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Vijftig jaar geleden, op donder-
dagmiddag 14 november 1957, 

wordt Bussum getroffen door 
een vliegramp. 

Kort na één uur stort een Ameri-
kaanse straaljager neer tussen 
twee gebouwen op het terrein 
van de Palmkazerne. 
De piloot redt zich met zijn 
schietstoel.
Meteen na het ongeluk rukt de 
Bussumse brandweer uit en ook 
burgemeester Haspels haast 
zich naar de kazerne. Aan de 
poort melden zich de ongeruste 
families van in Bussum woon-
achtige soldaten. Het ongeluk 
kostte vijf militairen het leven, 
zestien raakten gewond.
   
De twee getroffen gebouwen 
maken deel uit van een groep 

van zes “paviljoens” aan 
weerszijden van een appél- en 
exercitieterrein. Zij worden 
in 1938/1939 (mobilisatie in 
spannende tijden) gebouwd 
op het al langer bestaande 
militaire oefenterrein. Door 
een bombardement in 1944 
zijn dezelfde gebouwen al eens 
zwaar beschadigd, in 1949 wordt 
deze schade hersteld. Ook na 
het vliegtuigongeluk volgt een 
restauratie die nagenoeg alle 
sporen van de ravage wist.
In de plannen voor de bouw van 
een nieuwe Bussumse wijk op 
het voormalige kazerneterrein 
is voorzien in het behoud van 

het -voor de bouwstijl uit de 
dertiger jaren karakteristieke- 
“ensemble”. Toekomstige 
bewoners zullen hun woningen 
door vergelijking van details 
kunnen dateren op 1939, 1949 
of 1958.

Uitgebreide informatie over het 
vliegtuigongeluk is te lezen op het 
internet (http://members.chello.
nl/j.ruijzendaal/crash.htm). Ook de 
reportage van het Polygoonjournaal 
uit 1957 is op het web te vinden 
(http://geschiedenis.vpro.nl)

De website ‘Toekomst na Kanker’ geeft 
een overzicht van de nazorgmogelijk-
heden voor mensen met kanker. De 
informatie is onderverdeeld in een 
tiental thema’s. Zo komen o.a. ‘hulp 
bij verwerken’, ‘sportief bewegen en 
revalideren’, ‘werk en verzekeringen’ 
en ‘uiterlijke verzorging’ aan de orde. 
Kanker is een ingrijpende ziekte. Het 
is bekend dat de ziekte en behande-
ling een grote weerslag hebben op het 
leven van patienten en hun naasten. 
Er zijn verschillende zorgverleners en 

organisaties die op uiteenlopende 
gebieden ondersteuning bieden tij-
dens de ziekte en de periode daarna. 
De ervaringleert dat de patient-en zijn 
naasten, maar ook de zorgverlener 
niet altijd goed op de hoogte zijn van 
de nazorgmogelijkheden. De website 
en de informatiemarkt Toekomst na 
Kanker willen bijdragen aan een gro-
tere bekendheid. Toekomst na kanker 
is een initiatief van het Integraal 
Kankercentrum Amsterdam. Voor meer 
informatie: 020 - 346 25 30

Informatie voor kankerpatienten en zorgverleners 
over nazorgmogelijkheden 

Lancering website 
Toekomst na Kanker
De website www.toekomstnakanker.nl is in oktober 2007 van start 
gegaan. Deze website is bestemd voor iedereen die meer wil weten 
over de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding voor 
mensen met kanker en hun naasten. De website is een onderdeel van 
de Roadshow ‘Toekomst na Kanker’, een rondreizende informatie-
markt voor (ex-)kankerpatienten en zorgverleners die 16 ziekenhui-
zen in Noord-Holland en Flevoland aandoet. 

Zondag18 november: Evang. -Luth. 
Kerk 10u. Ds. R.A. Veen; Remonstrantse 
Gem. 10.30u. Ds. F. Kruyne; Ned. Pro-
testantenbond 10.30u. Ds. H. Schram; 
Doopsgez. gem. 10.30u. Ds. G.G. Hoe-
kema; Verlosserkerk 10u. Ds. W.B. v.d. 
Woord; Wilhelminakerk 10u. Ds. C. 
Bergström, 19u. Ds. P.H. v. Gilst; Spieg-
helkerk 8.55u. Ds. B. Oosterom, 10.30u. 
Ds. P.G. Vellekoop, 17u. Ds. A. v.d. Meer; 

Leger des Heils 17u. samenkomst; Vrije 
Kath. Kerk 10.30 en 19.30u.; Mariakerk 
10u. N. Smit; St. Jozefkerk 10u. Pastor 
J. Hung.
Dinsdag 20 november: St. Jozefkerk 
9u. Pastor J. Hung
Donderdag 22 november: Mariakerk 
12.30-12.50u. Mw. Ds. A.G. Ochtman/
G. Godschalk.

