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Het Bussums Historisch Tijdschrift 
weer volop verkrijgbaar. 

Tekst: Hans Jonker 
Bron: Documentatiecentrum 
Historische Kring Bussum.

Binnenkort besteedt de His-
torische Kring Bussum uitvoerig 
aandacht aan de jaren waarin 
de studio’s van de Nederlandse 
televisie in Bussum stonden.
Bij de voorbereidingen is al veel 
materiaal verzameld bij de program- 
mamakers en bij de Bussummers 
die aan het televisiebedrijf mee-
werkten. Nu nog de kinderen van 
toen.
Graag doet de Historische Kring 
een beroep op uw geheugen en 
uw toenmalige verzameldrift om 
mee te helpen de herinneringen 
aan de Bussumse televisiejaren te 
doen herleven.

Wie zijn deze drie dreumesen?
In de zomer van 1951 wordt druk 
geëxperimenteerd in Studio Irene. De 
firma Philips heeft de voormalige 
kerk ingericht als televisiestudio. 
Eerst worden vanuit Bussum 
alleen nog stilstaande “testbeelden” 
naar de zendmast in Lopik  
gestraald en de “uitzending” 
op ontvangtoestellen bekeken. 
Als dit technische hoogstandje 
na veel moeite lukt worden ook 
bewegende beelden getest. De 
Bussummers zien dan voor het 
eerst iets van de geheimzinnige 
activiteiten in de Irenestudio: 
een van de drie camera’s wordt 
in de deuropening opgesteld en 
op het verkeer in de Kerkstraat 
gericht. 
Drie Bussumse hummels bekijken 
het wonder van techniek. Inmid-
dels zijn deze ooggetuigen van de 
eerste televisieopnamen ongeveer 

62, 60 en 58 jaar oud. 
Wie zijn het?

Handtekeningenjagers gezocht
Na de eerste uitzending op 2 
oktober 1951 ontwikkelt zich 
onder de Bussumse jeugd een 
rage: het jagen op handtekeningen 
van de televisie-sterren. Ook 
worden fanclubs opgericht waar 
de jongens en meisjes hun 
verzamelingen tonen en dubbele 
trofeeën ruilen. Hier bezoekt 
“tante” Hannie Lips een van deze 
clubjes. 

Ongetwijfeld moeten er op Bussumse 
zolders nog handtekeningenboekjes 
en knipselalbums liggen uit deze 
tijd.  
Neem contact op met de Historische 
Kring Bussum als u nog materiaal 
heeft. Wij overleggen dan met u 
over het lenen of fotograferen/
scannen van uw schatten.   

Telefonisch: 035-6912968 
Per email: 
hist.kring.bussum@planet.nl

Vindt u het leuk om een familielid, 
vriend of kennis een verantwoorde en 
ontspannende massage te geven? U 
leert het in deze cursus van Thuiszorg 
Gooi en Vechtstreek!

Praktische informatie
De eerstvolgende cursus start in Huizen, 
Botterstraat 55, op donderdag 18 janu-
ari van 20.00-22.15 uur.
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten 
van 2¼ uur die bestaan uit een klein 
theoretisch gedeelte maar vooral uit 
praktisch oefenen. U masseert als deel-
nemer en wordt gemasseerd door een 
medecursist. U wordt begeleidt door 
een ervaren fysiotherapeute. 

Wat leert u in deze cursus?
Aan bod komt:
- Anatomie van de te masseren 

lichaamsdelen
-  massage van hoofd, nek, schouders, 

rug
- bovenbenen, onderbeen, kuit en voet
Er wordt aandacht besteed aan een 
ontspannen uitgangshouding en u leert 
wanneer u wel en niet mag masseren.

Wat kost het?
De cursusprijs bedraagt voor: C-leden  
€ 133, B-leden € 152, A-leden € 171. Niet-
leden betalen € 191. U kunt zich aanmel-
den bij het Cursusbureau: 6 924 495 of via 
onze website:  www.tgvleden.nl

Leren masseren
De afdeling Preventie & Innovatie van 
de Symfora groep regio Gooi en Vecht-
streek én Versa Welzijn en Cultuur star-
ten op donderdag 25 januari a.s. met 
een cursus ‘Werken aan werkstress’.

De cursus bestaat uit acht bijeenkom-
sten van tweeëneenhalf uur en wordt 
wekelijks gegeven op donderdagavond 
van 19.30 uur tot 22.00 uur bij Versa 
aan de Vaartweg te Hilversum. De 
cursus kost € 100,00 per persoon, 
inclusief het cursusboek. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Voor meer infor-
matie en inschrijving kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van 
de afdeling Preventie & Innovatie, 
telefoon 6 557 428 (iedere werkdag 

bereikbaar van 09.00 – 12 uur), 
e-mail: preventiegooi@symfora.nl.

