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Nu er plannen zijn om de Gooise 
gemeenten anders in te delen 
wordt ook meteen gekeken naar 
plaatsen waar de gemeentegren-
zen onlogisch of onhandig zijn.
Bussum kent ook zo’n plaats: de 
Amersfoortsestraatweg tussen de 
Huizerweg en de Koekoeklaan.
Niemand zal het daar opvallen, de 
plaatsnaamborden “Bussum” bij 
de kruisingen. Zij staan zo dat de 
Amersfoortsestraatweg buiten de 
gemeente Bussum valt. De weg 
behoort dan ook tot de gemeente 
Huizen. Al eeuwenlang. 

De zeggenschap over het gebied 
rondom de aloude straatweg vanuit 
Naarden richting Amersfoort wordt 
al in de Middeleeuwen aan Huizen 
toegewezen. Door grondruilen 
tussen Huizen en Hilversum (1827) 
en tussen Hilversum en Bussum 
(1902) wordt de grond ten westen 
van de weg uiteindelijk Bussums 
territoir. 
De Amersfoortsestraatweg is in 
de loop van de tijd een paar keer 
verlegd, onder meer om parallel 
aan de rijweg een trambaan aan 
te leggen. De met het rechttrekken 
vrijkomende grond wordt bij de 
bouwpercelen gevoegd, ook aan de  
Westzijde. Enkele daarop gebouwde 
Bussumse villa’s hebben daarom 
hun voortuin deels in Huizen. De 
weg wordt een rijksweg (in 1927) 
maar blijft Huizer gebied.

Een grote verandering vindt plaats 
als in 1964 de A1 wordt geopend. 
De rijksweg verliest haar status 
van “snelweg” (met stoplichten!) 
en krijgt onder de namen Rijksweg, 
Godelindeweg en Amersfoortse-
straatweg een locale functie. De 
tramrails zijn dan al lang weer 
verdwenen. Natuurlijk wordt de A1 
doorsnijdend door het landschap 
ingetekend en wordt zij aan de 
Oostkant van Bussum over Huizer 
grondgebied aangelegd. Met als 
resultaat dat een klein stukje 

Huizen (de weg, en de tuinen in de 
vroegere kromming) nu geïsoleerd 
aan de Bussumse kant terecht 
komt. 

Tot 2007, als de gemeenten grens-
verleggend aan de slag gaan.  
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Op deze luchtfoto uit 1925 wordt in Noordelijke richting gekeken. De rijksweg loopt 
rechts van beneden naar boven richting Naarden, de Huizerweg loopt van links 
naar rechts in de bovenste helft. De bouw van het Brediuskartier is begonnen, het 
Godelindekwartier is al gebouwd. Bij de Amersfoortsestraatweg zijn het nieuwe en 
het oude tracé te onderscheiden. Tussen deze twee trajecten ligt het reepje Huizen.

29 Mei is door Stichting Viva la Donna 
uitgeroepen tot Nationale Verwendag 
voor vrouwen met kanker of zij die daar-
voor behandeld zijn. Op deze dag geven 
beautycentra, sauna’s, schoonheids-
salons, masseurs en andere instituten 
door heel Nederland gratis verwenbe-
handelingen aan vrouwen met kanker. 
Vorig jaar hebben meer dan 3500 vrou-
wen gebruik gemaakt van dit aanbod, 
dit jaar kunt u op www.vivaladonna.nl 
zien welke salons zich in uw eugen regio 
hebben aangesloten. Juist voor vrouwen 
met kanker is het belangrijk dat ze weer 
van het leven gaan genieten en op een 
positieve manier aandacht aan zichzelf 
geven. Therapeutische MassagePraktijk 
“In Goede Handen” doet graag mee met 
dit initiatief door op dinsdag 29 mei 
gratis massages te geven aan vrouwen 
met kanker zodat ze weer op een posi-
tieve manier in contact kunnen komen 
met hun lichaam. 

