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FILOSOFIE
LAREN - In september begint 
er weer een inleidende cursus 
fi losofi e in Laren (overdag en 
ook ‘s avonds). Over o.a. De 
Opstand der Horden (van 
de Spaanse fi losoof Ortega 
y Gasset); het verschil tus-
sen Oosters en Westers 
denken; het confl ict tussen 
het Westen en de Islam; 
fundamentalisme; milieu- en 
natuurfi losofi e; en over het 
verschil tussen verstand en 
intuïtie bij de Franse fi losoof 
en Nobelprijswinnaar Henri 
Bergson. 

Info: drs. Marinus de Baar 

0294-25 32 64

Tekst: Hans Jonker
Bronnen: Archief Gemeente Bussum
Collectie Martin Heijne

Huize rweg 54  -  1402 AD Bussum
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Het is ongeveer het jaar 1910. We 
kijken vanaf de nieuwe Brediusweg 
(vlakbij de latere Vondellaan) in de 
richting van de Huizerweg. Daar in 
de verte het witte gebouw van de 
leerlooierij Koelit en  rechts daarvan het 
houten zwembad, onder in ‘t Mouwtje.
De grond is bouwrijp gemaakt voor de 
bouw van een nieuwe wijk. Links is de 
rand van het bosgebied, waar later het 
Brediuskwartier zal ontstaan. Tussen de 
bomenrij (daar waar nu de kleuters naar 
De Kwakertjes gaan) staat de wasserij 
van De Jager.

Zo’n tien jaar later. Op de plaats waar 
nu het monument aan de Dr. Frederik 
van Eedenweg staat. We kijken vanaf 
de andere kant, de wasserij is nu aan 

onze rechterhand. In vier kwadranten 
is aan weerszijden van twee elkaar 
kruisende hoofdwegen volop gebouwd. 
Een middelbare school, villa’s en 
huizen voor de “middenstand”: het 
Vondelkwartier.
Wie weet zijn die twee jongens en het 
meisje nog naar de Hoogere Burger 
School aan de Constantijn Huygenslaan 
gegaan.   

Tijdens Open Monumentendag (op 8 en 
9 september) besteedt de Historische 
Kring Bussum met een fiets- en 
wandelroute en een tentoonstelling 
aandacht aan onder meer het 
Vondelkwartier. 
Ook het Bussums Historisch Tijdschrift 
is gewijd aan deze wijk.

Wijkontmoetingscentrum de 
Palmpit, gevestigd in de Heul, 
start met de nieuwe activiteit 
Meer Bewegen voor Ouderen. 
Bij deze gymnastiekgroep ligt 
het accent op balansoefenin-
gen, sensomotorische training 
(bewust maken hoe bewegingen 
ervaren kunnen worden), coördi-
natie en conditie. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van muziek 

en ondersteunende materialen. 
De eerste les staat gepland op 
dinsdag 11 september van 9.30 
tot 10.30 uur in De Heul  aan 
de Koekoeklaan 3. De groep 
bestaat uit minimaal 8 personen 
en maximaal 15 personen. Wilt 
u meer informatie of zich opge-
ven voor de lessen? Dan kunt 
u iedere werkdag tot 12.00 uur 
bellen naar 693 87 86

Meer Bewegen 
voor Ouderen

De Symfora groep regio Gooi en 
Vechtstreek start op woensdag-
middag 5 september met praat-
groepen voor jongeren die een 
vader of moeder hebben met 
psychische problemen. 
Er is een groep voor jongeren 
van 12 tot 18 jaar en een voor 
jongeren van 16 tot 23 jaar. Er 
zijn acht bijeenkomsten in het 
gebouw van de RCKJP*, Scha-
penkamp 110 in Hilversum. Aan 
deelname zijn geen kosten ver-
bonden.
Jongeren van ouders met psychi-
sche problemen hebben meestal 
weinig tijd om stil te staan bij 
zichzelf. Toch wordt het ook hen 

wel eens te veel. In de jonge-
rengroep merken de jongeren 
dat ze niet de enigen zijn, ze 
leren gevoelens bij zichzelf her-
kennen, ze krijgen informatie 
over psychische ziektes en ze 
leren van elkaars verhalen.
Voor informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met het 
secretariaat van de afdeling Pre-
ventie & Innovatie van de Sym-
fora groep in Hilversum, tel. 655 
74 28 of e-mail  preventiegooi@
symfora.nl
* het RCKJP (Regionaal Centrum 
voor Kinder- en Jeugdpsychi-
atrie) is een onderdeel van de 
Symfora groep en de Bascule.

Praatgroep voor jongeren 
met ouders met psychische 
problemen

Het nieuwe KVG-jaar wordt 
geopend met een viering op 
donderdag 6 september om 9.30 
uur in de Mariakerk. De liturgie-
groep heeft samen met pastor 
Riet Nagelhout in deze viering 
het nieuwe jaarthema “Iemand 
– niemand – allemaal – ieder-
een“ uitgewerkt. Een boeiend 
onderwerp dat ons ook in de 
huidige tijd voor de vraag stelt: 
“Wie is mijn naaste?“.
Degenen die het koor willen 
komen versterken worden ver-
zocht om 9.00 uur aanwezig te 
zijn. Uiteraard zijn ook niet- 
KVG-leden van harte welkom.

Katholiek Vrouwengilde 
opent nieuw seizoen

RUIMTE, RUIMTE, RUIMTE!
Een modern 4-kamer hoekappartement van 125m2 met een binnendoor bereikbare zolderetage. 
De woning heeft een schuur op de parterre en is gelegen op bovenste etage van een kleinschalig 

appartementengebouw. Nagenoeg de gehele woning is v.v. dubbel glas en kunststof kozijnen. 
De keuken, badkamer en toilet zijn gemoderniseerd. Voorts heeft de woning een ruime lichte 

woonkamer annex eetkamer met zijraam en deur naar achterbalkon, een slaapkamer met balkon 
aan de voorzijde en een werkkamer. De zolder heeft een ruime overloop met een groot dakraam, 

een berging met c.v.-opstelling alsmede een ruime slaapkamer met dakraam. De servicekosten 
bedragen  € 91,00 p.m..

Vraagprijs € 199.500,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Landstraat 3, ‘Village’ 1404 JD Bussum.Tel. 035 691 00 05
www.gelukinhetgooi.nl 

** OPEN HUIS **
Zaterdag 1 september van 11:00 tot 13:00 uur

Ceintuurbaan 73 II te Bussum


