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InterInterMMediCare ThuiszorgediCare Thuiszorg
Gooi en Wijdemeren

Voor AWBZ, PGB of particuliere
verpleging en verzorging.

Wij werken nauw samen met 
ProGeriaTh uiszorg voor een 

optimale zorgverlening.

Tel: 035 – 707 4567 
of info@intermedicare.net

Historische Kring Bussum... 
 

De Olympische Spelen van tachtig 
jaar geleden hadden een heel andere 
betekenis dan het evenement zoals we 
dat nu kennen. Met name de enorme 
publiciteit waarmee ze omgeven zijn 
bestond toen niet. Het radio-toestel 
kwam nog maar net binnen het bereik 
van een breed koperspubliek, de handel 
en industrie hadden de sport nog niet 
ontdekt als reclame-middel. 
Daarnaast beperkten de internationale 
contacten zich tot het eigen continent 
en werd uitsluitend op amateuristische 

basis sport beoefend. 

De organisatoren van de Olympische 
Spelen in Amsterdam in 1928 hadden 
dan ook hun handen vol aan dit onge-
kend grote evenement. Het comité 
van particulieren kon met de  grootste 
moeite de verschillende onderdelen 
in en rondom de stad organiseren, en 
slaagde er maar niet in om de fi nan-
ciering van “De Spelen” rond te krijgen 
. Voortdurend werd een beroep gedaan 
op het particulier initiatief om mee te 

helpen. De overheid was niet geïnteres-
seerd.

Ook de Bussumse burgemeester wei-
gerde de vorming van een plaatselijke 
commissie voor de inzameling van 
fondsen te ondersteunen. Dit comité 
kwam toch tot stand en haalde een 
aanzienlijk bedrag op door de verkoop 
van Olympische zegels. 

Bij de Bussummers groeide de belang-
stelling voor de Spelen door het -al 

voor de offi ciële opening plaatsvin-
dende- Olympische voetbaltournooi. 
Dat had men immers nog nooit gezien: 
voetballers uit Zuid-Amerika! Voor wie 
de toegang en de reis te duur was werd 
op grote borden bij de muziektent op 
de Brink het verloop van de wedstrij-
den bijgehouden. 

Hans Jonker
(met dank aan Martin Heijne)

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

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

De Olympische Spelen van 1928 

 Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 7 juni de dagtocht ‘Plassentocht’ en op 
woensdag 11 juni de dagtocht ‘Vechtstreek Noord’. Het vertrek van beide toch-
ten is om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hilversum (Museum). Voor overige 
tochten zie www.fi etsgilde.nl.

 Activiteiten De Antonius Hof in juni 

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

Donderdag 5 juni, 14.30-16.00 uur:  The Sound of Musical. Een zeer gevarieerd programma met successen uit 
 klassieke Amerikaanse Musicals. Kosten: € 5.00
Maandag 16 juni, 14.30-16.00 uur:  Duo Wilde Orchidee, tweestemmig gezongen, cabaretesk programma. 
 Kosten: € 5.00
Woensdag 18 juni, 14.30-16.00 uur: Optreden Peter Dons met vrolijk liedjes programma. Kosten: € 5.00
Zondag 22 juni, 14.30-16.00 uur:  Liedjes, gedichten en verhalen en een door sketches omlijst liedjesprogramma,  
 Kosten: € 5.00

Woensdag 25 juni, 14.30-16.00 uur:  Klassiek concert met Duo Vrieswijk – Toxopeus, Annelies Vrieswijk - 
 saxofoon en Mark Toxopeus - piano. Kosten: € 3.00
Vrijdag 27 juni, 14.30-16.00 uur:  Vrijdag Salon. Kosten: € 3.00
Maandag 30 juni, 14.30-16.00 uur:  Optreden Theatergroep Mooi Weer, verhalen aan de keukentafel. 
 Kosten: € 3.00

Meer informatie
De Antonius Hof: Hilde Kuper: tel. 693 1456, h.kuper@vivium.nl.

De zomerinstuif is begonnen op dins-
dag 3 juni en duurt t/m 26 augustus.
Aan het spelen zijn geen kosten ver-
bonden!

B*B*C* is een Niet – rokersclub !!
Gespeeld wordt in het Denksportcen-
trum Bussum aan de Nieuwe Englaan 
6 op elke dinsdagavond. De aanvang is 

om 19.45 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Informatie: tel. 692 05 36 en 
694 22 43

Zomerinstuif Bussumse Bridge Club


