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Op 11 juli 1925 opende Jacques 
van Rosmalen buiten de bebouwde 
kom -in het verlengde van de 
St. Janslaan (ongeveer waar nu 
de nieuwbouw van de Geuzenhof 
staat)- de thee- en speeltuin 
“Bosch en Hei”. 

Een uitkijktoren gaf zicht over 
de hei. De speeltuin kwam tot 
grote bloei en ontwikkelde zich 
in de dertiger jaren tot ook een 
“biertuin”, waar in de weekends 
op levende muziek werd gedanst. 
De na de Tweede Wereldoorlog 

oprukkende woningbouw in 
Bussum Zuid verdreef de speeltuin 
van haar oorspronkelijke plaats. 
De gemeente gaf de familie 
Van Rosmalen een stuk grond 
in pacht vlak bij de hei, op het 
akkerland dat volgens het Plan 
Zuid onbebouwd zou blijven (nu: 
“De Groene Long”). Op de hoek 
Randweg / De Ruyterlaan werd 
in 1951 de speeltuin voortgezet 
onder de naam “Heidezicht”.  
Na een eenvoudig begin met een 
houten gebouwtje en een terras 
ontwikkelde zich in de vijftiger 
jaren opnieuw een bloeiende 
uitspanning met vele attracties. 
Veel Bussummers herinneren 
zich nog het ezeltje-rijden bij 
Rosmalen. 

In de jaren zestig volgde de 
teloorgang van “Heidezicht”. 
De speeltuin werd niet meer 
onderhouden en sloot haar 
hekken. 
In 1967 verscheen een bord met 
de aankondiging van een 
naderende sloop. Het zou maar 
liefst veertig jaar duren voordat 
deze een feit werd.

“…En we wippen en we draaien 
en we schommelen zo fijn…”. 
Mag er binnenkort weer een 
nieuwe speeltuin zijn?

- 1 april (Palmzondag) 10.30. Dienst 
waarin ds. F. Knoppers voorgaat. 
Tevens een speciale kinderkring, 
uiteraard in het teken van het paas-
feest. 

- 5 april (Witte donderdag) 19.30. Vie-
ring van de maaltijd van brood en 
wijn. 

- 6 april (Goede vrijdag) 19.30. De 
cantorij zingt o.l.v. Cantor Jan Stulp 

de door hemzelf gecomponeerde 
Johannes Passie.

- 7 april (Stille zaterdag) Paaswake, 
verzorgd door de werkgroep kerk-
diensten

- 8 april (Pasen) 10.30. Paasdienst 
door voorganger ds. F. Knoppers, 
met medewerking van de cantorij 
o.l.v. Jan Stulp.

Remonstranten brengen 
weer Paascyclus
De jaarlijkse Paascyclus van de Remonstrantse Gemeente Naarden-Bus-
sum staat weer voor de deur. Iedereen die in het Paasverhaal geïnteres-
seerd is, is welkom in de Remonstrantse kerk, Koningslaan 2B, bij de vol-
gende activiteiten:

Horen, zien en schrijven
 
Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 
S.v.p. niet meer dan 300 woorden inleveren.

Veiliger Fietsen
Het is goed dat er maatregelen geno-
men worden om de kruising Koe-
koeklaan/Amersfoortsestraatweg voor 
fietsers veiliger te maken (Gemeente-
pagina Bussum van 22 maart 2007).
Maar er is nog een veel onveiliger punt 
op die Amersfoortsestraatweg, namelijk 
de onbeveiligde oversteek voor fietsers 
(en ook voetgangers) die een stuk ver-
derop, in een S-bocht, kort voor de 
onderdoorgang van het viaduct van de 
A1, de autoweg moeten oversteken (op 
weg naar het ziekenhuis Gooi-Noord, 
of richting Laren, Blaricum of Huizen), 
zonder voldoende zicht of er auto’s, in 
een rotvaart vaak, de bocht omkomen, 
van de ene of van de andere kant. De 
fietsers of de voetgangers hebben op 
dat punt geen voorrang, er zijn geen 
zebrastrepen of waarschuwingsbor-
den om de automobilisten er attent op 
te maken dat er overstekers zijn. Moet 
er dan eerst een ongeluk gebeuren 
vóór er aan deze gevaarlijke situatie 
een eind gemaakt wordt? Een halve 
rotonde aan de Bussumse (west)kant 
van de onderdoorgang van het viaduct 

