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Historische Kring Bussum ...
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Informatie
Voor informatie kunt u bellen 035 6912968 
of stuur een e-mailtje naar:
hist.kring.bussum@planet.nl 
Vrijdag van 14.00 - 16.30 uur kunt u voor
informatie bij het bezoekerscentrum van de
Historische Kring Bussum aan de Huizerweg
terecht.

“Weer was er iets groots verricht in Bussum”
nummer 19

Website!
Lees meer over de begintijd van de
Nederlandse televisie in het vervolgverhaal
“Bussum en de televisie”op de website
www.histkringbussum.nl. 
Binnenkort verschijnt aflevering 2: 
“Zomer 1951. Hoe de Bussummers op straat
kijken naar de toenemende activiteiten in en
rondom gebouw Irene, en via de weinige
ontvangtoestellen naar de proefuitzendingen”.

Gebouw Irene op de hoek van de
Kerkstraat en de Kapelstraat was de
eerste televisiestudio van
Nederland. 

Op 2 oktober 1951 vond vanuit deze
vroegere kerk de allereerste Nederlandse
t.v.uitzending plaats.
De gebeurtenissen rondom gebouw Irene op
vrijdag 7 september 1951 zijn een
prachtige symbool voor de 50 jaar
televisiegeschiedenis die zouden volgen.
Voor het kleine Bussum bleek het
televisiebedrijf te hoog gegrepen, zodat
Hilversum de kans kreeg om haar betere

mogelijkheden te tonen. Maar ook voor
Hilversum blijkt de maar groter en groter
wordende sector van de  t.v.-produktie een
maat te groot, en worden met kunst en
vliegwerk de nodige faciliteiten geboden.
Maar welke kunst is toch “zwijgelen”?   

•••• Hans Jonker 

Kijk op www.histkringbussum.nl 
onder  <archief>
<De Tweede Wereldoorlog>
Voor o.a. informatie over Bussum kort na 
de bedvrijding. 

Auratekeningen, 

the spirit of colour
Ervaar hoe kleuren de verbinding met je ziel, je spirit en de spirituele wereld 
versterken. Het werken met kleuren vergroot het voelen, zien en begrijpen 
van aura energieën. Kleuren die je waarneemt zijn visuele indrukken van 
energieën en geven extra informatie. Intuïtief weet je wat de kleuren van 
de aura je vertellen over iemands fysieke, emotionele, mentale en spiritu-
ele gesteldheid. Iedereen kan aura’s leren zien. Dat kan op twee manieren, 
objectief en subjectief. Het moeilijkste is het interpreteren van wat je ziet: 
daar komt je intuïtie bij kijken. De cursus is er op gericht je bewustzijn te 
vergroten, evenals de perceptie van de subtiele energievelden om je heen. 
Het leuke van deze training is dat je ervaart dat werkelijk iedereen intuïtief 
kan tekenen. Tijdens deze training van 3 ochtenden gaan we elkaars aura’s 
tekenen en schilderen. Uiteindelijk gaan we de tekeningen lezen. De cursus 
start op 15 mei, de lestijd is van 10.00 tot 12.30 uur. 
Docent is Margreet Falconer Atlee. 
Voor info/opgave: Nimis Centre of light, Hamerstraat 104, tel. 6420307

Tegenover het station Naarden Bussum, 
aan de Stationsweg 26a, is een paar 
maanden De Kleine Muis gevestigd. Dit 
uiterst charmante winkeltje in twee-
dehands dames- en herenkleding, als-
mede kinderkleding en accessoires ligt 
tussen restaurant Pepi’s en het steak-
house Palmyra. De frisse gevel nodigt 
een ieder uit binnen een kijkje te gaan 
nemen. En de tekst op het raam: Why 
new? prikkelt. Inderdaad: waarom 
nieuw? Als we binnenkomen ademt 
de winkel een prettige sfeer en de 
kleding aan de rekken oogt als nieuw. 
De eigenaressen van de winkel Dolores 
en Mariette verwelkomen u en leggen 
u de regels uit van hun bedrijfje. De 
kleding wordt door de klant ingebracht 
en in consignatie genomen. Dat wil 
zeggen dat in overleg met de klant 

de kleding wordt geprijsd en voor een 
periode van 6 weken aan de rekken kan 
hangen. Is de kleding daarna niet ver-
kocht dan kan de klant zijn eigendom-
men weer ophalen. Niet opgehaalde  
kleding gaat naar een goed doel. Niet 
alleen de kleding, maar ook de acces-
soires geven de winkel een gezellige 
en kleurige aanblik. Shawls, riemen, 
tassen en juwelen zijn her en der in 
de winkel te vinden en nodigen uit tot 
een langer verblijf. In het achterdeel 
van de winkel is de herenkleding te 
vinden en vindt u ook nog een afde-
ling stoffen, mooi Belgisch linnen, en 
er is een grote tafel waaraan een ver-
kleumde klant kan plaatsnemen en op 
een heerlijk kopje koffie kan worden 
onthaald! 

De Kleine Muis

Op zaterdag 13 mei houdt muziekver-
eniging St. Jozef uit Bussum haar jaar-
lijkse muziekuitvoering in Spant!, dr. 
A. Kuyperlaan 3 te Bussum. Het pro-
gramma is gevarieerd met topwerken 
als Mamma Mia!, Chicago, Haispray, 
Somethin’ Stupid en Let me Entertain 
you, dé Robbie Williams medley. De 
showgroep zorgt voor diverse shows. 
Een avond vol entertainment dus. Het 
optreden begint om 20.00 uur. Kaarten 
á € 10 voor volwassenen en € 8 voor 
kinderen tot 12 jaar zijn verkrijgbaar 
aan de kassa van Spant! op de avond 
van de uitvoering. Reserveren kan bij 
Ria Schimmel, tel.: 69 32063 of via e-
mail: info@sintjozef.info

Uitvoering 
Muziekvereniging 
St. Jozef


