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♠B♥B♦C♣ 
Bussumse Bridge Club

BBC speelt Dinsdags tussen 19.45 en ± 23.00 uur in de benedenzaal 
van het Denksportcentrum Bussum, Nieuwe Englaan 6. 

In de zaal mag niet gerookt worden.

Er wordt een zomer- en wintercompetitie gehouden: zomers 
individueel, ’s winter (September – Mei) een laddercompetitie 

(paren), Butler en 4-tallen. We spelen  mee met het ”Ruitenboer” 
toernooi en de Bonds 4-tallen competitie.

Daarnaast worden er diverse interne drives gespeeld, zoals met 
Kerst en Pasen,waarmee MEESTERPUNTEN te verdienen zijn.

U bent niet verplicht aan alle activiteiten deel te nemen; U kunt 
zelf een keuze maken uit bovenvermelde mogelijkheden.

De telling doen we door middel van ”Bridge Mate”, waardoor de 
uitslag binnen enkele minuten na afl oop bekend is. 

De contributie bedraagt € 89,-- per jaar.

Wij hebben een grote behoefte aan nieuwe leden 
en nodigen U gaarne uit om lid van BBC te worden. 

Tot eind Augustus kunt U zonder verplichtingen aan onze 
zomercompetitie deelnemen. Wij hopen U binnenkort op 

onze gezellige club welkom  te mogen heten.

Meer informatie kunt U verkrijgen bij onze voorzitter 
Gerard Kooring tel.: 6942243 E-mail  kooring@quicknet.nl

Wim Tielemans is geboren 
Amsterdammer, maar woont al 
ruim 40 jaar in Landsmeer.

Na 29 jaar als machinist bij de 
NS te hebben gewerkt, heeft 
Wim nu, na zijn pensionering, 
meer tijd om zich met schilderen 
bezig te houden. Wim werkt het 
liefst met acryl, omdat je daar 
lekker mee door kunt werken, 
olieverf moet je te lang laten 
drogen om verder te kunnen 
vindt hij.  Er is een grote vari-
atie in zijn werk en hij houdt er 
niet van om kleuren te mengen. 
Ook zal een groot aantal mar-
meren en hardstenen beelden 
te zien zijn van de Hilversumse 
beeldhouwer Giel Clijsters. 
Giel, getrouwd en vader van 4 
kinderen, werd in 1942 geboren 
in Weert en is in 1990 begonnen 

met beeldhouwen. Het omgaan 
met steen is, zoals hij het 
zelf zegt, voor hem een ‘must’ 
geworden. ‘Wat laat de steen mij 
zien, welke structuur kan ik er 
in ontdekken’ De combinatie van 
de kleurrijke schilderijen van 
Wim Tielemans en de ingetogen 
beelden van Giel Clijsters maken 
een bezoek aan de galerie in de 
komende expositieperiode zeker 
de moeite waard.
De galerie is op Oostwalstraat/
hoek Pijlstraat in Naarden Ves-
ting en is deze periode geopend 
van woensdag tot en met zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur en 
op zondag van 12.00 tot 17.00 
uur

Expositie in Galerie ‘De Lage Flank’
Tot en met zondag 23 september is in ‘Galerie de Lage Flank’ een fascinerende dub-
belexpositie te zien van Wim Tielemans (schilderijen) en Giel Clijsters (beelden)

Bankhoezen vuil!!!
www.tempocleaning.nl

035 694 62 49

Tekst: Hans Jonker 
Bron: Stads- en 
Streekarchief 
(Naarden)
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Wat te doen in Bussum tijdens 
de vakantie? Sommige geluks-
vogels van de padvinderij zijn 
naar de jamboree in Engeland. 
Gelukkig zijn er in Bussum vier 
bioscopen, en in Concordia 
worden theatervoorstellingen 
voor kinderen gegeven. En mis-
schien mag je bij de buren naar 
de televisie kijken op woensdag- 
of zaterdagmiddag. Wat onze 
burgemeester ’s avonds met die 
doctorandus uit Buitenveldert 
op de t.v. bespreekt is onbegrij-
pelijk. Gelukkig is er de radio 
met populaire muziek, met zelfs 
onverstaanbare Engelse liedjes. 
Ook de kinderen in de Bijlstraat 
hebben geluk met hun sportwed-
strijd. De grootste gebeurtenis 
in de Bussumse zomer van 1957 
is de taptoe op Sportpark Zuid. 

