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Tante Hannie
Vanuit de Irenestudio zwaaide Tante
Hannie de voor het toestel verzamelde
kinderen toe (gordijnen dicht, niet te
dichtbij!). Aan haar voeten zat een

schare uitverkoren
Bussummertjes.
Was u één van deze
kinderen?

Bussum en de
televisie
Aan het eind van
dit jaar organiseert
de Historische
Kring een tentoon-
stelling over

“Bussum en de televisie, 1951-1971”. 
Ook verschijnt dan een themanummer
van het Bussums Historisch Tijdschrift
over dit onderwerp.

Graag vragen wij uw medewerking. Was u
betrokken bij het televisiebedrijf, als

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Dag kindertjes in het hele land!
Televisie in Bussum

medewerker, als leverancier, als buurman?
Heeft u nog bijzondere herinneringen aan
de aanwezigheid van de televisiemensen in
ons dorp? Foto’s, knipsels, handtekeningen-
boekjes?

Afspreken
Meldt het de HKB, dan nemen we contact
met u op om iets af te spreken.
Zie de komende maanden vooral de web-
site www.histkringbussum.nl voor voor-
proefjes van wat u in november/december
te wachten staat!

••••••• Hans Jonker

Wist u dat ...
Iedereen die belangstelling heeft voor de
geschiedenis van Bussum kan in het
Documentatiecentrum van de HKB zelf op
zoek gaan naar geschikt materiaal. 

Informatie
Voor informatie kunt u het volgende
nummer bellen 035 6912968 of per 
e-mail: hist.kring.bussum@planet.nl
Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en
vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u bij
de HKB aan de Huizerweg terecht.

Virussen? Minder vlot werken in Win-
dows, Internet of E-mail. Dan is de 
cursus Houd uw PC gezond erg zinvol. 
In deze cursus leert u hoe u er zelf voor 
kunt zorgen dat Windows vlot blijft 
werken. In twee maandagochtenden 
vanaf 27 februari om 09.30 uur. Kosten: 
€ 48,00 plus lesmateriaal. Docent Ruud 
van Iterson.

Gebruik uw PC ook om te internetten
Moet u het Internet nog leren verken-
nen? Dan is de Basiscursus Internet, 

vier maal op dinsdagavond een aanra-
der. Voor deze cursus is enige ervaring 
met Windows noodzakelijk. Er wordt 
gebruik gemaakt van Internet Explorer 
en Outlook Express. 
Kosten: € 96,00 plus lesmateriaal. 
Vier dinsdagavonden vanaf 28 febru-
ari, 19:30 uur door Mevrouw J. Schats. 
Andere gegevens en opgeven bij de VU 
Naarden-Bussum, 693 05 39.

Houd uw PC gezond

(advertentie)

Uw specialist

Churchillstraat 42 1411XD Naarden 035-6942334
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Zaterdag 11 februari startte D66 de 
verkiezingscampagne in Bussum. De 
kandidaten presenteerden de nieuwe 
campagneposter. Het eerste exemplaar 
werd opgehangen op het verkiezings-
bord in de K.P.C. de Bazelstraat. De 
verkiezingsposter valt vooral op omdat 
er niet één foto van de lijsttrekker op 
staat, maar foto’s van de oren van alle 
D66-kandidaten.
Lijsttrekker Mimy Sluiter: “Deze poster 
gaat over onze manier van werken: 
door vooral te luisteren. Door ons 
open oor voor de Bussumers en door 
de manier van ons politieke werk van 
de afgelopen jaren, is de steun van de 
Bussumers enorm gegroeid. Met deze 
poster laten wij zien dat wij ons luis-
teren inzet van onze campagne maken. 
D66 werkt in Bussum met een grote 
groep mensen die de D66-raadsleden 
bijstaan en meedoen. Die openheid 
van onze D66-ploeg laten we dan ook 
zien met het beste beeld van ons luis-
teren, onze oren”.De kandidaten van 
D66 zullen ook in de komende tijd 
overal in het dorp aanwezig zijn om te 
luisteren. De data en plaatsen zijn te 
vinden op www.d66bussum.nl.

Start Verkiezingscampagne 
D66 Bussum

D66-raadslid Johan Cnossen plakt eerste poster.

Kerkdiensten
Zondag 19 februari: Geref. Kerk vrijgem. 9.30u. 
Ds. H. Hoksbergen en 17u. Ds. M. Heemskerk; 
Vrije Evang.Gem. 10u. Ds. F.H. Karelse; Evang.-
Luth. Gem. 10u. Ds. C. Meijer; Remonstrantse 
Gem. 10.30u. dhr. W.Th. Hollart; Ned. Protes-
tantenbond 10.30u. C.A. v.d. Kuil; Doopsgez. 
Gem. 10.30u. Werkgroep Liturgie; Jozefkerk 
10 u. Pastor J. Hung; Vrije Kath. Kerk 10.30 
en 19.30u. Dinsdag 21 februari: Jozefkerk 9 u. 
Sacristie Pastor J. Hung


