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De allermooiste Bora
In 1983 ontwerpt designer Axel Enthoven de Bora-Bora. Sober, lichtvoetig en 
voorzien van een perfect zitcomfort. De jubileum-versie van deze absolute 
klassieker heet Bella Bora, de allermooiste Bora. 

3-zits bank laag

Nu zeer aantrekkelijk geprijsd!
2 + 2,5-zits (laag) in leder Senso van € 4.740,- voor € 3.990,-
Meer informatie: www.leolux.com

Kroonenburg, Energiestraat 9b, Naarden, tel. (035) 694 38 42. 
www.kroonenburg.nl

Nu bij Kroonenburg

Historische Kring Bussum... 
 

Deze renbaan zal jarenlang één van 
de regionale centra zijn van de popu-
laire paardensport. De populariteit is 

voor een groot deel te danken aan de 
mogelijkheid om weddenschappen af te 
sluiten. Op de foto is de oude vader van 

Wilhelmina, koning Willem III, samen 
met de burgemeester te zien bij een 
bezoek aan de Bussumse renbaan in 
1881.

Ook prinses Wilhelmina is enkele malen 
te gast op de renbaan. De hoofdtribune 
is feestelijk versierd als de dertienjarige 
in 1894 met haar moeder de wedrennen 
bezoekt. Rond de eeuwwisseling wordt 
de paardenrenbaan op de heide buiten 
gebruik gesteld. Totdat de Olympische 
Spelen in 1928 in Amsterdam worden 

gehouden, en de oude baan nog een 
keer gebruikt wordt. Koningin Wilhel-
mina is met haar negentienjarige doch-
ter Juliana aanwezig bij de Olympische 
wedstrijden vlakbij Bussum.

Tijdens de Open Monumentendagen op 
zaterdag 13 en zondag 14 september 
zijn de sporen te volgen die de paarden 
in en rond Bussum hebben achterge-
laten. Zoals de sporen van de renbaan 
zoals deze nog steeds op de heide te 
vinden zijn.

In het pas verschenen Bussums Histo-
risch Tijdschrift is alvast lezen wat dit 
monumentenweekend u zal bieden. Een 
daarbij behorende folder bevat de ver-
dere aansporingen voor een bijzondere 
zaterdag- of zondagmiddagbesteding.

Hans Jonker

Historische Kring 
Bussum

Huizerweg 54 - 1402 AD Bussum
Telefoon 035-6912968

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

Gidi-up-go!
Op 28 augustus 1880 (drie dagen voor de jonge koningin 
Emma bevalt van haar dochter Wilhelmina) wordt op de hei 
ten zuiden van Bussum een paardenrenbaan geopend. De 
baan krijgt een eigen halte bij de spoorbaan.
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