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Historische Kring Bussum...   

Super markt
Onlangs werd een vernieuwd 
gedeelte van de Landstraat 
voor het verkeer opengesteld. 
Dit in verband met de ope-
ning van een nieuwe super-
markt in het eerste deelplan 
van het  nieuwbouwproject 
Landstraat Noord.

De geschiedenis van de supermarkten 
aan de Landstraat reikt terug tot het 
jaar 1950. Kruidenier Willem Groen-
woudt is er in 1927 begonnen met een 
kruidenierswinkel. 

Vanuit het wonderland Amerika komt 
het idee van de klant die zichzelf 
bedient naar het naoorlogse Europa 
overwaaien. Ook de Bussumse kruide-
nier Groenwoudt gaat per 10 mei 1950 
over op deze moderniteit. Nog voordat 
de plaatselijke vestigingen van Albert 
Heijn, Simon de Wit en De Gruyter 
zover zijn.   

Kort na de Tweede Wereldoorlog waren 
verschillende artikelen niet vrij ver-
krijgbaar en waren nog jarenlang 
bonnen nodig om bijvoorbeeld textiel 
te kopen. Zo was in 1950 de koffi e nog 
steeds op rantsoen. De overgang naar 
het systeem van de zelfbediening was 

dan ook een enorme stap vanuit een 
periode van voedseldistributie naar de 
“Kijkgrijp”-maatschappij die er aan zou 
komen. 
Aan de Landstraat ontwikkelde zich 
vanaf 1950 de formule van de “super 
markt” (deze nieuwe woordcombinatie 
werd in Nederland pas later geïntrodu-

ceerd), behalve onder de naam Kijk-
grijp achtereenvolgens als Profi markt, 
Konmar, Super de Boer en Vomar. In 
2007 is deze ontwikkeling zover dat 
een gratis parkeerplaats in het gebouw 
bij de service van de kruidenier moet 
zijn inbegrepen. 
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Voel, proef en ervaar het Zuiderzeemu-
seum deze zomer niet alleen vanaf het 
water en het vaste land, maar ook vanuit 
de lucht. Van 1 juli tot en met 26 augus-
tus is het mogelijk om met een luchtbal-
lon tot 35 meter boven het museum op 
te stijgen. Op het hoogste punt aange-
komen kun je genieten van het adem-
benemende uitzicht over het levendige 
Museumpark, Enkhuizen en het IJssel-
meer. Op 12 augustus staat het museum 
bovendien geheel in het teken van Suske 
en Wiske en het weekend daarop zijn er 
verschillende activiteiten in het kader 
van het Fries Maritiem Weekend.

Luchtballon
Door met de luchtballon vanuit het Zui-
derzeemuseum op te stijgen beleef je 

het nieuwste luchtvaartavontuur van 
Nederland. Samen met je partner, vriend, 
vriendin of kind word je in een tuigje 
aan de luchtballon gehangen. De ballon 
wordt vervolgens met een computerge-
stuurde elektrische lier opgelaten naar 
een duizelingwekkende hoogte van 35 
meter, vanwaar je enkele minuten van 
het prachtige uitzicht kunt genieten. 

Suske en Wiske-dag
Op zondag 12 augustus is het extra leuk 
het museum met kinderen te bezoe-
ken, want dan wordt hier alweer voor 
het tweede achtereenvolgende jaar de 
nationale Suske en Wiske-dag georgani-
seerd. Op het programma staan, naast 
de feestelijke ontvangst van de ‘echte’ 
Suske, Wiske, Lambiek, Jerommeke en 

tante Sidonia, verschillende speurtoch-
ten, workshops en megaspelen. Boven-
dien zijn er swingende optredens van 
onder meer Bastiaan en Moes (ZOOP!) 
en de meiden van KUS.

Fries Maritiem Weekend
Het weekend van 18 en 19 augustus 
voert Friesland de vlag in het Zuiderzee-
museum. Het schip ‘Tjet Rixt’, de oudste 
nog varende boeier in Nederland, is het 
stralende middelpunt tijdens het Fries 
Maritiem Weekend. Behalve de Tjet Rixt 
zijn er nog meer boeiers en andere his-
torische Friese schepen in de haven van 
het Museumpark. Er is Friese muziek en 
bijpassend eten en drinken. Ondertussen 
houden uw kinderen zich bezig met een 
wedstrijdje ‘klompkesilen’.

Openingstijden 
Het Zuiderzeemuseum is dagelijks 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Surf 
voor actuele informatie naar www.zui-
derzeemuseum.nl.

Zweef deze zomer boven het land van water
Zondag 8 juli: Geref. Kerk vrijgem. 
9.30u. Ds. H. Drost, 17u. Ds. P. Boon-
stra; Evang. Luth. Kerk 10u. Ds. C. 
Meijer; Doopsgez. Gem. 10u. Ds. K.J. 
Holtzapffel; Verlosserkerk 10u. Ds. J. 
Eschbach; Wilhelminakerk 10u. Ds. A.J. 
Nijen; Spieghelkerk; 8.55u. Ds. C. van 
Andel, 10.30u. Mv. Ds. J.C.v.d. Putte, 

17u. Ds. T. van ’t Veld; Leger des Heils 
17u. samenkomst; Vrije Kath. Kerk 
10.30 en 19.30u.; St. Jozefkerk 10u. 
o.l.v. parochianen; Mariakerk 10u. N. 
Smit. Dinsdag 10 juli: St. Jozefkerk 
9u. o.l.v. parochianen. Donderdag 12 
juli: Mariakerk 12.30-12.50u. Ds. D.G. 
Durieux/B. v. Rooijen.

Kerkdiensten

Bankhoezen vuil!!!
www.tempocleaning.nl

035 694 62 49


