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De huidige burgemeester van 
Bussum is een enthousiaste fietser. 
Regelmatig is Milo Schoenmaker 
fietsend in het dorp te treffen, en 
ook op de racefiets is onze eerste 
burger actief. Een opmerkelijke 
voorganger als fietsende burge-
meester is Hugo de Bordes, die 
twintig jaar lang (van 1919 tot 
1939) burgemeester van Bussum 
was. 
H.de Bordes was daarvoor zestien 
jaar burgemeester geweest van 
de kleine gemeente Vlaardinger-
Ambacht (in het Delfland). Een 
tegeltableau in het voormalige 
raadhuisje (nu stadsarchief van-
Vlaardingen) herinnert nog steeds 

aan het betreurde vertrek van De 
Bordes naar zijn nieuwe gemeente 
Bussum. 

Weinigen weten dat De Bordes lid 
van verdienste is van de Algemene 
Nederlandse Wielrijders Bond 
(ANWB). Dit vanwege zijn grote 
bestuurlijke inspanningen voor de 
belangen van de fietser, van het 
natuurbehoud en van het kampe-
ren. Zo is de totstandkoming van 
het Gooisch Natuur Reservaat (in 
1932) mede aan de inzet van deze 
Bussumse burgemeester te danken.
In het ANWB-blad De Kampioen 
(januari 1953) wordt ter gelegen-
heid van zijn tachtigste verjaardag 

aandacht aan H. de Bordes 
besteed. Al in de beginjaren van 
het rijwiel blijkt de jonge Hugo 
zich als “consul” van de wielrij-
dersvereniging verdienstelijk te 
hebben gemaakt. 

Ook voor Bussum is H. de Bordes 
van grote betekenis geweest. Zo 
kwamen de grote uitbreidingsplan-
nen (het Brediuskwartier, het Plan 
Zuid) onder zijn burgemeester-
schap tot stand. 
Ter gelegenheid van het twaalf-en-
een-halfjarige ambtsjubileum (in 
1933) werd bij het nieuwe viaduct 
over de spoorlijn naar Hilversum 
een stenen bank met gedenkplaat 
door de jubilaris zelf onthuld. Deze 
“De Bordes-Bank” verloor in de be-

zettingsjaren haar bronzen letters 
en kwam na de oorlog in steeds 
grotere staat van verval. In 1986 
werd besloten de vernielde bank te 
verwijderen.

Weinig herinnert nu nog aan deze 
bijzondere burgemeester. In de 

raadszaal hangt zijn portret tussen 
zijn voorgangers en opvolgers. Wie 
weet komt er nog een gelegenheid 
om daarnaast een meer prominente 
vervanger voor de verloren gegane 
bank te bedenken. 
Een tegeltableau?  
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Hun verdiende loon!

Zondag 15 april willen we het met jongeren van pakweg 
12-16 jaar hebben over beloning en straf. Hoe hard bijvoorbeeld 

mag je gestraften laten werken voor een paar centen? 
Gevangenisdominee mevrouw van der Ven komt met diaís een 

indringend kijkje geven in haar werk met gestraften. 
En praten over wat rechtvaardig is en wat niet. 

Op 13 mei gaan wij daarop door  met discussie en toneelspel 
door de deelnemers. Wij maken daar een video van, die we op 

3 juni in een speciale jeugd- en jongerendienst gaan bekijken en 
nabespreken.

De bijeenkomsten zijn van 16.00 tot max. 17.30, 
in onze kerk aan de Koningslaan 2B

Daar gebeurt altijd wat
Koningslaan 2B, Bussum, 

www.remonstranten.org/bussum

’Sinds ik lid ben van de BOSK heb ik 
er voor mezelf en voor mijn dochter 
Ingrid, die met een lichamelijke han-
dicap geboren is, veel kunnen halen. 
Ingrid is ondertussen 6 jaar en nog 
steeds is de informatie en de onder-
steuning die ik krijg van onschatbare 
waarde’ (Ria, 33 jaar en sinds vijf jaar 
lid van de BOSK).

Sinds 15 maart 1952 hebben duizen-
den ouders van kinderen met een aan-
geboren handicap en mensen met een 
handicap zelf gebruik gemaakt van de 
dienstverlening van de BOSK. De maat-
schappelijke positie van mensen met 
een handicap is de afgelopen decennia 
onmiskenbaar verbeterd, maar de vraag 
naar informatie, advies en ondersteu-
ning blijft ook anno 2007 groot. De 

BOSK is nog steeds hard nodig.
De BOSK viert haar jubileum met een 
reeks extra activiteiten voor de leden.

Actieve vereniging
De basis van de vereniging wordt nog 
steeds gevormd door de inzet van de 
leden van de BOSK. Bijna 200 vrijwilli-
gers zijn in de BOSK werkgroepen en in 
de BOSK afdelingen actief om informa-
tie te verzamelen en te verspreiden en 
om de leden dicht bij huis te adviseren 
en een luisterend oor te bieden.
Vanuit het Landelijk Bureau wordt 
gezorgd voor steeds nieuwe diensten 
en producten. Nog dit voorjaar bijvoor-
beeld verschijnen er drie kinderboek-
jes waarin kinderen met een handicap 
de hoofdrol spelen. De BOSK heeft zich 
ook volop ingezet voor het realiseren 

van een goede Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo).

De leden = de BOSK
Het 55 jarig bestaan van de BOSK zal 
niet onopgemerkt aan de leden voor-
bij gaan, door en voor leden worden 
de komende maanden diverse extra 
activiteiten georganiseerd. Een van 
de hoogtepunten wordt zeker de BOSK 
Familiedag in juni. Alle leden worden 
uitgenodigd voor een gezellige doe- 
en ontmoetingsdag in het Openlucht 
Museum te Arnhem. In het najaar 
wordt er een dag georganiseerd met 
een aantal inhoudelijke thema’s die 
voor iedereen interessant zullen zijn. 
Het jubileumjaar wordt in 2008 afge-
sloten met een speciale bijeenkomst 
voor alle vrijwilligers.

’Lidmaatschap van de BOSK 
betekent veel voor mij’
55 jarige vereniging staat midden in de samenleving voor het 
belang van motorisch gehandicapten en hun ouders.


