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Op zaterdag 15 december brengt toneel-
vereniging De Schakel de ontspannen 
klucht “Onverwachte Kerstcadeaus” 
van George Batson op de planken in 
de grote zaal in Spant!. Een toneelstuk 
met maar liefst 13 spelers onder regie 
van Geert de Vries. Het belooft een bij-

zondere avond te worden. Spant! is deze 
dag vanaf 20.00 uur geheel in Kerst-
sfeer. Kaarten kunt u nu nog bestellen 
via tel. De Schakel 06-14723120, per 
e-mail tgdeschakel@zonnet.nl of kijk 
op www.toneeldeschakel.nl. U bent van 
harte welkom.

De Schakel voor Kerst in Spant!

Huizerweg  54  -  1402  AD Bussum
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Toch heeft dit koninklijk besluit een 
enorme betekenis voor de ontwik-
keling van het dorp. Bussum zat 
bekneld tussen een aantal forten, 
waar omheen het verboden was te 
bouwen. Keer op keer pleitte het 
gemeentebestuur in Den Haag voor 
de opheffing van de verouderde 
defensiewerken. In 1926 was het zo-
ver en konden eindelijk de uitbrei-
dingsplannen gerealiseerd worden. 
De fortificaties verloren hun func-
tie en raakten in verval.  Alleen Fort 
Werk IV (het grootste vestingwerk) 
is behouden gebleven en ligt nu 
in het groen temidden van de 
bebouwing van de Voormeulenweg, de 
Lorenzweg en de Abraham Kuij-
perlaan (achter Het Spant).
Het fort werd in 1930 eigendom 
van de gemeente en kreeg in 1969 
de status van Rijksmonument. 
Momenteel wordt Fort Werk IV
toegankelijk. De bedoeling is om 
van deze prachtige oase van rust 

Het lijkt zo’n simpele brief die de 
gemeente Bussum op 13 juni 1926 
bij de post vindt. De Minister van 
Oorlog deelt kortweg mee dat het 

Hare Majesteit heeft behaagd om 
onder meer de vijf batterijen ten 
Zuiden van Naarden als vestingwerk op 
te heffen. 

Tekst :  Hans  Jonker 
Bron:  arch ie f  gemeente  Bussum

Schaatsen in Bussum
Niet alleen buiten voor het gemeen-
tehuis maar ook binnen kan worden 
genoten van de schaatspret. Op een 
tentoonstelling in de ontmoetings-
ruimte zijn oude foto’s te zien uit 
de tijd dat de Bussumse vijvers en 
sloten nog dichtvroren en er overal 
druk geschaatst werd.
Deze fototentoonstelling is samen 
te zien met de expositie over de 
Godelindebuurt, het Vondelkwartier 
en het Brediuskwartier.

De openingstijden zijn:
donderdag en vrijdag 
13:30 tot 16:30
donderdagavond 13 december 
19:30 tot 22:00
De tentoonstelling duurt nog 
tot vrijdag 21 december.
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midden in Bussum een locatie voor re-
creatie en voor educatieve en culturele 
activiteiten te maken. 

De schaatsbaan op de Laegieskamp in 1966.

Het fort in 1938

René, een architect zonder één oor-
spronkelijk idee, krijgt aan het begin 
van de voorstelling te horen dat hij 
niets kán bedenken omdat hij zelf een 
bedenksel is: een personage in een 
toneelstuk. Alice in Wonderland meets 
The Matrix wanneer hij in een nieuwe 
wereld terecht komt die speciaal voor 

hem bedacht is. In een surrealistisch 
totaal van cirkelredeneringen, vorm-
herhalingen, en verwijzingen naar een 
onvermijdelijke afl oop gaat René op 
zoek naar zijn vrije wil.
A: Wie ben jij?
B: Ik ben René. En ik ben de hoofdper-
soon van dit verhaal.

A: Hoezo ben JIJ de HOOFDPERSOON?!
B: Dat is zo bedacht.
A: Door wie?
B: Door de bedenker van dit stuk.
A: Niks mee te maken. Vanaf nu ben ik 
de hoofdpersoon!
B: En ik dan?
A: Jij bent een fi gurant.
B: Maar...
A: Zwijg fi gurant!

Psychose van de lemming is een ver-
knipte werkelijkheid, een rattenbak, de 
fuik van de bedenker, het wanhoopsof-
fensief van drie bijfi guren, een dans in 
de woestijn en een klinisch sprookje 
gemaakt in een duimzuigerij. Psychose 
van de Lemming is fi losofi sch, hilarisch 
en uiteindelijk ook tragisch en veront-
rustend.
Robert Ceelen, hoofd theaterafdeling 
Amsterdams Lyceum schreef over deze 
voorstelling:
“Oeloek hanteert een uiterst fysieke 
theaterstijl met hoog ritme en dyna-
miek. De absurde humor blijft van het 
begin tot het eind prikkelend en de 
theatrale vormgeving is uitdagend. Dit 
fysieke spel zie je niet vaak in Neder-
land op een niveau dat ook aantrekke-
lijk is voor een jonger publiek”
Deze voorstelling vindt plaats in het 
Elckertheater, Molenlaan 11.

Kassa opent half uur voor de voorstel-
ling. 
Reserveren noodzakelijk via 751 02 19 
of Internet: www.elckertheater.nl.

De psychose van de lemming
Op vrijdag 14 december is er in het Elckertheater een voorstelling die zich speciaal richt op jon-
geren, maar ook alle anderen zijn welkom.

Het vocaal ensemble Voices bestaat 
sinds 2004 en is een klein-koor van 
zestien zangers. Het koor heeft een 
repertoire dat in een klein ensemble 
het best tot zijn recht komt en niet zo 
vaak ten gehore wordt gebracht.
“Voices” heeft inmiddels in Bussum en 
ook daarbuiten bekendheid gekregen 
door haar medewerking aan o.a. de 
cantatediensten in de Wilhelminakerk. 
Het koor wordt afhankelijk van de uit te 
voeren werken aangevuld met kameror-
kest en/of orgel.

Waarom een bijzonder kerstconcert?
Kerstmuziek uit vele eeuwen staat op 

het programma. Componisten als Prae-
torius, Bach, Mendelssohn, Purcell 
hebben vele bekende kerstmelodieën 
bewerkt waarvan u een aantal zult 
horen en mee kunt/mag zingen. Ook 
de negro-spriritual en de gospel muziek 
zijn vertegenwoordigd in bewerkingen 
van John Rutter en Michael W. Smit of 
Graham Kendrick. Het vocaal ensemble 
Voices is voor deze gelegenheid uit-
gebreid met instrumentale stemmen 
(strijkkwintet, orgel en piano).
Het concert begint om 20.00 uur en 
wordt gegeven in de Spieghelkerk, Nw 
‘sGravelandseweg 34. De kerk is open 
vanaf 19.15 uur.

Voices in Kerstsfeer

Op 21 december geeft het vocaal en instrumentaal ensemble 
Voices een bijzonder kerstconcert genaamd Voices in Kerst-
sfeer, A Christmas Special.

Voices in Kerstsfeer


