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4% rente op uw spaarrekening?  Ga naar: www.albers.nl
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Telefoon 035 69 129 68 / 69 207 44
www.historischekringbussum.nl

Bussum maakte begin 1907 
kennis met de bioscoop met 
bewegend beeld.

Men kende al de openbare verto-
ning van stilstaande beelden. 
Ongetwijfeld zullen sommige 
dorpelingen al in Amsterdam 
naar een van de vaste bioscopen 
zijn geweest. In 1903 werd daar
de eerste (Flora in de Amstel-
straat) geopend. 

In januari strijkt de reizende 
bioscoop van W. Lohoff vijf dagen 
neer in Verenigingsgebouw Con-
cordia aan de Graaf Wichmanlaan. 
Wilhelm Lohoff was een van de 
bekende exploitanten in die tijd. 
Van zondag 20 januari tot en met 
donderdag 24 januari worden 
“levende photographiën”vertoond, 
zowel wereldnieuws als amuse-
ment. De gekleurde tableaux 
waren geen kleurenfilms, maar 
een spel met kleurenfilters. Een 
krachtige generator voedt de 
projectieapparatuur. 

Bij de inschrijving voor de Bus-
sumse zomerkermis 1907 dingt 
ook Lohoff mee. Uit de prijs voor 
de standplaats blijkt wel dat 
met film een goede boterham te 
verdienen was. 
Bij deze inschrijving duikt ook 
de naam van Desmet op, een an-

dere bekende bioscoopexploitant. 
Jean Desmet zou later de eige-
naar worden van de eerste vaste 
bioscoop van Bussum. In 1912 
bouwde aannemer De Kort aan 
de Havenstraat een filmtheater. 
Jean Desmet nam de exploitatie 

op zich. Eerst heette de bioscoop 
nog “ Cinema Palace”, maar vanaf 
1921 “Flora” en sinds 1965 “Palet”.  

In de hoogtijdagen van de film 
zou Bussum maar liefst drie 
bioscopen kennen. Je kon naar
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de Havenstraat of naar de Vliet-
laan (“Novum”). Of naar Concor-
dia, waar het precies honderd 
jaar geleden allemaal begon.

Zaterdag 10 februari a.s. organiseert 
“de Meent” weer een bingoavond. Deze 
bingoavond wordt gehouden in de 
Lunchroom op de Hilversumse Meent. 
Op de deze avond mag er door de lief-
hebbers ook gerookt worden. 
Op deze bingoavond zijn er in 15 

ronden diverse mooie geldprijzen 
te winnen. Er is een jackpot voor de 
eerste twaalf ronden en is er de hoofd-
prijs in de superronde. De avond beint 
om 20.00 uur en de toegang is gratis 
voor een ieder van 16 jaar en ouder. 
Voor inlichtingen 6916318

Een psychiatrische inrichting wordt 
in rep en roer gebracht wanneer een 
wolfsmeisje arriveert. Haar komst 
heeft grote invloed op de artsen en de 
patiënten. De voorstelling met als titel 
‘Gek?!’ gaat over de gebeurtenissen in 
deze psychiatrische inrichting. Het is 
een voorstelling vol spanning, humor 
en muziek en elke speler krijgt een rol 
waarin hij z’n tanden kan zetten.
Heb je altijd al eens op het podium 
willen staan of willen acteren, en lijkt 
het je een uitdaging om in een week 
een voorstelling uit de grond te stam-
pen? Geef je dan nu op voor de Krokus-
theaterweek. In 5 dagen zal van 
11.00-16.00 uur met een groep jonge-
ren gewerkt worden aan improviseren, 
spel, acteren, omgaan met teksten, 
het spelen van een rol, en uiteraard 
het maken van een voorstelling. Deze 
zal op vrijdag 2 maart worden opge-
voerd in het Elcker theater. 
De week is bedoeld voor jongeren van 
de middelbare school van 12 t/m 17 
jaar. Met name jongens worden van 
harte uitgenodigd zich op te geven.
Opgeven kan t/m 16 februari 2007. 
Wees er snel bij, want vol is vol.

