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Historische Kring Bussum ...
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Informatie
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar:
hist.kring.bussum@planet.nl 
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

Monument
nummer 18

Website!
Monument 

Kijk op www.histkringbussum.nl 
onder 
<archief>
<De Tweede Wereldoorlog>

Voor o.a. achtergrondinformatie over het
monument aan de Dr.Frederik van Eedenweg
en nog meer foto’s van “Het vliegveld op de
hei”.

Het monument aan de Dr.Frederik van Eedenweg.

Burgemeester Haspels onthult op 8 oktober
1949 het monument.

“Het vliegveld op de hei”. 13 Mei 1945.
Amerikaanse piloten zetten hun toestellen neer
op Bussumse hei.

••••Hans Jonker 

We hebben nu al een paar vonds-
ten gezien die daadwerkelijk met de 
metaaldetector zelf zijn ontdekt. Maar 
omdat je tijdens het piepen min of 
meer geconcentreerd naar een klein 
stukje bodem tuurt omdat je de zoek-
schotel volgt, raak je al heel vlug 
bedreven in het zien van zaken die 
niet van metaal zijn. 
Een potentieel goed zoekveld ken-
merkt zich onder meer door de aan-
wezigheid van pijpenkoppen, stukken 
gebroken aardewerk en porselein, vaak 
ook stukken van de goede oude griffel 
waarmee op de leitjes werd geschreven 
of botten en schelpresten. Dat laatste 
is meestal oester of mossel, getuigen 
van wat er in voorbije eeuwen op de 
dis stond.
Waarom zijn deze dingen voor een pie-
pelateur prettig om te zien? Wel, omdat 

we dan zeker te maken hebben met 
stadsafval. Dat afval (o.a. uit beerput-
ten of grachtbagger) bevat zo’n beetje 
alles wat men destijds, bij gebrek aan 
een vuilnisdienst, wegkieperde. Maar 
ook verloren ringen, gespen, medail-
lons en ... natuurlijk munten komen 
in het afval terecht. En dat afval had 
een zekere handelswaarde want het 
werd aan de boeren uit de omgeving 
(en zelfs veel verder weg) verkocht als 
vruchtbare meststof. Op de foto zien 
we losse armpjes en beentjes en een 
compleet lijfje van poppen die gedeel-
telijk van porselein waren gemaakt! 
Dat zijn dan de zogeheten “oogvonds-
ten”. Kostbaar zijn soms de hele en 
gave fl essen, kruiken en kroezen die 
met het blote oog ontdekt worden in 
deze oude baggerresten.

G. Buhr

Het oog vindt ook watKVG-ochtend over Vincent van Gogh

Wie de Van Gogh Musea bezoekt, wordt getroffen door het grote aantal bezoe-
kers, zelfs op een gewone doordeweekse dag. Onder hen ook veel jongeren. 
Waarom zou de schilder, die toch al meer dan 100 jaar dood is, de moderne 
mens zó aanspreken? Met Pater Hans Koenen willen we proberen hier achter 
te komen en aan de hand van dia’s en aantekeningen uit Vincents brieven 
nagaan wat de bronnen van inspiratie zijn geweest van waaruit hij werkte. 
Plaats: de Sloep, Brinklaan 42 (naast de Mariakerk). Aanvang: 10 uur. Kosten: 
Leden € 0,50, donateurs € 2,50 en niet-leden € 3.00 incl. koffi e/thee. 

Bij Bureau VrijwilligersWerk kun je 
informatie vinden over alle aspecten 
van het vrijwilligerswerk. Er is onder 
andere een vacaturebank met vaca-
tures van vrijwilligerswerk op allerlei 
terreinen. Je bent van harte welkom 
in het informatiecentrum op de Hui-
zerweg 54, op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagochtend van 9.30-12.30 uur. 
Ook vind je informatie en vacatures op  
www.versa-bvw.nl.