zou hier een goede oplossing zijn, niet 
alleen voor de fietsers, maar ook voor 
de automobilisten, omdat er op dat 
punt autoverkeer vanuit vier richtingen 
samenkomt. Wie neemt dat op zich? De 
gemeente Bussum, al dan niet in over-
leg met aangrenzende gemeenten of 
andere verantwoordelijke instanties? 

Dr P.J. van Dooren,
 Leeuweriklaan 139

Dorpspolitiek.
Nauwelijks weer thuis na een congres 
in Litouwen waar een groot deel van 
Europa vertegenwoordigd was, lees ik 
in de Naarder Koerier weer het kleine 
dorpse denken. De redeneringen en 
vergelijkingen van sommige Naardense 
schrijvers over de samenvoeging van 
vier gemeenten berusten altijd weer 
op gevoelsargumenten, vooroordelen, 
karikaturen en angst voor identiteits-
verlies. ‘s Graveland, Veere, Renesse, 
Sloten, om maar enige van de twee-
honderd opgeheven gemeenten te 
noemen, behielden allen hun eigen 
karakter ondanks dat zij al lang deel 
uitmaken van heel grote door fusie 

ontstane gemeenten. Schaalvergroting 
is nodig om de deskundige ambtelijke 
staf van een gemeente, zonder welke 
de raadsleden vleugellam zijn, op het 
niveau te kunnen brengen dat past bij 
de huidige veeleisende maatschappij 
met zijn kwesties die dorpsgrenzen 
overschrijden en zijn complexe wet- 
en regelgeving. Daarbij lopen onze 
Gooise dorpjes ver achter bij de rest 
van Nederland. (De stad Naarden is 
ook maar een dorpje.) Gemeentefi-
nanciën zijn altijd voor een groot deel 
afhankelijk van politieke beslissingen 
en dat zal ook in de nieuwe gemeente 
zo zijn. In elk van de vier gemeenten 
die betrokken zijn bij besprekingen 
over samenvoeging is er wel iets dat 
financieel beter zou kunnen. Daar kan 
de nieuwe gemeenteraad dan wat aan 
doen. Financiën zijn dus geen bruik-
baar argument om een fusievorm af te 
wijzen; dat is denken op te korte ter-
mijn. Uitspraken over het karakter van 
zittende raadsleden en wethouders 
zijn al helemáál geen argument tegen 
fusie, want binnen een paar jaar kiezen 
wij de raad van de nieuwe gemeente, 
die ook weer nieuwe wethouders kiest. 
De provincie heeft een wijzere en meer 
deskundige bestuurlijke toekomstvisie 
dan sommige Naardense schrijvers die 
argumenteren als babbelende burgers 
in de buurtsuper. 

Carlos Scheltema

Op 13 maart bestond toneelvereni-
ging Kameleon 60 jaar. Ter ere van 
dit jubileum houdt Kameleon zaterdag 
31 maart een receptie van 16.00 tot 
18.00 uur in het clubgebouw aan de 
Elise Dammershof 12a. Iedereen, die 
Kameleon een warm hart toedraagt, 
wordt bij deze voor de receptie uitge-

nodigd. In verband met het jubileum 
speelt Kameleon op 21 april a.s. om 
20.15 uur in theater Spant! een bij-
zondere productie. De senioren- en 
de jeugdafdeling brengen gezamen-
lijk het toneelstuk “Hans en Grietje” 
op de planken. Een sprookje, maar 
in een eigentijds jasje gestoken voor 

iedereen tussen de 8 en 88 jaar! Verder 
werkt muziekvereniging Crescendo uit 
Bussum mee aan deze productie, dus 
het belooft een fantastische avond te 
worden. Kaarten zijn te bestellen bij: 
Annelies Jansen 035-6932221 of via e-
mail: eamjansen@wanadoo.nl

Toneelvereniging Kameleon 
bestaat 60 jaar!!


