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Een winkel 
                                     vol sfeer 

                                     en cadeaus
      voor in en rond 

                                    de tuin








Hoe viert ú de Kerst?
Wilt u wel eens ervaren hoe het Kerstfeest in 

kerkelijke sfeer wordt gevierd? 
De Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum 

biedt u daartoe graag de  gelegenheid. 
Zij houdt een aantal diensten 

waarbij u van harte welkom bent: 

-  zondag de 24ste om 11.30, dienst voor jong en oud 
-  diezelfde dag om 22.00, kerstavonddienst 

-  1ste Kerstdag om 10.30, kerstmorgendienst. 

Beleef het met ons mee. 
U hoeft zich tot niets verplicht te voelen.

Daar gebeurt altijd wat
Koningslaan 2B, Bussum, 

www.remonstranten.org/bussum
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In 1966 is er eigenlijk maar één 
ding belangrijk: The Beatles! Toch 
gaat het gewone leven door, zo 
goed en zo kwaad als dat nog 
kan onder deze omstandigheden. 
De kroonprinses trouwt en in Bus-
sum wordt bij de gemeente een 

nieuw plan ingediend voor de 
bouw van een winkelcentrum in de 
Oostereng. 
In een eerder ontwerp had het win-
kelcentrum haar gezicht richting 

Koekoeklaan, maar dat gaf bezwaren 
voor de achterliggende buurt. Ook 
de voorgestelde afwikkeling van 
het winkelverkeer bezwaarde de 
omwonenden. 
Er worden oplossingen gevonden 
en de projectontwikkelaar kan nu 
wel aan de slag. In het najaar 1967 
openen de eerste winkels van het 
“Winkelcentrum Oostereng”, en 
begin 1968 is ook de supermarkt 
van Albert Heijn open. 
In de veertig jaar van haar bestaan
heeft het complex zich ontwik-
keld tot een geheel eigen functie 
voor meer Bussummers dan alleen
de buurtbewoners. Nu, in 2006, 
wordt gekeken naar het toekomstig
functioneren van “De Koekoeks-
laan” (zoals het al lang –met s- 
genoemd wordt). Voor de brood-
nodige boodschappen. Zongen onze 
idolen niet al “Will you still feed 
me, when I’m sixty-four?” 

Tekst: Hans Jonker

De volgende koppelavond is op vrijdag 
15 december. Op deze klaverjasavond 
wordt er Amsterdams gespeeld, ver-
plicht op de voorhand en gelden de 
spelregels zoals die bestaan voor een 
koppelwedstrijd. De avond begint om 
20.15 uur en het inschrijfgeld is € 5.-
- per koppel. 
Zie ook www.kv-demeent.nl

Koppel-
klaverjassen
Ook dit seizoen organiseert de K.V. 
“de Meent” weer haar maandelijkse 
koppelklaverjasavonden in de lunch-
room op de hoek van het winkelcen-
trum op de Hilversumse Meent

Ook dit jaar zal Scouting Erica uit 
Naarden weer kerstbomen verkopen 
bij haar clubhuis aan het einde van 
de Verlengde Fortlaan (bij de wijk 
Fortlanden). Er is weer een ruime col-
lectie Nordmannen, Blauwsparren en 
Fijnsparren beschikbaar van uitste-
kende kwaliteit. Er is volop parkeerge-
legenheid en iedere boom wordt gratis 
ingepakt. De opbrengst van deze ver-
koop komt volledig ten goede aan het 
jeugdwerk van deze actieve scouting-
vereniging. Interesse in Scouting? De 
leden staan niet alleen klaar om u een 
boom te verkopen, ze vertellen u ook 
graag meer over de activiteiten van 
Scouting Erica. De kerstbomenverkoop 
vindt plaats op:
Vrij 15 dec.: 11.00 – 21.00 uur
Za. 16 dec.: 9.00 – 18.00 uur
Zon. 17 dec.: 11.00 – 18.00 uur
Scouting Erica rekent graag op uw 
komst.

Scouting Erica 
Kerstbomen
verkoop

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert 
voor mantelzorgers in de regio Gooi en 
Vechtstreek regelmatig ontspanningsac-
tiviteiten. Mantelzorgers zijn mensen, 
die in hun directe omgeving zorgen voor 
een ander; dit kan bijvoorbeeld een 
partner of ouder zijn die door ouder-
dom of ziekte extra zorg nodig heeft, 
maar ook ouders van kinderen met een 
beperking of kinderen met ouders met 
een beperking. Zorgen voor een ander 

kan een belasting worden en het is 
dan ook belangrijk om als mantelzor-
ger regelmatig even tijd voor jezelf in 
te plannen. Ontspanningsactiviteiten 
bieden mantelzorgers de gelegenheid 
om andere mantelzorgers te ontmoeten 
en even de zorgsituatie thuis te kunnen 
vergeten, waardoor zij daarna thuis de 
draad weer op kunnen pakken. Daarom 
organiseert het Steunpunt op vrijdag 
15 december aanstaande van 10.00 

Ontspanningsactiviteit voor mantelzorgers: 

Kerstkaarten maken
- 12.30 uur de ontspanningsactiviteit 
‘Kerstkaarten maken’. Samen maken we 
onze kerstkaarten voor dit jaar. Doe 
dus mee en versier uw eigen kerstkaar-
ten voor vrienden en familie. Aan het 
deelnemen van deze activiteit zijn geen 
kosten verbonden. Wel vragen wij u om 
u vooraf op te geven, omdat er een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
zijn. U kunt hiervoor contact opnemen 
met het Steunpunt Mantelzorg Gooi en 
Vechtstreek, Tel: 697 00 50 (op werk-
dagen van 9.00 - 13.00 uur). Bent u 
geïnteresseerd in de activiteiten van 
het Steunpunt Mantelzorg dan verwij-
zen wij u naar onze website www.man-
telzorggooi.nl. Steunpunt Mantelzorg, 
Geuzenweg 9-A, 1221 BK te Hilversum

In aanloop naar de kerstdagen biedt 
de Showband van ViJoS u een moment 
van rust en bezinning. Goed om even 
stil te staan en na te denken over alles 
wat er in uw eigen wereld en de grote 
wereld speelt. Het is inmiddels een 
traditie geworden dat de Showband 
van ViJoS een kerstconcert geeft in de 
St. Jozefkerk. Tijdens dit concert zal 
de Showband traditionele, afgewisseld 
met moderne, kerstliedjes ten gehore 
brengen. Dit jaar wordt de kerstge-
dachte uitgesproken door drs. G.H.F. 
Boekhoff, wethouder te Bussum. Wij 
nodigen u van harte te komen luiste-
ren naar muziek en woord. Het concert 
zal worden gehouden op zaterdag 16 
december 2006, aanvang 20.00 uur. De 
kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegang 
is gratis.

Kerstconcert 
ViJoS


