
glazenwasserij en 
schoonmaakbedrijf 
VAN BERKEL 

onderhoud en 
schoonmaak van: 

KANTOREN 
BEDRIJVEN 
FLATS 
NIEUWBOUW 
GEVELREINIGING 

TAPIJT- EN MEUBELREINIGING 

EB 

OPROEP 

Wie kan iets vertellen over het 
HOUTEN KRUIS op de heide nabij de 
schietbaan van de Kol. Palmkazerne? 
Mevrouw Winthorst die het kruis wees, 
vertelde dat hier vroeger dodenher- 
denkingen plaats vonden waarbij veel 
mensen aanwezig waren. Militairen 
marcheerden onder tromgeroffel naar 
het kruis. De "Last Post" werd er 
geblazen. Waarom deze herdenkingen 
zijn gestopt is niet bekend. 
Op het kruis van rechthoekige balken 
zit een plaat met de tekst: 

1940 - 1945 
A.A. Bosschart 1897-1941 
L.A.R.J. van Hamel 1915-1941 
R.P. srJacob 1905-1941 

LANDSTRAAT 120 C. van der Vegte 1900-1941 
BUSSUM u Dit kruis verving een eerder kruis van ronde palen dat werd geflankeerd 

door twee borden met de teksten: "Ontziet deze plaats waar 
mensen vielen voor uw vrijheid." en "Gevallen voor vrijheid en 
recht." Wie weet iets over dit kruis? Waarom/wanneer is het 
geplaatst? Waarom is het eerste kruis vervangen? Wie waren de 
personen van wie de namen op de plaat genoemd worden? Laat dit 
de redaktie, het liefst schriftelijk, weten: adres op blz. 82. 

OPROEP: wie weet iets over de gaarkeuken? 

In het meinummer van ons Contactblad zal aandacht worden be- 
steed aan de centrale gaarkeuken die in onze gemeente tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aktief was. Er zijn nog enkele vragen: 
a. Wie heeft herinneringen aan het Leger des Heils aan de 

Veldheimerlaan waar een keer p.w. erwtensoep werd gegeven? 
b. De gezamenlijke kerken zorgden voor eten voor met name 

kinderen. Wie weet meer over de rol van de kerken? 
c. Wat is bekend over Bensdorp en de etensvoorziening? 
d. De uitdeelposten in het centrum zijn redelijk bekend, maar 

waren er ook uitdeelposten in de buitenwijken? 
e. De ambtenaren bij de PTT kregen ook een warme maaltijd. Wie 

verzorgde dit? 
f. In het St. Vitusgebouw kregen kinderen (en ook ouderen?) 

een maaltijd. Wie verzorgde dit? 
g. Zijn er nog mensen die in de gaarkeuken hebben gewerkt? 
h. Heeft u nog een foto betreffende de centrale gaarkeuken? 

Uw reakties zijn van harte welkom op telefoonnr. 14489. 
Ina de Beer 


