
zoeken. Het terrein werd bouwrijp ge- 
maakt en er verrezen stenen loodsen, 
omgeven door een manshoog hek met 
waarschuwingsborden. Het gietijzeren 
starttorentje bleef staan, tot het in 1972 
zodanig weggeroest was, dat slopen on- 
vermijdelijk was.Het karakteristieke 
torentje op het woonhuis was al in 1935 
weggebroken wegens lekkages. Jam- 
mer, want het huis heeft daarmee veel 
van haar allure verloren. Omdat het 
terrein afgesloten gebied is, is ook van 
deze renbaan weinig tot niets meer 
voor het publiek terug te vinden. 

M.J.M. Heyne 

Afl. 7. De starttoren. 
Ook een oniwerp van C.J. Kruisweg 

Voor u gelezen 

Jeugdkapel " De Heer is op deze 
plaats "Geschreven en samengesteld 
door H. Haafkens. 
Het boekje is uitgegeven in mei 2000 
ter herdenking van het fei t  dat 
honderdvijfentwintig jaar geleden 
Susanna Maria van Woensel Kooy, de 
stichteres van de jeugdkapel Meent- 
weg 54, werd geboren. De schrijver 
is de heer H.J. Haafkens. Hij stu- 
deerde bouwkunde aan de H.T.S. en 
is geïnteresseerd in kerkarchitectuur 
en restauratie van kerkgebouwen. 
Hij is verbonden aan de Spieghel kerk- 
gemeente. De tientallen mensen, die 
hem hebben geïnformeerd over de 
kapel worden met name genoemd in 
het voorwoord. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
het leven van mevrouw S.M. van 
Woensel Kooy en haar betekenis voor 
de jeugdkapel, een aantal gebeurtenis- 
sen van de afgelopen tachtig jaar. een 
uitleg van de architectuur, de opvat- 
tingen van de architect de heer Th. 
Rueter en de veranderingen, die aan 
het gebouw hebben plaats gevonden. 
Het boekje bevat veel foto's van de 
jeugdkapel, en een vijftal schetsen van 
de originele situatie en de  
verbouwingsplannen. Het draagt bij 
aan de kennis van de geschiedenis van 
Bussum. Het boekje ligt ter inzage 
o p  onze documentatie-afdeling, 
Huizerweg 54. en is op zondag ver- 
krijgbaar bij de Spiegelkerk. 
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