Gerardus Majella. Vijf jaar later stond er op de plek van de
villa die in 1924 werd afgebroken een echt ziekenhuis naar een
ontwerp van de architecten M. Rietberg en G.J. Vos.
Een van de motoren achter de bouw ervan was de heer A.
Dreesmann die, evenals zijn compagnon Vroom, in Bussum woonde
en die veel geld en energie stak in de bouw, de inrichting en
in het bestuur van het ziekenhuis.
Het ziekenhuis kreeg een goede naam en breidde geleidelijk
uit. In 1920 werkten hier 28 zusters, twee jaar later 42 en in
1936 al 68. De wijkverpleging bleef men er naast doen met drie
zusters, tot 1930. In 1925 werd er een grote uitbreiding
gerealiseerd. Dat was de linkervleugel, langs de Plaggenweg,
en in de achtertuin het dwarsstuk met de poliklinieken.
Na 24 jaar uitsluitend door de zusters te zijn geleid kwam er,
na 15 jaar aandringen bij het bestuur, in 1935 een geneesheerdirecteur. De zusters namen afscheid van hun Majella en de
ziekenzorg ging over in lekenhanden.
Na de Tweede Wereldoorlog volgde een nieuwe uitbreiding met de
nieuwbouw aan de Nieuwe Hilversumseweg, die in 1967 in gebruik
werd genomen.
Het hele ziekenhuis is verhuisd naar het Streekziekenhuis
Gooi-Noord in Blaricum, dat in december 1990 in gebruik werd
genomen.
Wil van Berkel / Martin Heyne
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De gemeente Bussum beschikt over
een waardevolle verzameling oude
foto's. Om dit fotoarchief toegankelijk te maken voor iedereen
die in de historie van Bussum
geïnteresseerd is, worden de
foto's bij het archief van de
gemeente Naarden in bewaring
gegeven.
Het is echter voor de toekomst
belangrijk om de verzameling aan
te vullen met foto's van de
huidige Bussumse situatie.
Daarom zijn er mensen nodig die
een of twee keer per jaar foto's
willen maken van objekten in
Bussum. Graag aanmelden bij
Ingrid van Dijk in het gemeentehuis of telefonisch: tel. 72481.

