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TOCH NIET 
WEER EEN DOOS 

CHOCOLADE?!

Landgoedwinkel “De Rading”
Rading 1b Hilversum, Telefoon 035 582 57 26

De Landgoedwinkel in de kassen op Stadslandgoed 
de Kemphaan, langs de Waterlandseweg (N305) 

in Almere. Telefoon 036 530 93 82

Kom op tijd want op 
Moederdag zijn we gesloten! 

Tweede Pinksterdag zijn we wel open!!

Kamer- en tuinplanten – Originele cadeauartikelen 
Potterie – Leuke woonaccessoires – Soezie bakmeel

Kaarsenmakerij – En nog veel meer…

Historische Kring Bussum... 
 

Als het dit jaar 125 jaar geleden is 
dat Toonkunst Bussum werd opgericht, 
vierde het zangkoor honderd jaar gele-
den haar vijfentwintigjarig bestaan. 

In mei 1908 organiseert de plaatse-
lijke afdeling van de Maatschappij 

tot Bevordering der Toonkunst  drie 
opeenvolgende concerten in gebouw 
Concordia aan de Graaf Wichmannlaan. 
Er worden twee verschillende program-
ma’s aangeboden, beide onder leiding 
van de indertijd gevierde dirigent 
Johan Schoonderbeek (zie de foto). 

De declamatie bij het eerste concert 
wordt verzorgd door de mysterieuze 

“mevr.J.S.”, de bescheiden vermelding 
van Schoonderbeeks vrouw Johanna. 
Even raadselachtig is het toegangsbe-
leid. Naast de eigen leden (met één 
of meerdere dames!) is er een moge-
lijkheid tot luisteren via  “introductie 
voor Heeren, mits geen ingezetenen 

van Bussum of Naarden”. De niet aan-
gesloten manlijke bevolking van de 
beide gemeenten lijkt buitengesloten.

Namens de gemeente Bussum woont 
burgemeester s’Jacob met echtgenote 
het concert bij. Hij biedt de jubile-
rende zangvereniging geheel volgens 
de traditie een krans aan.De recensies 

in de krant zijn juichend. Een van de 
concerten zal nog worden herhaald 
in Amsterdam. Misschien een laatste 
kans voor de Bussumse en Naardense 
mannen? 

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

email hist.kring.bussum@planet.nl
www.historischekringbussum.nl

Vertoningen

Het begin van de zomer, zaterdag 21 
juni, wordt ingeluid met de tweede 
editie van Midzomer Natuurfestival. In 
2007 was het festival zo’n succes dat 
het dit jaar wordt herhaald. Het festi-
val heeft tot doel om op een positieve 
manier bij te dragen aan het natuur- 
en milieubewustzijn van de mensen 
in de regio. Voor jong tot oud zal van 
zonsopkomst tot zonsondergang van 
alles te beleven zijn! 

Hart van het Midzomer Natuurfestival is 
het centrum van Bussum. Het festival, 
een initiatief van Stichting Wild-live, 
wordt door de gemeente Bussum gefa-
ciliteerd en van harte gesteund. Milieu 
staat in de gemeente Bussum hoog op 
de agenda. Op het Wilhelminaplantsoen 
is weer een natuur- en milieumarkt 

gepland, waar een groot aantal organi-
saties en bedrijven hun activiteiten en 
producten presenteren. Het geven van 
demonstraties, tips en uitleg over ener-
giebesparing en duurzaamheid en infor-
matie over natuurrecreatie staat hierbij 
centraal. Ook dier- en natuurorganisaties 
uit de regio zullen zich die dag laten 
zien. Voor kinderen zullen leuke en leer-
zame natuuractiviteiten te doen zijn. De 
informatiemarkt wordt opgeluisterd door 
muziek en een bijzonder ‘eko-restaurant’ 
met overheerlijke biologische hapjes en 
drankjes. Een swingende stille disco sluit 
de dag af.

‘Het Beste Park’ ontwerpwedstrijd 
voor scholen
In de aanloop naar het festival kunnen 
basisscholen in het Gooi en de Vecht-

streek meedoen aan het project Het 
Beste Park, over het thema ecologische 
verbindingszones. Scholen onderzoeken 
en beoordelen een park en ontwerpen 
vervolgens een eigen ideale park. Alle 
ontwerptekeningen worden tijdens het 
Midzomer Natuurfestival in het Bilder-
dijkpark tentoongesteld en het mooiste 
ontwerp krijgt een prijs.

Meedoen met het festival?
Organisaties of bedrijven die hun werk, 
activiteiten of producten willen presente-
ren op het festival, kunnen zich aanmel-
den via het digitale aanmeldingsformulier 
op www.wild-livel.nl. Er wordt ruimte 
gereserveerd om de ideeën te verwe-
zenlijken. Ook scholen uit de omgeving 
die aan Het Beste Park willen meedoen, 
kunnen zich via de website aanmelden.

Tweede Midzomer Natuurfestival zorgt 
voor prikkelend programmaBij hieronder genoemde activiteiten 

in woonzorgcentrum De Antonius Hof, 
Lange Heul 32, zijn wijkbewoners van 
harte uitgenodigd om deel te nemen.

- Woensdag 14 mei: Filmavond van 
19.00 - 21.00 uur

-  Vrijdag 16 mei: Bingo om 14.30 uur
-  Zaterdag 17 mei: Modeshow en ver-

koop van 10.15 - 15.00 uur
-  Donderdag 22 mei: ‘Trio Voices’ een 

luchtig liederenprogramma van 14.30 
- 16.00 uur

-  Vrijdag 23 mei: Sieradenverkoop van 
10.00 – 12.00 uur

-  Woensdag 28 mei: Klassiek concert 
van 14.30 – 16.00 uur

Voor alle activiteiten vragen wij aan 
wijkbewoners een bijdrage van € 3.00 
(m.u.v. de Bingo = € 5.00)

Meer informatie
De Antonius Hof: 
Hilde Kuper: tel. 693 14 56,  
h.kuper@vivium.nl.

Activiteiten in De Antonius Hof in mei


