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Historische Kring Bussum... 
 

Hoewel bij de Olympische Spelen van 
1948 televisiecamera’s staan opgesteld 

zijn in Nederland de beelden niet te zien. 
Pas in 1951 wordt (vanuit Bussum!) de 

eerste televisieuitzending verzorgd, de 
internationale verbindingen komen pas 
in 1954 tot stand.

Om de sportprestaties te kunnen volgen 
is men aangewezen op de kranten en de 
radio. De twee Hilversumse radiozen-
ders zenden een paar keer per dag een 
kwartier Olympisch nieuws uit. Iedere 
dag is ook van één evenement een 
rechtstreekse rapportage te horen. Voor 
bewegende beelden is men in 1948 nog 
aangewezen op de bioscoop.

De Bussumse bioscopen vertonen 
voorafgaand aan de speelfi lm speciale 
journaals. Het dorp heeft in 1948 drie 
bioscopen. Men gaat dan ook –voordat 
de televisie het land verovert- heel 
veel naar de fi lm. Als we het weke-
lijkse aantal voorstellingen optellen 
in de bioscoopadvertenties moet de 
beroemde honderd meter fi nale van De 
Vliegende Huisvrouw maar liefst 49 keer 
in één week te zien zijn geweest.
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Fanny!
In 1948 vinden de Olympische Spelen plaats in Londen. Deze 
Spelen zijn voor veel Nederlanders onvergetelijk door het 
enorme succes van de atlete Fanny Blankers-Koen. Zij is in top-
vorm en wint een groot aantal medailles. 

Al ruim drie millennia wonen er mensen 
aan de Tiber. Volgens een verhaal dat te 
mooi is om met droge feiten kapot te 
maken, is Rome door de herders Romu-
lus en Remus gesticht op 21 april 754 
v. Chr. Daarna werd de nederzetting aan 
de Tiber bestuurd door koningen, con-
suls en keizers,  en na de val van het 
Romeinse Rijk door pausen, priesters 
en prelaten.  In deze cursus zal Jona 
Lendering, auteur van Stad in Marmer, 
ze allemaal behandelen: Romulus en 
Remus, Augustus, Petrus, Gregorius VII, 
Innocentius III, Julius II, Michelangelo, 
Garibaldi en Mussolini. Bestaat er iets 
specifi ek-Romeins dat hen bindt?

Ook zal aan de orde komen hoe de 
antieke stad invloed uitoefende in 
latere tijdperken: op de pausen van de 
Middeleeuwen, op de kunstenaars van 
de Renaissance en op de toeristen van 
de Nieuwe Tijd. De cursus bestaat uit 4 
bijeenkomsten en wordt gehouden in de 
bibliotheek Naarden Bussum, Wilhelmin-
aplantsoen 18. Cursusdata : woensdag 
17 september t/m 8 oktober van 19.30-
22.00 uur.  De kosten zijn € 90 . Meer 
informatie is te verkrijgen via  website: 
www.livius.org/onderwijs. Als u zich wilt 
inschrijven voor de cursus kunt u bellen, 
tel. 694 53 81 (Livius onderwijs) b.g.g. 
0224  213 111 of via de website.

Cursus over de stad Rome
Na de succesvolle lezing over de antieke stad Rome in het afgelopen voor-
jaar komt de historicus Jona Lendering tevens oudheidkundige en oprichter 
van Livius Onderwijs  met een cursus over de stad Rome.

Op Google Earth de eigen woonplaats 
bekijken, met de muis leren werken, 
e-mails versturen, een hobbyclub in de 
buurt opzoeken… het kan allemaal. Het 
doel van de speciale bus is het voorko-
men of verminderen van sociaal isole-
ment onder ouderen en het vergroten 
van hun zelfredzaamheid. Hen te laten 
zien dat het niet ‘eng’ is, maar dat ze 
zelf kunnen kiezen welke elementen 
voor hen leuk of belangrijk zijn. En ver-
volgens een bewuste keuze maken om 
zich al dan niet de kennis en vaardig-
heden eigen te maken. Uiteindelijk kan 
actie genomen worden, bijvoorbeeld 
door installatie van apparatuur en/of 
door samen een geschikte cursus uit te 
zoeken via SeniorWeb. De ComputerPlus-
Bus wil dit jaar zo’n 8000 ouderen laten 
kennismaken met computers. De enorme 
bus die op vrijdag 7 maart feestelijk 
geopend werd in Almere, wordt gefi nan-
cierd door het Mooiste Contact Fonds, 
een initiatief van KPN. 

