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Wandelen kunt u al. Met ‘Sportief wan-
delen’ gaat u er een schepje bovenop 
doen. U traint op uw eigen niveau, 
samen met enthousiaste groepsgeno-
ten, onder persoonlijke en deskundige 
begeleiding. Na afloop is er gelegen-
heid om gezamenlijk een kopje koffie 
of thee te drinken. Verschillende 
onderzoeken tonen aan dat regelmatig 
wandelen het geestelijk ‘oud worden’ 
vertraagt. Door wandelen blijft u dus 
niet alleen lichamelijk maar ook gees-
telijk langer in goede conditie. Op 
deze manier vergroot het bewegen ook 
uw zelfredzaamheid en welbevinden.

Voor wie 
Voor iedereen vanaf 50 jaar die aan fit-
heid wil werken.

Waar en wanneer
Elke keer kunt u een andere tocht 
maken, nieuwe dingen zien en ontdek-
ken. Zo leert u niet alleen uw directe 
omgeving kennen maar ook de mensen 
om uw heen. Wanneer? Maandagoch-
tend van 10 tot 12 uur start vanaf de 
Zandzee.

Kosten
€ 5,- per maand.

Contact en meer informatie
Versa Sportbureau, t.a.v Monique Duur-
land, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum, 
tel 6911251 of met Vivium Zorggroep 
de Zandzee, t.a.v Mariska Kamstra, 
Iepenlaan 354, 1406 RG Bussum, tel 
6910555.

Sportief wandelen

De paranormale oefencirkel is er voor 
zowel de beginner als gevorderde en 
bedoeld als oefencirkel na de verschil-
lende mediumschap opleidingen. De 
cirkel kan je ongelofelijk goed helpen 
bij het vergroten en meer bewust 
maken van je mogelijkheden en je 
dichterbij het manifesteren en verfij-
nen van je unieke mediamieke gave 
brengen. Het vergroot je spirituele 
groei, zelfvertrouwen en verdiept je 

begrip van de spirituele wereld. Leer 
de kracht van de spirit nóg beter te 
voelen en weet dat je steeds meer 
kunt vertrouwen op de begeleiding 
en invloed van de spirituele wereld. 
De paranormale oefenavonden worden 
gehouden op 27 februari en 27 maart, 
aanvang 20.00 uur. Docent is Margreet 
Falconer Atlee. Voor informatie of 
opgave: Nimis centre of light, Hamer-
straat 104 te Bussum, tel. 6420307.

Paranormale oefencirkel 
bij Nimis

Jammer genoeg krijgt de mens bij de 
geboorte geen gebruiksaanwijzing 
van het lichaam! Hoe kun je dan toch 
deze goede beweeggewoonten aanle-
ren? Oefentherapie Mensendieck biedt 
uitkomst! De oefentherapeut Mensen-
dieck is opgeleid om mensen een goed 
beweegpatroon aan te leren. De the-
rapeut doet eerst een onderzoek naar 
o.a. uw houding, beweeggewoonten, 
strekking en beweeglijkheid van de 

rug/nek, spierkracht, spierlengte enz. 
Aan de hand van dit onderzoek kan de 
oefentherapeut uw oefeningen en hou-
dingscorrecties geven. Ook ademhaling 
en ontspanning komen indien nodig 
aan bod. De oefeningen zijn gericht 
op dagelijkse situaties, in huis, op het 
werk, of tijdens het sporten. Ook als 
je (nog) geen klachten hebt, maar je 
wilt iets aan jouw houding doen, kun 
je bij de oefentherapeut terecht! Naast 

de individuele begeleiding is het even-
eens mogelijk om in een groep te oefe-
nen. Belt u ons gerust voor informatie 
over het cursusaanbod. Oefentherapie 
Mensendieck wordt vergoed vanuit de 
meeste aanvullende verzekeringspakket-
ten. Dit jaar is voor oefentherapie nog 
een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts 
of specialist nodig. Mensendieck Prak-
tijk Laarderweg, Koopweg 4 te Bussum. 
Tel 035-69 14 883 

Rugklachten, schouderpijn, 
tenniselleboog?
De oorzaak van diverse lichamelijke klachten als bijvoorbeeld hoofdpijn, een hernia of een 
slijmbeursontsteking is meestal te herleiden naar een langdurig verkeerd lichaamsgebruik. 
Uit verschillende onderzoeken is het positieve effect gebleken van het aanleren van goede 
beweeggewoonten. 

Zo zag de Veerstraat bij de Vlietlaan er uit in 1935.
We kennen het nu als het Julianaplein.
Na het afbreken van de villa "Willem Barentz" kwam
de Koepelkerk weer in het zicht. Op het terrein van
de gesloopte villa (dat één meter onder het straat-
niveau lag) had E.van Beek een bloemenkwekerij, tot
de HEMA er in 1956 ging bouwen. 

De witte villa in het midden was van de fotograaf
C.Verschuur.
Rechts zien we de bekende winkelpanden op de hoek
met de Nassaulaan. Architect H.F. Sijmons ontwierp
ze in 1926.

••••••• Martin Heijne

Historische Kring Bussum ... toen en nu
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De Veerstraat in 1935!

Informatie
Voor informatie kunt u het volgende nummer bellen
035 6912968 of per e-mail: 
hist.kring.bussum@planet.nl
Iedere maandag van 9.00 - 12.00 uur en vrijdag van
14.00 - 16.30 uur kunt u bij de HKB aan de Huizerweg
terecht.
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