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Prins Hendriklaan
Vanuit de Prins Hendriklaan zien we het toen nog rustige kruispunt van de Brinklaan
met de Brediusweg en de Generaal de la Reijlaan, zoals het er vijf en veertig jaar
geleden uitzag. 
Het grote gebouw in het midden was in die tijd in gebruik als wijkgebouw en
consultatie bureau van het Wit-Gele Kruis, voor dit verhuisde naar de Gooiberg 2. 
Op de achtergrond doemt de werkvleugel van het huidige gemeentehuis uit de nevel
op. Rechts staat de comestibleszaak Au Gastonome op de hoek van de Generaal de la
Reijlaan.

••••••• Martin Heijne

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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Foto: 2006 gemaakt door Maaike Witzel                                               Foto: 1961 Stads- en Streekarchief

Nieuw licht op Bussum!
Onlangs is in een archief in Leiden een nog
onbekende afbeelding van het dorpje Bussum
in de 18e eeuw ontdekt.
Binnenkort in deze rubriek meer over de
tekening "Gezicht op Bussum" van de Amster-
damse kunstenaar Cornelis Buys (1746-1826). 

••••••• Hans Jonker

Activiteiten Agenda mei 2006
"De Engh" -  Een presentatie over de
geschiedenis van het Zuid-Oostelijke
grondgebied van de Gemeente Bussum. 
Meer informatie over activiteiten kan u vinden
op de website.

Informatie
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar:
hist.kring.bussum@planet.nl 

Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag
van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor informatie
bij het bezoekerscentrum van de Historische
Kring Bussum aan de Huizerweg terecht.

COURTINE GROEP
ACCOUNTANTS EN ADVISEURS

Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC  Naarden

Postbus 241, 1400 AE  Bussum • Telefoon: 035 - 69 44 844 • Fax: 035 - 67 80 312

Email: info@courtinegroep.nl • Website: www.courtinegroep.nl

administraties - belastingen - internetboekhouden

Het belooft een schitterende avond te 
worden met een groot aantal fantasti-
sche artiesten, waaronder Toots Thie-
lemans, Karin Bloemen en the Buzz 
Brothers, The Resurrection Singers en 
Rob van Kreeveld met zangeres Lydia 
van Dam. Een absolute topper is ook 
Room Eleven, een jonge Amsterdamse 
band die een mix ten gehore brengt 

van  funky blues, soul en jazz.

Hommage Toots Thielemans
De onverwoestbare Toots Thielemans 
brengt met zijn band, bestaande uit 
Karel Boehlee, Hein van de Geyn en 
Hans van Oosterhout een optreden ten 
gehore. Toots is dan net terug uit de 
Verenigde Staten waar hij op 16 maart 

in de beroemde Carnegie Hall in New 
York speelt in een programma “The 
Magic of Toots”. Dit programma wordt 
geheel aan hem opgedragen en hij zelf 
ook speel er zelf ook in mee. Speciale 
gasten zoals Herbie Hancock en Al Jar-
reau zullen daar hommage aan Toots 
komen brengen. Ook op het Goois Jazz 
Festival zal als absolute surprise act 

tijdens het optreden van Toots een 
zeer speciaal gastoptreden plaatsvin-
den. Dit spektakel is absoluut niet te 
missen. 

Vernieuwing
Zoals gebruikelijk wordt er in het 
Spant! op vijf podia muziek gemaakt 
van 20.00 uur tot 02.00 uur in de 
nacht. Dit jaar wordt er in één zaal 
een nieuw programma gebracht. 
Daarin treedt DJ Maestro op. Op het 
podium staat DJ Maestro achter zijn 
draaitafels. Zijn sublieme platenkeuze 
zorgt ervoor dat de zaal bol staat van 
swingende hoogtepunten en dansbare 
beats waarbij een interactie met het 
publiek onvermijdelijk zal zijn.
Deze dj staat al jaren op grote hoogte 
in de jazz- en dancescene en is tegen-
woordig ook bij een groter publiek 
bekend vanwege zijn superpopulaire 
Blue Note Trip cd’s. Ook zijn nieuwe 
album ‘Delicious Jazz’ is weer een 
groot succes.

Goede doel
Zoals ieder jaar organiseert Service-

club Kiwanis Naarden het festival 
voor het goede doel. De leden zetten 
zich allemaal om niet in. Het prach-
tige programma van dit jaar kwam tot 
stand in samenwerking met Universal 
Music, dat zich hiervoor ook geheel 
vrijblijvend inzet. Dit jaar koos de 
organisatie voor het Liliane Fonds, 
het speciale fonds voor kinderen met 
een handicap in ontwikkelingslanden. 
Het Liliane Fonds biedt de kinderen de 
medische en sociale begeleiding waar 
ze recht op hebben. Het gaat om ope-
raties, (para) medische behandeling, 
hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, 
beroepsopleidingen en kleinschalige 
aanzetten tot economische zelfstan-
digheid. Organisator Kiwanis Naarden 
verwacht een uitverkocht Jazzfestival 
en daarmee ook een hoge bijdrage aan 
het goede doel.
De voorverkoop van de toegangskaar-
ten is gestart, kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de bekende adressen Theater Spant! 
en Gooise Jazzclub “Langs de Lijn”. Ook 
via de website www.gooisjazzfestival.
nl zijn de kaarten te bestellen. Kaarten 
in de voorverkoop € 35,-

Toots Thielemans met speciale gast op het 
Goois Jazz Festival
Het één na grootste indoor Jazz Festival van Nederland, het Goois Jazz Festival wordt alweer 
voor de 23e keer georganiseerd in het Spant! Niet alleen theater het Spant in Bussum kreeg 
een nieuwe uitstraling, ook de organisatie van het Goois Jazz Festival slaagde erin de muzi-
kale invulling een nieuw gezicht te geven.

Toots Thielemans(foto Jos L. Knaepen 2002)