Kijk voor meer informatie en het 
inschrijfformulier op www.jeugd-
podium.nl of bel 6989389 (antw.
apparaat). Opgeven voor de gratis 
mailinglist zodat u op de hoogte 
gehouden wordt, kan via theaterwe-
ken@jeugdpodium.nl

Krokustheaterweek 
voor jongeren

Gek?! Het Klein Vaarbewijs 1 is bestemd en 
verplicht voor iedereen die met een 
zeil- of motorboot vaart. Om veilig en 
ontspannen van de Nederlandse wate-
ren gebruik te kunnen maken. Daarom 
is het noodzakelijk de verkeersregels 
op ons vaarwater te kennen. Daarom 
ook organiseert de VU Naarden-Bussum 
een cursus Klein Vaarbewijs 1. Deze 
begint op maandag 19 februari i.p.v. 
op 12 om beter op het officiële afslui-
tend examen aan te sluiten.. Aan de 
orde komen o.a.: reglementen, wetge-

ving, vaarregels, bruggen en sluizen, 
met een motorboot manoeuvreren en 
weerkunde. De cursus is dus zo gepland 
dat zij aansluit op en de mogelijkheid 
biedt het landelijk examen op zaterdag 
14 april te doen. Deze cursus wordt 
gegeven door de professionele orga-
nisatie Edumar Vaaropleidingen. Zij 
heeft een eigen overzichtelijk leer-
boek, kosten ca € 10,00. De cursus 
omvat 6 maandagavonden vanaf 19.30 
uur. Kosten: € 125,00. Opgeven. bij de 
VU Naarden-Bussum, 693 05 39.

Het vaarbewijs: straks 
verantwoord varen

Odysseus was de reizende Griek die 
na afloop van de oorlog om Troje (de 
Ilias) er tien jaar over deed om terug 
te keren naar huis, naar zijn eiland 
Ithaka. Hij is het symbool geworden 
voor de levensreis en persoonlijke 
groei. Het ging uiteindelijk niet om de 
thuiskomst, dat hij zijn vrouw Pene-
lope in de armen kan sluiten en zijn 
zoon Telemachos voor het eerst in de 
armen kan sluiten, nee, de reis zélf, 

de Odyssee, maakt van hem een ander 
mens. Zo zijn er meer mythen die een 
reis beschrijven die gemaakt moet 
worden in de worsteling met het leven. 
De Lord of the Rings (In de ban van de 
Ring) van Tolkien is een ander voor-
beeld. Wat vertellen, wat leren deze 
verhalen ons? De bijeenkomst, die vrij 
toegankelijk is, vindt plaats in de les-
kamer van de kerk aan de Iepenlaan 
26. De aanvang is 10.30 uur.

Levensreis en 
persoonlijke groei
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB houdt op zondag 11 fe-
bruari een bezinningsbijeenkomst rond het thema ‘Levensreis en 
persoonlijke groei’. Ds. Peter Korver gaat daarbij in op verhalen uit 
de wereldliteratuur.

Uw kind aan het geloof?
Vermoedt u dat de christelijke traditie uw kind kan helpen 
meer mens te worden? Wie weet ligt het antwoord in de 
boeiende bijbelverhalen, verteld in de Kinderkring van de 

Remonstrantse Gemeente Naarden-Bussum. Niet belerend 
of dwingend verteld, wèl rekening houdend met de leeftijd 

(drie groepen tussen 4 en 12 jaar) en in de geest van 
verdraagzaamheid, onderlinge betrokkenheid en vrijheid.

De eerstvolgende kinderkring is op 11 februari (a.s. zon-
dag), van 10.30 tot 12.00 in onze kerk aan de Koningslaan 

2B
in Bussum. Daarna weer op 4 maart, 

18 maart en 1 april (Palmzondag)

Daar gebeurt altijd wat
Koningslaan 2B, Bussum, 

www.remonstranten.org/bussum

Bingo