Computergebruik
In 2005 bezat 85% van alle Nederlan-

ders een computer en had 77% een 
internetaansluiting. Bij 50-64-jarigen 
zijn de cijfers ongeveer gelijk. Boven 
die leeftijd neemt het gebruik af: van 
de 65-74-jarigen had 54% een computer 
en 42% een internetaansluiting. Van de 
75-plussers bezat slechts 24% een com-
puter en beschikte 18% over internet. 
Er is dus nog een grote groep ouderen 
die niet profi teert van de voordelen van 
de computer. Volgens onderzoek willen 
sommige ouderen zich er bewust niet 
aan wagen, kunnen het niet vanwege 
geheugen- of fysieke problemen, of zijn 
er nooit aan toe gekomen. Zij weten niet 
goed wat internet is, zijn bang dat het 
te moeilijk is of om fouten te maken. 
“Voor iedereen die niet of nauwelijks 
met de computer heeft gewerkt en graag 
de nieuwe mogelijkheden wil ontdekken, 
is er nu de ComputerPlusBus,” aldus Jan 
Romme, directeur van het Nationaal 
Fonds Ouderenhulp. Op woensdag 30 
juli staat de bus in Bussum op het Wil-
helminaplantsoen. Overigens de bus is 
voorzien van airconditioning. Dus buiten 
warm, dan toch binnen lekker koel

ComputerPlusBus ook in Bussum
De ComputerPlusBus van het Nationaal Fonds Ouderenhulp rijdt de komende 
tijd in de provincie Noord-Holland! Ouderen die graag willen kennismaken met 
de computer en internet kunnen dat in deze bijzondere bus, die dit jaar 160 
woonzorgcentra, verzorgingshuizen en openbare locaties bezoekt. Na een lek-
ker kopje thee of koffi  e en een gebakje, kunnen senioren achter een van de vier 
computers plaats nemen en samen met een vrijwilliger aan de slag gaan. 

Als gevolg van niet-aangeboren her-
senletsel kan de verbinding tussen het 
denken en doen verstoord zijn. “Ik ben 
altijd heel actief geweest, maar nu komt 
er niets meer uit mijn handen” is een 
opmerking die je vaak hoort. De wil is 
er wel, maar de uitvoering gaat niet. 
Wat is de oorzaak van deze verstoring 
en hoe moet je hiermee omgaan? Cecile 
Reijnders, psychologe bij Boogh Acti-
viteiten, geeft een inleiding over dit 

onderwerp. Er is gelegenheid tot het 
stellen van vragen en het uitwisse-
len van ervaringen. De bijeenkomst op 
woensdag 9 juli staat open voor mensen 
met niet-aangeboren hersenletsel, part-
ners, familieleden, andere betrokkenen 
en hulpverleners. Aanvang 14.00 uur, 
einde rond 16.00 uur. Het Trefpunt NAH 
is gevestigd in het Dienstencentrum 
Huizen, Waterstraat 2, Huizen. De toe-
gang is gratis.

Wel willen, niet kunnen

Hierna wordt er een bezoek gebracht 
aan de Lambertuskerk en het Sme-
derijmuseum. Om 12.45 uur is er bij 
Centrum Salvatori een Striense kof-
fi etafel met soep. Daarna wordt de de 
Watersnoodroute gereden via Oeverlan-
den-Strijensas enz. De kosten voor deze 
dagtocht zijn € 37.00 per persoon. 
Rond 18.00 uur is de bus weer in Naar-
den terug. Er kan in de bus met gepast 
geld worden betaald in een enveloppe 
met de naam erop. Opgeven kan bij 
Tiny vd Horst, tel. 694 93 12, Henny 
Bak, tel. 694 14 55 of Rineke de Beer, 
tel. 691 53 00. Ook ligt er in De Scha-
kel een inschrijfl ijst. De bus vertrekt 
vanaf de Plus supermarkt op de Evert 
de Bruijnstraat om 08.30 uur, vanaf de 
Veste/Schans om 8.35 uur en vanaf ver-
zorgingshuis Het Ravelijn om 8.40 uur. 
Onder bepaalde voorwaarde is annule-
ring tot 5 werkdagen voor de dagtocht 
mogelijk Daarna is men verplicht het 
reisgeld te betalen.

Op reis met 
De Schakel
Wijkontmoetingscentrum de Scha-
kel in Naarden heeft een bustocht 
georganiseerd op dinsdag 22 juli 
naar het Land van Strijen. Via een 
mooie route gaat de reis naar Strijen 
waar de koffi  e/thee met gebak klaar 
staat. 


