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huis kopen? huis verkopen?
- taxaties
- waardebepaling
- voor al uw verzekeringen
www.vanleeuwenmakelaars.nl

Makelaars-/assurantiekantoor 
VAN LeeuweN

Mackaylaan 42
1412 CR NAARDEN

Tel.: 035-6941927    
Fax: 035-6947072
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De ‘s Jacoblaan toont de achterkant van de huizen aan de Bellamylaan. 

Aan het Brediuskwartier wordt door 
het Ministerie van OCW een dezer dagen 
de status “beschermd dorpsgezicht” 
toegekend. 

Bij de herziening van het bestemmings-
plan (waarvan de procedure inmiddels is 
gestart) verwerkt de gemeente Bussum 
de speciale bescherming die deze karak-
teristieke wijk daarmee geniet.
Het inrichting van het Brediuskwartier 
zoals het nu bestaat is vooral van de hand 
van de Bussumse architect K.P.C.de Bazel 
en landschapsarchitect D.F.Tersteeg uit 
Naarden. 
Met de keuze voor Tersteeg koos het Bus-
sumse gemeentebestuur in 1919 voor
aansluiting bij diens eerdere ontwerp
voor het aangrenzende Rembrandtkwartier 
(in Naarden). 
Karel de Bazel werd eind 1922 alsnog be-
trokken bij de stedebouwkundige plannen 
van de gemeente voor de ontwikkeling 
van dit gebied. De toen al befaamde 
“bouwmeester” was in de arm genomen 
door één van de bewoners van de Bredius-
weg die bezwaar maakte tegen een ont-
werp wegenplan van de hand van de ge-
meentearchitect. De Bazels inbreng in de 
bezwaarprocedure overtuigde burgemees-
ter en wethouders van zijn visie en hem 

werd opdracht gegeven om deze uit te 
werken.
K.P.C.de Bazel greep terug op een ont-
werp van het gebied dat hij al in 1904 
maakte voor de toenmalige particuliere 
eigenaar, de Exploitatie Maatschappij 
Oud-Bussum. 

In samenwerking met D.F.Tersteeg ont-
stond een structuur die voortbouwt op 
het landschap dat ontstaan was door de 
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zandafgravingen: hoogteverschillen en 
doorsnijdingen door zanderijsloten.  
Tezamen met een doordachte verdeling in 
grotere en kleinere bouwkavels en in
plantsoenen is aldus een villawijk ontstaan 
met een uniek karakter. Om heel zuinig 
op te zijn en goed te beschermen. 

Brediusweg

Luchtfoto uit 1925. De eerste villa’s aan de Bilderdijklaan en de Bellamylaan al klaar. 
Midden onder is de brug bij de Oud-Bussummerweg. Vanaf linksonder loopt de Brediusweg. 

Waarom deze cursus? 
Mensen scheiden immers dagelijks.
En daarmee lijkt het al bijna gewoon 
te zijn. Toch is onze ervaring dat een 
scheiding gepaard kan gaan met hef-
tige emoties en dat het delen van 
deze emoties voor vrouwen goed kan 
werken.

Grenzen
Door het delen met anderen kan ruimte 
ontstaan te kijken naar wat jij nodig 
hebt om de opvoeding van je kinderen 
alleen op te pakken en/of je kinderen 
op te vangen na de scheiding. En dat 
is wat je na een scheiding vaak nodig 
hebt. Hoe geef je toch grenzen aan als 
je ziet dat je kinderen het al zo moei-
lijk hebben met de scheiding? Moet ik 
mijn zoon nu wel of juist  niet naar 
zijn vader sturen als hij dat niet wil? 
Maar ook vragen als hoeveel zakgeld 
moet ik mijn dochter geven?
Hoe lang mag zij achter de computer 
zitten?

Daarom dus biedt Versa, maatschap-
pelijk werk, een cursus voor geschei-
den vrouwen die de directe verzorging 
hebben van hun kind(eren). En die 

graag met andere vrouwen willen 
kijken naar hoe zij vorm geven aan de 
opvoeding, het contact met de vader 
van de kinderen, de nieuwe financiele 
situatie en het inrichten van een eigen 
leven.
Er zijn 10 bijeenkomsten. Onderdelen 
van de cursus zijn o.a. :
- alleenstaand ouderschap, voor- en 

nadelen;
-  omgangsregeling;
-  financiële situatie;
- leren grenzen aangeven m.b.t. de 

kinderen;
-  en aandacht voor jezelf vragen, met 

name tijd voor jezelf nemen.

Bij voldoende aanmeldingen gaat de 
groep van start!
Op de woensdagochtend van 9.15 tot 
11.15 uur in Hilversum of Bussum.
Vooraf vinden kennismakingsgesprek-
ken plaats.
Voor informatie en/of aanmeldin-
gen kunt u contact opnemen met 
Versa,maatschappelijk werk, Sabine 
Lardinois 6911251 of Annet Koren-
romp 5386254 (u kunt het antwoord-
apparaat inspreken).

Cursus: scheiding en 
opvoeding

Deze cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten. De eerste bijeenkomst is van 
9.30-11.30 uur en de overige vier van 
9.30-11.00 uur.
De cursusdata zijn: zaterdag 4, 11, 18, 
25 november en 2 december 2006.
De cursus is voor ouders/verzorgers van 
baby´s vanaf ongeveer 6 weken tot 6 
maanden (kruipleeftijd). Ook geschikt 
voor huilbaby’s of als het kindje slecht 
slaapt. Voor vaders een leuke manier 
om meer contact te krijgen met hun 
kindje.
U leert Shantala massagetechnieken 
waarmee u ook de werkelijke behoefte 
van uw baby kunt leren kennen. Het 
is ontspannend voor zowel ouder als 
kind.

Inhoud
De cursus bestaat uit een theore-
tisch gedeelte waarna meteen geoe-

fend wordt. In de eerste les wordt de 
gehele babymassage doorgenomen en 
kan men oefenen op een pop of beer. 
In de overige lessen komen, naast de 
massage oefeningen, ook onderwerpen 
aan de orde als tiltechnieken, slaap-
adviezen, het bakeren, lichaamstaal, 
ritme en regelmaat. Verder wordt ook 
informatie gegeven over huilen en 
troosten, onrustige baby´s en buik- en 
darmkrampjes.

Kosten 
De cursusprijs voor 5 lessen is € 103. 
Leden van het Service Pakket van de 
Thuiszorg krijgen korting: C-leden 
betalen € 65, B-leden € 74, A-leden 
€ 83.
Voor informatie en aanmelding (tot 2 
weken voor aanvang): 6 924 495, 
Cursusbureau of via  www.tgvleden.nl

Ontspannend voor ouder 
en kind!
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek organiseert in Hilversum, in 
het wijkgebouw St. Joseph op Minckelerstraat 17, de cursus 
“Babymassage”. Bestemd voor ouders of verzorgers van een 
kindje van ongeveer 2 tot 6 maanden.

Van de redactie: 
kopij inleveren
S.v.p. kopij en materiaal voor adver-
tenties inleveren op de vrijdag voor de 
week van verschijnen voor 10.00 u. 
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