Kerkdiensten

Op dinsdag 20 november om 14.30 
uur is er in de grote zaal van de Anto-
niushof, Lange Heul 32 weer een 
gespreksmiddag voor ouderen geor-
ganiseerd met als thema:

Rituelen bij verlies.
We krijgen in ons leven allemaal te 
maken met verlies. Dat begint al bij 
onze geboorte, als we de warme moe-
derschoot verlaten en ons leven op 
aarde kan beginnen. Aan het einde 
daarvan verliezen we het leven weer 
aan de dood. Maar ook tussen deze twee 
gegevenheden in kunnen we op allerlei 
manieren te maken krijgen met verlies: 

b.v. verlies van werk, van vriendschap, 
verlies van contact en verlies van men-
tale of fysieke vermogens.
Wie verliest, krijgt met rouw te maken. 
Rouwen is “langzaam beseffen dat door 
een betekenisvol verlies je leven ingrij-
pend is veranderd.” Het houdt in dat 
je je er van bewust wordt dat door het 
verlies je levensgeschiedenis onom-
keerbaar verandert.
Het in een dergelijke situatie uitvoeren 
van een ritueel, kerkelijk of niet-ker-
kelijk, kan misschien helpen bij deze 
bewustwording, en zelfs de pijn van het 
proces wellicht wat verzachten. Door 
samen stil te staan bij het verlies, er 

woorden voor te vinden, het te benoe-
men, wordt het beter mogelijk om het 
in ons leven een plek te geven.
Tijdens de bijeenkomst worden de ach-
tergronden van het woord “ritueel” 
belicht, en vervolgens wordt gepro-
beerd uit te zoeken wat de functie van 
een ritueel in ons leven kan zijn als we 
te maken krijgen met verlies.
De bijeenkomst wordt ingeleid door 
Annegien Ochtman- de Boer, die vanuit 
haar ervaringen als remonstrants predi-
kant zich nu vooral richt op het bege-
leiden van persoonlijke rituelen rondom 
gebeurtenissen in het leven van de 
mensen met wie zij werkt.

Gespreksmiddag voor Ouderen

De afdeling ’t Gooi, van de Konink-
lijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde, organiseert 
op 16 november a.s. een lezing met 
als onderwerp:
Van Ellemeet tot Vesta en terug.
Door Dr. L. Lindner, oud-medewerker 
v.d.Graaff-laboratorium, Universiteit 
Utrecht. 
Refl ectiespectra gemeten in 1927 aan 
Vesta - de één na grootste asteroïde - 
en de overeenkomst met spectra geme-
ten aan een eucriet (een bijzondere, 
gedifferentieerde basaltische mete-
oriet), deed toen al het vermoeden 
rijzen dat Vesta het moederlichaam zou 
kunnen zijn van niet alleen de eucrie-
ten (EU), maar ook van de daaraan, 
geologisch gezien, verwante diogenie-
ten (DIO) en howardieten (HOW).Aan 
de Universiteit Utrecht werd onderzoek 

verricht met betrekking tot de tijds-
duur dat deze zogeheten familie van 
HED-meteorieten in de ruimte hebben 
vertoefd vóórdat ze op Aarde vielen. 
Dat dateringsonderzoek begon aan-
vankelijk - min of meer toevallig - aan 
de in 1925 in Nederland gevallen Elle-
meet (één van de ca 30 bekende, zeer 
zeldzame diogenieten). De onderlinge 
structuur in de verblijftijden van de 
HED’s, leverde een belangrijke bijdrage 
aan de bevestiging van het vermoe-
den dat Vesta het gemeenschappelijke 
moederlichaam is. Het geeft ook nader 
inzicht in het mechanisme van mate-
riaaltransport binnen ons zonnestelsel 
en de vorming daarvan. Het onderwerp 
is actueel onder meer doordat recent de 
spacecraft DAWN richting Vesta gelan-
ceerd werd. DAWN wordt om een baan 
van Vesta gebracht, in de eerste plaats 

om onderzoek te doen naar de geaard-
heid(!) van het oppervlak van deze 
asteroïde. Aanvang 20.00 uur.
Zie ook de website: www.wpshetgooi.
nl

Jongerenwerkgroep “Gooister” 
Op dezelfde data vind elders in het-
zelfde gebouw een lezing plaats over 
Kunstmatige intelligentie door Rogier 
van het Schip voor “Gooister”,  de 
Gooise afdeling van de JWG (Jonge-
renwerkgroep voor Sterrenkunde), voor 
alle jeugdige belangstellenden vanaf 
ca. 10 jaar. Aanvang 19.30 u. (einde 
ca. 21.30 u.)
Zie ook de website: www.gooister.tk
De lezingen vinden plaats in het Alber-
dingk Thijmcollege, Laapersveld 9 te 
Hilversum. De toegang is gratis voor 
alle belangstellenden.

Lezing K.N.V.W.S


