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De Bussumse watertoren

In 1967 wordt bij de restauratie 
van de watertoren een houten 
plankje gevonden. Op dit plankje 
staat geschreven:

Toen wij deze tooren bouwden
Bij zoomerhitte en winterkoude
Dachte wij vaak vereend van 
Zinnen
Wie zal eenmaal zijn sloop 
beginnen

B. van Harmelen
H. van Harmelen
J. Korver
Gebr. Montfoort
J. Nolles Woudsend Friesland

30 October 1897
Koud weer

De Bussumse watertoren 
werd aan het eind van de 
19e eeuw gebouwd tussen de 
“Grindweg” naar Hilversum en 
de spoorlijn, vlakbij de toen nog 
bestaande kruising van de twee 
verbindingen. Deze locatie is 
niet toevallig. Bij het bouwen 
van watertorens werd gezocht 
naar een zo hoog mogelijke 
plaats op het grondgebied 
van de gemeente (zodat het 
leidingenstelsel eenvoudig van 
hoog naar laag kan worden 
aangelegd), er moet zuiver 
grondwater beschikbaar zijn (dus 
geen vervuilende bebouwing 
in de buurt) en de aanvoer van 
brandstof voor de stoommachine 
die de pomp aandrijft moet 
gemakkelijk zijn. 
Gezien de ligging van Bussum 
tegen de helling van de 

oeroude zandrug werden de 
proefboringen op zoek naar een 
goede “winput” aan de zuidgrens 
van de gemeente verricht. Met 
een succesvol resultaat, zodat de 
waterleidingmaatschappij volop 
kon profiteren van het schuin 
naar het Noorden aflopende 
oppervlak van de gemeente.

En we aan de Bussummer 
Grondweg nu een fenomenaal 
uitzichtpunt hebben staan. 
Nog lang niet gesloopt.

Wie zal eenmaal zijn sloop beginnen

Bron: A.G.M. van Zon “90 jaar 
Bussums Bronwater”

Programma
De ontvangst op deze feestelijke 
dag is om 12.00 uur. Voor alle leden, 
oud-leden en ouders van jeugdleden 
wordt er vanaf 13.00 uur een toernooi 
georganiseerd, waarbij tevens wordt 
gestreden om de strafballenbokaal. 
Het toernooi wordt gevolgd door een 
maaltijd met een feestelijke omlijsting. 
Meer informatie over het programma en 
de aanmelding is te vinden op www.
spandersbosch.nl. Iedereen is van harte 

welkom op deze feestelijke reünie: er is 
voor jong en oud van alles te beleven.

Wethouder Rensen 
Op het lustrum zal wethouder Rensen 
van Hilversum in de loop van de middag 
als speciale gast van ’t Spandersbosch 
aanwezig zijn. Allereerst natuurlijk van-
wege het jubileum, maar de wethouder 
zal ook op gepaste wijze het 1000e lid 
in het zonnetje komen zetten.

’t Spandersbosch 
viert vijfentachtig-
jarig bestaan
Op 20 oktober aanstaande viert eersteklas hockeyclub ’t Span-
dersbosch haar 85-jarig bestaan. Op Sportpark Crailoo, worden 
diverse activiteiten georganiseerd. De club hoopt deze feeste-
lijke dag bovendien haar 1000-ste lid te mogen verwelkomen!
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Over een goede omgang met 
het Oude Testament
Wie het Oude Testament, het eerste 
gedeelte van de christelijk bijbel, leest, 
ervaart naast veel dat aanspreekt ook 
veel dat vervreemding en zelfs afschuw 
opwekt. We kunnen dan denken aan het 
vele geweld en de oorlogen, de rol van 
God daarin, verwensingen en allerlei 
wetten. We weten daar niet goed raad 
mee. Het brengt ons in verlegenheid.
Nu is dat niet nieuw. Vanaf het begin 
van het christendom is het Oude Tes-
tament omstreden geweest. Juist de 
vervreemdende passages zijn aanlei-
ding geweest voor allerlei stromingen 
om het Oude Testament als afgedaan te 

beschouwen en af te wijzen. Die stro-
mingen zijn er in en buiten de kerk tot 
op de dag van vandaag. Want spreekt 
het Nieuwe Testament niet over een 
andere God dan het Oude?
Toch zijn er ook veel stromingen geweest 
die de wortel van het Nieuwe Testament 
in het Oude hebben willen vasthouden. 
De kerken van de Reformatie in Neder-
land zijn daar een voorbeeld van. Maar 
ook zij moeten een weg vinden in de 
goede omgang met dat Oude Testament 
in christelijk perspectief en een plaats 
geven aan de gedeelten die meer in 
verlegenheid brengen dan inspireren.
De lezing wordt verzorgd door ds. Albert 
Meek.

Gespreksmiddag 
voor Ouderen
Op dinsdag 16 oktober 2007 om 14.30 uur wordt in de grote 
zaal van de Antoniushof, Lange Heul 32, weer een gespreks-
middag voor ouderen georganiseerd.

In en rond het WOC “Laarwijk”start 19 
en 20 oktober het project “Ruimte”, 
een initiatief van CGK en GKv kerken 
in de regio, met op vrijdag een uitge-
breide broodmaaltijd en op zaterdag 
een kinderfeest. Het is het begin van 
een maaltijdproject waarbij ontmoeting 
centraal staat én waarbij gelegenheid is 
kennis te maken met de bijbel. Boven-
dien is het de start van een nieuwe 
kinderclub waar een bijbelverhaal het 
uitgangspunt vormt voor allerlei leuke 
activiteiten. Zaterdag is er voor en met 
de kinderen uit de buurt een ballonnen-
wedstrijd en worden spelletjes georga-
niseerd in en rond Laarwijk. Laarwijk is 
te vinden op de Laarderweg 49. Vanaf 
19 oktober wordt om de week een maal-
tijd gehouden. Aanvang 18.30 uur. De 
dagsluiting begint uiterlijk 19.30 uur. 
Om 20.15 uur sluit de zaal.
Voor meer informatie: A.P.Bos-Vreug-
denhil, tel. 694 69 71.

Ruimte in 
Laarwijk


