
Bussumse Krant,  nr.23, 8 juni 2006, pagina 7

Herenstraat 18-20, Bussum
T  035 - 695 00 31
E  bussum@nieuwpoort.nl

U kunt ons ook vinden in
Almere, Amsterdam en Utrecht
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Libellemeent 92   Hilversum

Uitgebouwde eengezinswoning 
met parkeerplaats

 In prettige en rustige woonomgeving gelegen 
 uitgebouwde eengezinswoning met parkeer-
 plaats op eigen terrein.

 De woning is op loopafstand gelegen van het 
 winkelcentrum. 

 Begane grond: entree, hal, meterkast, vrijhan-
 gend toilet, uitgebouwde woonkamer met HR 
 openhaard, plavuizenvloer met vloerverwar-
 ming en openslaande deuren naar zonnige 
 achtertuin. 

 Aan de voorzijde bevindt zich de L-vormige 
 open keuken o.a. voorzien van diverse inbouw-
 apparatuur o.a. vaatwasmachine en 5-pits gas-
 kookplaat. 

 1e verd: overloop, 3 slaapkamers en verzorgde, 
 moderne badkamer voorzien van douche, 2e 
 toilet, verwarming en wasmachineaansluiting. 

 2e verd: vaste trap naar ruime en lichte zolder-
 kamer met dakkapel (4 mtr) en veel bergruimte.

Vraagprijs � 289.000,- k.k.

Te koop bij u in de buurt

Historische Kring Bussum ...
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“De zomer van 1906”
nummer 23

Informatie en lidmaatschap

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.U kunt zich aanmelden als lid van de
Historische Kring Bussum door:
* Invullen van het opgaveformulier op onze
website of door overmaking van de
contributie (minimaal 15 euro)op
girorekening 4616807 onder vermelding
‘nieuw lid’ en uw naam en adres.

Verschillende Bussumse verenigingen organiseren in
de zomermaanden feestavonden( met na afloop bal,
voor boven de 16).

Het aantal caféterrassen is ook in Bussum groot. Bekende gelegenheden zijn de
Gooische Boer -met speeltuin!- aan de landweg naar Huizen ( de eerste bebouwing van de
Huizerweg moet nog komen) en midden in het dorp Hotel Café Restaurant De Roozenboom.
Hotel Vlietlaan biedt muziek op de zomeravond.

Overigens, naar de film gaan was er nog niet
bij. Bussum heeft in 1906 nog geen vaste
bioscoop en kent de cinematographie van
rondreizende voorstellingen, in een tent of in
één van de theaterzalen.

Het is nauwelijks nog voor te stellen welke rol
Gebouw Concordia aan de Graaf Wichmanlaan
speelde in het verenigingsleven van Bussum.
De intensiteit waarmee de zaal (en in de
zomer het podium buiten) meer dan een halve
eeuw gebruikt zal worden door ook de vele
Bussumse muziek- en toneelgezelschappen is
indrukwekkend. Deze paar voorbeelden uit de
zomer van 1906 zijn maar een kleine selectie
uit een continue zaalbezetting.

Op 31 augustus 1906 wordt de Koninginnedag
uitbundig gevierd. De dag begint met de
traditionele aubade in de muziektent op de
Brink, een heel programma met optochten en
kinderfeesten volgt. En ’s avonds dansen. In
Concordia natuurlijk.  

Tekst: Hans Jonker

Op zondag 11 juni vindt een grote 
rommelmarkt plaats in Sociaal-cul-
tureel en educatief centrum Uit-Wijk 
aan de Dr. Schaepmanlaan 10. Op de 
gehele begane grond worden allerlei 
tweedehands artikelen verkocht tegen 
minimale prijzen. Tussen 10.00 en 
15.00 uur kunt u uitgebreid neuzen 
op het gebied van boeken, legpuz-
zels, snuisterijen, spulletjes, kleding 
en muziek. Ook is er een grote loterij 
met mooie prijzen (niet tweedehands 

maar alles nieuw!) en natuurlijk wordt 
er weer goed en uitgebreid gezorgd 
voor de innerlijke mens. De toegang 
voor deze gezellige dag is € 1,- pp, 
kinderen kunnen gratis naar binnen. 
Mocht u nog spullen in wil brengen of 
meer informatie willen, kunt u tijdens 
kantooruren bellen met Sabine Kupe-
rus, tel.nr. 6921969, of u kunt mailen 
naar  uitwijk@uitwijk.welzijngooi.nl. 
Langskomen mag ook.

Grote rommelmarkt in 
Uit-Wijk

Gezellig bridgen op donderdagavond
Bridgevereniging BAROK – niet roken club – nodigt een ieder uit voor de 
instuifbridgeavonden in de maanden juni, juli en augustus Er wordt gespeeld 
op DONDERDAGAVOND in de mooie, ruime recreatiezaal van Naarderheem, 
Amersfoortsestraatweg 1, Naarden. De aanvangstijd is 19.30 uur. Deelname 
€ 1,50 p.p. per avond. Info: tel. (035) 6941887. Einde ca. 23.00 uur, Op 
donderdag 31 augustus vindt de slotronde plaats. Bent u een keer als eerste 
geëindigd dan kunt u daar aan deelnemen en misschien wel de Barok zomer-
avondbeker mee naar huis nemen.

De vereniging viert hiermee haar 40-
jarig jubileum. Het koor dat gedurende 
4 jaar onder leiding stond van Arthur 
Koopman, moest op zoek naar een 
nieuwe dirigent nadat Koopman een 
dirigentschap in zijn eigen woonplaats 
ambieerde. Met een zeer enthousiaste 
en gedreven Rob Meijer uit Leusden is 

het koor erin geslaagd een waardige 
vervanger aan te trekken. Ieder die lid 
wil worden van COV Bussum of die op 
projectbasis mee wil werken aan de 
uitvoering van dit prachtige werk voor 
koor, orkest en solisten kan bellen met  
035- 6917230 of 035- 6913080. Voor 
meer informatie: www.covbussum.nl

Nieuwe dirigent Christelijke 
Oratoriumvereniging Bussum
De COV Bussum heeft per 1 mei een nieuwe dirigent. Onder leiding van de 
45-jarige Rob Meijer repeteert het ongeveer 60 leden tellende koor mo-
menteel voor de uitvoering van “Die Schöpfung” van Joseph Haydn op 28 
oktober a.s. in de Grote Kerk te Naarden.


