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Boekhouden kan iedereen 
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Met het bouwen van de eerste 
huizen in de Godelindebuurt werd 
het noodzakelijk om verharde 
toegangswegen aan te leggen. 
De Voormeulenweg was in 1923 
nog een zandpad tussen de ak-
kers, en liep in het verlengde van 
de Singel tot aan de Rijksweg. 
De kinderen op de foto staan op 
de hoek van de zandweg met de 
net gebouwde Adelheidstraat.

Besloten werd van de Voormeu-
lenweg tot aan de Verlengde 
Mauvelaan (later: K.P.C. de Bazel-
straat) een grindweg te maken, 
met grindtrottoirs in de gedeel-
ten die al bebouwd waren. De 
opdracht werd niet gegund aan 

de laagstbiedende maar aan een 
aannemer die toezegde met werk-
loze Bussumse arbeidskrachten te 
werken. De drie al eerder aange-
legde straten (Keizer Ottostraat, 
Adelheidstraat en Lutgardisstraat) 

werden weer opgebroken om als-
nog riolering aan te brengen.

Gedurende de uitvoering bleek 
dat men zich verkeken had op 
de heuvelachtigheid van het ter-
rein. De aannemer kwam bij het 
egaliseren in nood, zowel in tijd 
als in geld (hij had spoormate-
rieel gehuurd voor de afvoer van 
het zand maar kon de afgegraven 
grond nergens kwijt). Het werk 
lag een tijd stil en de werklieden 
werden ontslagen. Het project 
werd met vertraging en met ver-
lies voltooid.

In juli 2007 wordt een begin 
gemaakt met de (derde) herbe-
strating van de Voormeulenweg. 
Hopelijk onder een gelukkiger 
gesternte dan bij de eerste ver-
harding in de jaren twintig.

Tijdens Open Monumentendag 
2007 (op 8 en 9 september a.s.) 
wordt aandacht besteed aan de 
eerste jaren van de Godelinde-
buurt. In het septembernummer 
van het Bussums Historisch Tijd-
schrift zal de ontstaansgeschiede-
nis worden beschreven.

Tekst: Hans Jonker
Bron: verzameling Martin Heijne en 
archief Gemeente Bussum

Nederland verzorgt al vijftig jaar wereld-
wijd uitwisselingsprogramma’s voor 
jonge mensen. Jongeren tussen de 15 
en 23 jaar krijgen de kans om met YFU 
voor langere of kortere tijd in het bui-
tenland te verblijven of naar Nederland 
te komen. Tijdens een dergelijke uit-
wisseling wonen de leerlingen bij een 

gastgezin en gaan naar de plaatselijke 
middelbare school of college. Zij maken 
deel uit van het dagelijkse leven in hun 
gastland en leren zo de taal goed spre-
ken en de cultuur kennen. Vorig jaar 
ontving YFU Nederland veertig buiten-
landse leerlingen, dit jaar is dit aantal, 
mede dankzij het prettige leefklimaat 

voor jongeren in Nederland, gestegen 
naar zestig “bezoekende” leerlingen!
Eind juli komen zestig jongeren vanuit 
de gehele wereld onder begeleiding 
van YFU naar Nederland. De jongens 
en meisje in de leeftijd van 15-18 jaar, 
komen één schooljaar lang van onze 
Nederlandse samenleving genieten. 

Nederland populair uitwisselingsland 
onder buitenlandse jongeren

YFU Nederland heeft momenteel nog 
een klein aantal leerlingen beschik-
baar dat bij een Nederlands gastgezin 
geplaatst kan worden. Indien u inte-
resse heeft om komend schooljaar een 
werelds gezin te worden, dan is dit een 
uitgelezen kans. Een gastgezin kan haar 
voorkeur uitspreken voor een jongen of 
een meisje met een bepaalde nationali-
teit. Ook wordt rekening gehouden met 
de interesses en hobby’s van het gast-
gezin en de uitwisselingsstudent. Niet 
alleen gezinnen met wat oudere kin-
deren, maar ook gezinnen met kleine 
kindjes, éénoudergezinnen of gezin-
nen zonder kinderen kunnen gastgezin 
worden. De ouders van de bezoekende 
student zijn zelf verantwoordelijk voor 
het zak-, kleed- en schoolgeld van hun 
kind. Hebt u interesse om met uw gezin 
in aanmerking komen om gastgezin te 
worden voor een buitenlandse student? 
Neem dan snel contact op met YFU 
International Exchange te Vinkeveen, 
telefoon 0297-26 48 50. Uitgebreide 
informatie kunt u ook nalezen op 
www.yfu.nl.

Nederland is voor kinderen het prettigste westerse land om in op te groeien, aldus de in februari gepubliceerde studie van Uni-
cef, Child poverty in perspective: An overview of child wellbeing in rich countries. YFU (Youth for Understanding). 

Fietsgilde ‘t Gooi rijdt op zaterdag 14 
juli de middagtocht ‘Dudok’ (vertrek 
13.30 uur), en op woensdag 18 juli de 
‘Plassentocht’ (vertrek 10.00 uur). Het 
vertrek van beide tochten geschiedt 

vanaf de Kerkbrink in Hilversum 
(Museum). U kunt zich vooraf aanmel-
den op 621 40 18. Voor overige tochten 
zie www.fi etsgilde.nl

Fietsgilde ‘t Gooi

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek orga-
niseert in Huizen, Botterstraat 55, de 
cursus “Babymassage” voor ouders, 
opa’s, oma’s enz. van een kindje van 
ongeveer acht weken tot zes maanden. 
De cursus is ook heel geschikt voor 
huilbaby’s of baby’s die slecht slapen.
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 
vrijdag 17, 24, 31 augustus, 7 en 14 
september. De cursus bestaat uit een 
theoretisch gedeelte, waarna meteen 
geoefend wordt. In de eerste les wordt 
de gehele babymassage doorgenomen 
en geoefend op een pop of beer. In de 
overige lessen komen -naast de mas-
sage-oefeningen- ook onderwerpen aan 
de orde als tiltechnieken, slaapadvie-
zen, het bakeren, lichaamstaal, ritme 
en regelmaat. En u krijgt informatie 
over huilen en troosten, onrustige 
baby´s en buik- en darmkrampjes. Voor 
informatie en aanmelding: 692 44 95, 
cursusbureau of via  www.tgvleden.nl

Cursus 
’Baby-
massage’