Er zijn vrijwilligers nodig voor de 
meest uiteenlopende vacatures en je 
kunt kiezen uit korte klussen en uit 
vacatures die een langere periode 
bestrijken. 

Het Plankeniers Theater, een ama-
teurtoneelgezelschap met een eigen 
theater (Flevolaan 39, Huizen), zoekt 
vrijwilligers voor zeer uiteenlopende 
taken:

per productie (5 maal per seizoen) 
wordt iemand gezocht die wil meeden-
ken en bouwen aan een decor in het 
eigen theater. Voornamelijk op maan-
dag.
Wil je eenmaal per seizoen de verant-
woording op je nemen over het reilen 
en zeilen van een productie? Dat houdt 
bijvoorbeeld in: het zetten van koffi e, 
het uitzoeken van de rekwisieten. 
Werktijd in overleg.
Is techniek iets voor jou? Er is iemand 
nodig die helpt met het inhangen 
van licht en “achter de knoppen” zit, 
geluid begeleidt en installeert. Werk-
tijd in overleg.

Komt u Verpleeghuis Naarderheem 
helpen op de dagbehandeling? Extra 
hulp is zeer welkom. Op de dagbe-
handeling komen patiënten die thuis 
wonen, maar een of meerdere dagen 
per week het verpleeghuis bezoeken. 

Je helpt bij het inschenken van koffi e, 
begeleidt bij spel, maakt een gezellig 
praatje en helpt bij de lunch. 1 dag in 
de week, van 10 uur tot 16 uur. 

Interesse? Dan kun je telefonisch rea-
geren op deze vacatures: 693 85 25 of 
per e-mail: vacaturebankbvw@bussum.
welzijngooi.nl

Vrijwilligers-
werk !

Op donderdag 27 april j.l. opende 
Eén op Eén Thuiszorg een vestiging 
in Bussum aan de Stationsweg op 
nummer 32. De thuiszorgorganisatie 
wil nog beter inspelen op de toene-
mende vraag naar zorg in de regio. 
Eén op Eén, met een hoofdkantoor in 
Soest, wil in de toekomst nog meer 
kantoren in de regio openen.
Eén op Eén Thuiszorg is gespeciali-
seerd in het organiseren van hulp in 
en rondom de thuissituatie. Sinds 1987 
is deze organisatie uitgegroeid tot een 
vertrouwd adres voor alle vormen van 
thuiszorg. Of het nu om verpleeg-
kundige hulp gaat of om lichamelijke 

verzorging, hulp bij de huishouding, 
bij het koken of op welke manier dan 
ook. Eén op Eén kan elke hulp bieden 
die nodig is. “Onze organisatie”, zegt 
directeur Jan Lustberg, “levert kwali-
teit en vakmanschap. Wij zijn ook snel 
inzetbaar; meestal binnen 24 uur. Dat 
is absoluut nodig. De vraag naar thuis-
zorg neemt toe. Mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven. 
Daar willen wij bij helpen met des-
kundige en betrouwbare verpleging en 
verzorging. Precies op maat gesneden. 
Hun zorg moet onze zorg zijn”.
Voor meer informatie kunt u bellen 
met tel.nr. 6949060

Eén Op Één Thuiszorg 
opent vestiging in Bussum

Herkent u dit?
Tentoonstelling van persoonlijke herinneringen uit de tweede wereld-

oorlog. Bussummers laten voorwerpen zien waaraan zij uit de Tweede 

Wereldoorlog een persoonlijke herinnering hebben. 

Misschien herkent u deze voorwerpen en kunt u aan uw kinderen of klein-
kinderen uw eigen belevenissen vertellen aan de hand van wat er te zien 
is. De tentoonstelling wordt gehouden in het Trefpunt/Verlosserkerk 
H.A. Lorentzweg 59, op zaterdag 6 mei van 10.00-12.00 uur en zondag na de 
kerkdienst tot 12.30 uur. 