Achtergrond
Mensen die last hebben van overbelas-
ting en stress willen de signalen vaak 
niet zien, laat staan er iets mee doen. 
Ze klampen zich vast aan de gedachte 
dat het vanzelf wel weer over zal gaan. 
Ten onrechte! Als de situatie bij het 
oude blijft, gaan de klachten niet van-
zelf over, maar worden ze erger. Des te 
belangrijker is het om de signalen van 
stress op tijd te herkennen en er iets 
aan te doen. Een belangrijke remedie 
is het zoeken van professionele hulp. 
Iemand die last heeft van (werk)stress 
of burnout zal misschien iets moeten 

veranderen aan de omstandigheden, 
of misschien moeten proberen om 
verkeerde gewoontes af te leren. In 
je eentje is dat niet gemakkelijk. Het 
vraagt tijd, inspanning en vooral ook 
oefening. En om u over te halen samen 
met ons de strijd tegen de stress aan 
te binden, kunnen wij u vertellen 
dat deelnemers van eerdere cursus-
sen uitermate positief waren over de 
bereikte resultaten. Doordat ze zich 
tijdens de lessen bewust werden van 
hun valkuilen en alarmsignalen en 
geleerd hadden op een andere manier 
met stress om te gaan, waren ze beter 
opgewassen tegen situaties die span-
ningen met zich meebrachten, zowel 
thuis als op het werk.

Nieuwe cursus Werken aan Werkstress

GOUD met Briljant
Witgouden	Jeunesse	ring	met	briljant	en	amethist		 Van	e	288,=		 Nu  e  139,=
Bijpassende	Jeunesse	oorknoppen		 Van		e	389,=		 Nu  e  175,=
Rensini	choker	met	0.05ct	briljant		 Van		e	439,=		 Nu  e  240,=
Bijpassende	Rensini	oorknoppen	met	briljant		 Van		e	210,=		 Nu  e  99,=
M’amour	ring	met	0.03ct	briljant  Van		e	218,=		 Nu  e  99,=
Spinning	alliancering	met	0.50ct	briljant  Van	e	1599,=		 Nu  e  950,=
Diverse	gouden	ringen	met	briljant		 Nu al vanaf   e  45,=

GOUD
Tricolor	gouden	ring		 Van	e	44,=		 Nu  e  2750

Gouden	armbanden		 Nu al vanaf	   e  65,=
Creolen		 Van		e	61,50		 Nu  e  30,=
Massief	bicolor	gouden	koordcollier		 Van		e	410,=		 Nu  e  245,=
Diverse	fantasie	oorknopjes	met&zonder	stenen		 Nu al vanaf		 	 e  2950

Diverse	gouden	fantasie	colliers		 Nu al vanaf		 	 e  4950

Mooi aflopend goud Frans gourmetcollier  Van		e	810,=		 Nu  e  585,=

STAAL
Xen ring	staal	met	0.04ct	briljant		 Van		e	210,=		 Nu  e  99,=
Xen	hanger	staal	met	zwart	jade		 Van		e	129,=		 Nu  e  75,=
Xen	oorknoppen	staal	met	18krt	goud		 Van  e	219,=		 Nu  e  159,=

VELE HORLOGES o.a.:
Pulsar	herenhorloge	Alarm	&	Chronograaf		 Van	e	155,=		 Nu  e  90,=
Diverse Pulsar	dameshorloges		 Nu al vanaf	  e  39,=
Doublé	herenhorloge Seiko		 Van		e	215,=		 Nu  e  139,=
Casio	sporthorloge	met	pulsecheck		 Van  e	69,50		 Nu  e  35,=

ZILVER
TiSento	creolen	rose/wit		 Van		e	159,=		 Nu		 e  59,=
TiSento	ring	rose/wit		 Van  e	129,=		 Nu		 e  65,=
TiSento armband	parel	en	groene	zirkonia		 Van		e	169,=		 Nu		 e  85,=
TiSento	oorhangers	bruin/wit		 Van		e	159,=		 Nu		 e  55,=
TiSento	collier	met	hart	bezet	met	zirkonia		 Van		e	239,=		 Nu		 e  99,=
TiSento creoolhangers	hart	blauw		 Van		e	55,=		 Nu		 e  35,=
TiSento	wit	zirkonia	hanger	aan	koord		 Van		e	99,=		 Nu	  e  65,=
TiSento	ring	witte	zirkonia		 Van		e	99,=		 Nu	  e  65,=
TiSento	ring	bruin/rose	zirkonia		 Van		e	129,=		 Nu  e  64,=
Nog	veel	meer	TiSento	ringen	met	50% korting		 Nu al vanaf		 	 e  15,=
Esprit	creolen		 Van		e	54,=		 Nu		 e  2750

Esprit oorbellen	cosmic	circle		 Van		e	69,90		 Nu		 e  29,=
Esprit collier	charm/hanger		 Van		e	91,=		 Nu		 e  39,=
Esprit	armband/ring	Gipsy		 Van		e	79,90		 Nu		 e  39,=
Nog	veel	meer	Esprit	ringen	met	korting	tot	80%		 Nu al vanaf		 	 e  10,=

MODE HORLOGES o.a.:
Guess	horloge	chronograaf	WD	50m		 Van		e	235,=		 Nu		 e  120,=
Guess	lady	jewellery	horloge		 Van		e	99,=		 Nu		 e  4950

Diverse	Esprit horloges		 Nu al vanaf		 	 e  25,=

TAFELZILVER
Zilveren	koektrommel		 Van 	e	598,=		 Nu		 e   299,=

Kom en kijk in onze etalage	voor nog 
veel meer artikelen met hoge kortingen !!!

HIER VOLGT EEN KLEINE OPSOMMING VAN ONZE OPRUIMING!


