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De kermis is in het jaar 1907 
attractiever dan ooit daarvoor. 
Bussum is duidelijk in betere tijden 
gekomen en kent uitgebreide 
uitgaansmogelijkheden. Tijdens 
de jaarlijkse kermis bieden veel 
café’s iets extra’s in de vorm van 
dansgelegenheid met levende 
muziek. De snel in populariteit 
toenemende bioscoopvoorstel-
lingen leiden tot een filmaanbod 
tijdens de kermis dat voor Bussum 
ongekend was.

De katholieke werkliedenvereni-
ging St. Joseph slaagt er in om 
een bioscoopexploitant  te enga-
geren. Deze vertoont onder meer 
beelden van de ramp met het 
stoomschip Berlin. De schipbreuk 
sprak erg tot de verbeelding 

Of iemand duizend gulden (!) 
rijker is geworden op de kermis 
van 1907 vertelt de geschiedenis 
niet.

Tekst: Hans Jonker Bron: Stads- en 
Streekarchief (Naarden)

omdat vlak voor de kust (dus 
fotografeer- en verfilmbaar) een 
heroïsche strijd tot redding van 
de bemanning van de veerboot 
plaatsvond. De prins-gemaal ging 
na afloop strijken met de eer.  
De veranderingen in Bussum 

blijken ook uit horecatijden. 
Eigenaar C. Majoor van café res-
taurant De Rozenboom wil langer 
open blijven, “in navolging van 
grootere plaatsen”.
Sommige onderwerpen blijven op 
de agenda. Tot in 2007 en verder.

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.historischekringbussum.nlGrafische verzorging: Betty Spanjaard - www.studiomouche.nl Aflevering 24 - 2007 - Bussumse Krant - www.historischekringbussum.nl

De kermisfamilie De Smet zal la-
ter actief worden in het bioscoop-
bedrijf. Een van hun filmtheaters 
was het Bussumse “Palace”.

Bij Bureau VrijwilligersWerk kunnen 
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers 
veel informatie vinden en advies krij-
gen over alle aspecten van het vrijwil-
ligerswerk. Via  www.versa-bvw.nl kunt 
u vanuit huis al  informatie raadplegen. 
De vacaturebank met een breed scala 
aan vacatures is ook op deze site te 
vinden. Voor persoonlijke bemiddeling 
en informatie ben je van harte welkom 
in het informatiecentrum op de Hui-
zerweg 54, op dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9.30-12.30 uur of volgens 
afspraak. Deskundige medewerkers 
helpen je passend vrijwilligerswerk te 
vinden. 

Wandelen, houdt u van wandelen en 
wilt u iemand met een handicap mee-
nemen die graag wandelt maar dat niet 

alleen kan? Veel cliënten van Sherpa 
kunt u zo blij maken. 

Receptionist, het Comenius Museum 
zoekt een receptionist, die de bezoe-
kers in het museum wegwijs maakt, 
geldhandelingen verricht bij innen van 
de entree van het museum, de fi lm 
aanzet, het aantal bezoekers bijhoudt, 
vragen beantwoordt van bezoekers die 
te maken hebben met het gedachtegoed 
van Comenius. De receptionist werkt 2 
dagdelen per maand; het museum is 
open van 12-17 uur, ook in het week-
end.

Overblijfkracht, de Minister Calsschool 
zoekt overblijfkrachten die de kinde-
ren begeleiden tijdens het overblijven 
tussen de middag, bij de lunch en bij 

de binnen- en buitenactiviteiten voor 
2 middagen per week tussen 11.45 en 
13.15 uur

Begin het weekend goed!, luidt het 
weekend in met een speciaal vrijdag-
avondprogramma in Verpleeghuis Naar-
derheem (18.30-20.30 uur). De ene 
keer is dat een fi lm, de andere keer een 
optreden. Wilt u ook komen genieten 
en daarnaast een helpende hand toe-
steken? Er is hulp nodig bij het halen 
en brengen van de bewoners.

Voor persoonlijk advies, informatie en 
inschrijving kom langs in ons informa-
tiecentrum of bel met 693 85 25 of e-
mail naar bvw@versawelzijn.nl

Bijzondere vacatures voor vrijwilligerswerk