Werkwijze
In de Therapeutische MassagePraktijk 
“In Goede Handen” gebruikt Lindeke 
Mast haar intuïtie om een juiste com-
binatie te vinden tussen verschillende 
grepen en massagetechnieken. Daarbij 
zoekt zij naar balans tussen de wensen 
van de klant en de behoefte van het 
lichaam. Zij neemt graag twee uur tijd 
per consult, waarvan minstens één à 
anderhalf uur massage. 
Kortere massages zijn uiteraard moge-
lijk maar het is haar ervaring dat men 
zich pas na drie kwartier optimaal kan 
ontspannen om het effect van de mas-
sage ook na de massage voldoende te 
laten beklijven. 

Intake
Voorafgaand aan de massage vindt een 
intakegesprek plaats om duidelijkheid 
te krijgen over de klacht en de speci-
fi eke levenssituatie. Dit intakegesprek 

helpt om een bewustwordingsproces 
op gang te brengen dat de diepgang 
tijdens de massage zeer ten goede 
komt. De uitkomst van het intakege-
sprek bepaalt welke massagevorm het 
meest geschikt is en welke olie daar 
het beste bij past. 

Allergie-informatie
Tijdens de massages wordt gebruik 
gemaakt van puur natuurlijke basiso-
liën voor verschillende huidtypen. Als 
u allergisch bent voor een specifi eke 
(etherische) olie zijn er genoeg andere 
oliën om mee te werken. Het wasgoed 
wordt gewassen met Indiase wasno-
ten, een puur natuurlijke grondstof 
voor schoon, geurloos wasgoed.

Voor het maken van een afspraak kunt 
u bellen naar 692 15 86, 06-50410770 
of mailen naar  info@massagepraktij-
kingoedehanden.nl.

Massage voor vrouwen met kanker
Therapeutische MassagePraktijk “In Goede Handen” opent deuren voor vrouwen met kanker 
tijdens Viva La Donna Day

  Bingo
Buurtvereniging Godelinde organiseert weer een bingo op vrijdag 25 mei in 
Wijkcentrum Achter de Linde Godelindedwarsstraat 34. De aanvang is om 
20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open.

Tijdens het weekeinde van 27 en 28 mei 
aanstaande wordt alweer voor de acht-
tiende keer het internationale Pinkster-
toernooi bij honk- en softbalvereniging 
HCAW te Bussum gehouden. Elk jaar 
wordt dit toernooi grootser en interna-
tionaler van opzet. Het toernooi is dit 
jaar groter dan ooit! Dit jaar begroeten 
we maar liefst vierenveertig teams uit 
zes verschillende landen. Het inter-
nationale karakter komt uit Duitsland, 
Frankrijk, Kroatië en Tsjechië. Daarnaast 
komen de elf teams van HCAW een groot 
aantal Nederlandse teams tegen. Bij 
elkaar zullen een groot aantal sportieve 
en enthousiaste pupillen, aspiranten en 
junioren met en tegen elkaar om de eer 
strijden. Het toernooi zal zondagoch-

tend om tien uur van start gaan, maan-
dagmiddag omstreeks half zes uur zal 
het geheel worden afgesloten met een 
prijsuitreiking. Naast leuke en span-
nende wedstrijden kan men genieten 
van koffi e met gebak en versnaperin-
gen uit de kantine terwijl men bij het 
winkelkraampje de benodigde honk- 
en softbalspullen kan verkrijgen. Door 
vrijwilligers is er een leuk assortiment 
prijzen bij winkeliers en sponsors inge-
zameld waardoor er op beide dagen een 
aantrekkelijke loterijkraam aanwezig 
is. Het beloven weer twee spetterende 
dagen te worden in de Bussumse honk- 
en softbalvallei! Voor meer informatie 
kunt u terecht op onze website, www.
hcaw.nl/pinkstertoernooi.

HCAW organiseert Internationaal 
Pinkstertoernooi