Jong en oud gaan vol trots kij-
ken naar de militaire excercities 
op muziek.
Toen was geluk heel gewoon?

Beeld van Giel Clijsters

Stoppen met roken: het klinkt zo 
eenvoudig, maar na het uitma-
ken van je laatste sigaret begint 
het pas! Met de “Pakje Kans” 
training (één van de hoogst sco-
rende ondersteuningsmethoden 
gerealiseerd door Stivoro) die 
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek 
aanbiedt, is de kans op succes 
ruim driemaal groter dan stop-
pen op eigen houtje. 
Samen met anderen lukt het 
beter!

De cursus bestaat uit 9 bijeen-
komsten en start in Hilversum, 
Gooierserf, Van Riebeeckweg 50, 
op maandag 17 september
De eerste bijeenkomst is van 
20.00-22.00 uur. De overige bij-
eenkomsten zijn op 
24 september, 1, 4, 8, 15, 29 
oktober, 12 november en 3 
december van 20.00-21.30 uur. 
De cursus staat onder leiding 
van een deskundige trainer.
Veel zorgverzekeraars vergoeden 
vaak een gedeelte van de cursus. 
Informeer hier naar!
In 9 bijeenkomsten binnen 12 
weken wordt gestopt met roken. 
Na een goede voorbereiding 
stopt u op de dag van de derde 
bijeenkomst met hulp van trai-
ner en “medestoppers”. Dankzij 
de training houdt u de motivatie 
op peil en leert u technieken 
om met moeilijke momenten om 
te gaan. De steun van collega-
deelnemers is van groot belang. 
Een ervaren trainer begeleidt de 
groep en u werkt met actueel 
trainingsmateriaal. Hierin zijn 

Stoppen met roken: Pakje Kans!
de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten met betrekking tot 
stoppen met roken verwerkt. 
Voor informatie en aanmelding 

kunt u bellen met het Cursus-
bureau van Thuiszorg Gooi en 
Vechtstreek 692 44 95 of bezoek 
website:  www.tgvleden.nl

In het gezellige café van het 
zorgcentrum is iedereen vanaf 
19.30 uur van harte welkom om 
in een begripvolle omgeving te 
ervaringen uit te wisselen over 
dementie. Dementie tast hersen-
functies aan, waardoor het soms 
moeilijker wordt om te commu-
niceren met anderen. Ook het 
uiten van gevoelens is soms 

moeilijk als je ze niet meer goed 
onder woorden kan brengen. Dat 
is een van de redenen dat muziek 
vaak heel belangrijk wordt in het 
leven van mensen die dementie 
hebben. Naar muziek luisteren 
ontspant en geeft je de gelegen-
heid je gevoelens op een andere 
manier te beleven en te uiten. 
En bovendien: samen muziek 

luisteren is een hele prettige 
bezigheid. 
Voor nadere informatie:
De Stichtse Hof, Naarderstraat 
81, Laren, tel. 539 08 00
Vervoer een probleem? Bel 694 
24 30, Alzheimer Nederland, 
afdeling Gooi en Omstreken. Zie 
ook de website: www.alzheimer-
gooi.nl

Alzheimer Café: De helende werking van muziek

Donderdag 30 augustus is het de laatste donderdag van de maand en dus weer 
Alzheimer Café in de Stichtse Hof in Laren. Deze keer staat het thema ‘De he-
lende werking van muziek’ centraal. 


