles heeft plaats moeten maken 
voor nieuwbouw.

stof feerdersbedrijf van A. van 
Heijningen. Later vestigde zich daar 
de Vulpendokter. Naast v. Heijningen  
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 Veerstraat 17 in 2014.

Mevrouw Jopie Kreunen in de grutterswinkel.
Opa en oma Kreunen met hun vier kinderen en personeel bij een jubileum 
omstreeks 1930.


