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Aan het begin van de twintigste 
eeuw komen bij stukjes en beetjes 
het Bussum en de Bussummers te 
voorschijn die voor ons, honderd 
jaar later, zo herkenbaar zijn. De 
oude bebouwing van de dorpskern 
wordt voor grote delen vervangen 
door moderne architectuur. Met soms 
een kwaliteit die een eeuw stand-
houdt (en nu als cultureel erfgoed 
gekoesterd wordt). 
Ook het oude stationnetje, de stal-
houderijen en de koffiehuizen in de 
stationsomgeving zijn aan vervan-
ging toe. Maar het zou nog lang (tot 
1926) duren voor het nieuwe station 
haar loketten opent. 
De Bussumse familiebedrijven gaan 
met hun tijd mee en richten zich 
met eigentijdse technieken op een 
nieuwe markt. 

De maatschappelijke veranderingen 
komen na de eeuwwisseling in een 
versnelling, uiteindelijk uitmondend 
in een periode van revoluties en 
een wereldwijde oorlog. In 1907 is 
het nog niet zover, en Bussum heeft 
alles haar eigen geleidelijke dorpse 
ontwikkeling. Met frappante rollen 
voor sommige importbewoners. 
Honderd jaar geleden werd de 
kolonie Walden van de idealistische 
schrijver Frederik van Eeden ont-
bonden. Voor “liefhebberij” is geen 
plaats meer. De radicale dichter 
Herman Gorter meldt zich in datzelf-
de jaar bij de lokale politiek en zal 
jarenlang actief zijn voor de Sociaal 
Democratische Arbeiders Partij.  

De actiegroep ontstaat. Belangen-
behartiging krijgt vorm in “com-
missies”. In april 1907 noemt de 

Bussumsche Courant voor het eerste 
het verbod om te bouwen rondom de 
vestingwerken als een probleem. Het 
duurt nog tot na de Grote Oorlog 
(1914-1918) voor het militaire 
belang van de vestingwerken wordt 
gerelativeerd en het bouwverbod 
wordt opgeheven. 
Pas dan ondergaat het voormalige 
dorpje Bussum de metamorfose rich-
ting de op een na grootste zelfstan-
dige gemeente van Het Gooi. 
Met een houdbaarheidsdatum die 
ergens begin 21e eeuw afloopt. 
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Het Rode Kruis organiseert uitstap-
jes voor ouderen naar de Keukenhof, 
Dolfinarium, dierentuin of musea. De 
deelnemers uit Bussum, Naarden, Hil-
versum en Wijdemeren worden ver-
voerd met drie Rode Kruisbusjes. Het 
is geen bezwaar als U een rollator of 
een rolstoel gebruikt. Ook als U opziet 
tegen wat langer lopen, kan er altijd 
een rolstoel voor U worden meegeno-
men en wordt u door een van de vrij-

willigsters gereden. De tochtjes duren 
van 9.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
U wordt thuis opgehaald en ook weer 
teruggebracht. ‘s Middags is er een uit-
gebreide lunch. Er zijn ook wat halve 
dagtochten. Natuurlijk zijn er wel 
kosten aan verbonden.
Mocht U na het lezen van dit bericht 
nadere informatie willen hebben, belt 
U dan met het Rode Kruis in Bussum 
tel.692 26 22.

Uitstapjes met Rode Kruis

 Kerkdiensten
 
Zondag 11 maart: Verlosserkerk 10u. Ds. Mv. J.M.E. de Blois; Wilhelminakerk 
10u. Ds. H.J. v. Dijk, 19u. Ds. R.J. v. Elderen; Spieghelkerk 8.55u. Ds. J.A. 
Brussaard, 10.30u. Ds. C. Bergström, 17u. Ds. L.W. Smelt; Geref. Kerk vrij-
gem. 9.30 en 17u. Ds. P. Boonstra; Evang.-Luth. Gem. 10u. Ds. W.F. Metzger; 
Doopsgez. Gem. 10.30u. werkgroep liturgie; De Schakel: 15u. familiekerk; 
Leger des Heils 17u. samenkomst; Vergadering van Gelovigen 10u. broodbre-
king, 11u. bijbelbespreking; Vrije Kath. Kerk 10.30 en 19.30u.; St. Jozefkerk 
10u. Pastor L. le Jeune; Mariakerk 10u. Pastor A. Fritschy. Maandag 12 maart: 
Mariakerk 19.30u. Parochianen. Dinsdag 13 maart: St. Jozefkerk 9u. Pastor L. 
Hung. Woensdag 14 maart: Spieghelkerk 19.30u. Ds. W. Kalkman. Donderdag 
15 maart: Mariakerk 12.30-12.50u. Ds. F. Knoppers/J. v. Santbrink.

Allemaal proberen we in ons leven 
te slagen. Ons gezin, ons werk en 
onze vrije tijd willen we graag goed 
laten verlopen. Dat bevredigt. Toch 
is de grondlegger van het christe-
lijk geloof onsuccesvol aan het kruis 
geëindigd,  Dat wil ons iets zeggen 
over de waarde van een mislukking. 
Want wie durft te mislukken wordt 
werkelijk vrij. Juist onze wens om 
dingen te bereiken of ons falen te 
overwinnen, leidt slechts af. De 

levensvreugde schuilt in onze aan-
dacht voor de dagelijkse – prettige 
en minder prettige – dingen. 
Maarten van Klaveren, psycholoog, 
na vele hectische tussenstappen 
thans werkzaam als jobcoach voor 
mensen met een arbeidshandicap, 
zal met ons dieper op dit onderwerp 
ingaan. De ochtend vindt plaats in 
de Sloep, Brinklaan 42(naast de Koe-
pelkerk) en begint om 10.00 uur, 
zaal open om 9.30 uur.

Thema-ochtend KVG 

De kunst van het 
mislukken

Voor de vierde keer op rij organiseert 
toneelvereniging De Schakel op zaterdag 
10 maart a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur 
weer de jaarlijkse rommelmarkt in haar 
clubgebouw aan de Huizerweg 58e. Inza-
meling van spullen op vrijdag 9 maart 
tussen 13.00 en 16.00 uur. Hebt u nog 
dingen die het opruimen (meer dan) 
waard zijn, neem dan contact met op 
(geen meubels). Nadere informatie via tel. 
06-14723120 (maandag en donderdag na 
20.00 uur) of stuur een e-mail aan: tgde-
schakel@zonnet.nl. Vele potten, pannen, 
vazen, kopjes, glazen, blikken, kleren, 
boeken, platen, video’s, tassen, schoe-
nen, speelgoed, radio’s, computers en 
wat al niet meer wisselen van eigenaar. 
Overige kleren, boeken en speelgoed gaan 
na afloop weer naar het goede doel.

Rommelmarkt 
De Schakel


