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Aan het begin van de 
twintigste eeuw veranderde 
Bussum meer dan ooit tevoren. 
Aan de oostkant werd het dorp 
uitgebreid met drie nieuwe 
wijken.
Een groot aantal oude en 
nieuwe inwoners vond 
huisvesting in de nieuwbouw 
van de Godelindebuurt, 
het Vondelkwartier en het 
Brediuskwartier. 

In het komend weekend is het 
mogelijk -voorzien van veel extra 
informatie- de realisatie van de 
toen moderne ideeën over de 
inrichting van tuindorpen en 
villawijken te bezichtigen: 
de Historische Kring Bussum 

organiseert op zaterdag- en 
zondagmiddag een wandelroute 
waarmee u langs een groot 
aantal bezienswaardigheden 
wordt geleid. 
Het nieuwste nummer van het 
Bussums Historisch Tijdschrift 
en een rijk geïllustreerde 
routebeschrijving lichten 
de bouwgeschiedenis van 
de drie wijken en van vele 
kenmerkende huizen toe. Op 
een tentoonstelling in de 
Julianaschool (Willem Kalfflaan) 
wordt deze informatie aangevuld 
met onder meer (lucht)foto’s en 
plattegronden.  

De wandelroute begint op het 
speelveld aan de Burgemeester 

s’Jacoblaan. In een centrale 
informatietent zijn daar 
op zaterdag 8 september 
vanaf 12 uur en op zondag 
9 september vanaf 13 uur 
de routebeschrijving en het 
themanummer van het tijdschrift 
verkrijgbaar. 
Ook in het Documentatiecentrum 
van de Historische Kring 
Bussum (Huizerweg 54, 
op vrijdagmiddag) en bij 
Boekhandel Los zijn deze 
toelichtingen te koop.

U zult door de kennis van hun 
ontstaansgeschiedenis voortaan 
met andere ogen kijken naar die 

prachtige wijken in ons dorp. 
Een aanrader!

Tekst: Hans Jonker
Bron: collectie Rijksarchief Haarlem

De groepslessen in de Cesar praktijk 
aan de Brinklaan in Bussum gaan in 
september weer van start. Margriet 
Peskens, oefentherapeute Cesar, geeft 
al jaren groepslessen aan de 40 + en 
65 plussers. Zij wil zo veel mogelijk 
mensen uit deze doelgroep, en vooral 
de ouderen, activeren en stimuleren 
om fi t en actief te blijven. Zij nodigt 
u bij deze uit om een les gratis mee 
te doen.

De lestijden zijn:
Voor 40+ maandag- woensdag- en vrij-

dagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. 
Voor 65+ vrijdagmorgen van 10.15 tot 
11.15 uur.
Tijdens de gevarieerde lessen krijgt u 
individuele aandacht en wordt er reke-
ning gehouden met eventuele beper-
kingen. Er wordt gewerkt aan o.a. de 
buik, rug en beenspieren, ademhaling, 
ontspanning, houding en lichaamsbe-
wustwording. 

Informatie en aanmelding: 
Cesar praktijk Brinklaan 335, 
tel. 691 27 60 of 0614 65 84 24.

Fit met Cesargym

Afgelopen jaren hebben Mariska Gies-
kes en Orenda Karres enkele groepen 
opgeleid in de basismassage. De 
deelnemers waren erg enthousiast 
en brengen het geleerde nog steeds 
regelmatig in de praktijk.
Dat is ook wat Gieskes en Karres willen; 
meer ontspanning in het lichaam door 
aanraking. Niet alleen in hun eigen 
praktijk maar bij steeds meer inwoners 
in het Gooi. Op dinsdag 18 septem-
ber start er opnieuw een groep met 
de basismassage cursus in Bussum. De 
cursus begint met een open les waarbij 
men vrijblijvend kan kennismaken met 
de cursus, de leiding en de andere deel-
nemers. Ontspannen en genieten staat 
centraal tijdens deze cursus.  De cursus 
bestaat uit 11 lessen. In iedere les 
zal een lichaamsdeel aan bod komen. 

Eerst door middel van basis anatomie 
en daarna volgt een demonstratie hoe 
het betreffende lichaamsdeel te mas-
seren. Daarna oefenen de deelnemers 
onder leiding van Gieskes en Karres. Wil 
je goed leren masseren en vertrouwen 
krijgen in wat je doet, dan is het pret-
tig om een goede basiskennis te hebben 
van massagetechniek. Dat leer je tij-
dens deze cursus. Voor mensen die de 
basismassage cursus hebben afgesloten 
bestaat de mogelijkheid om zich te ver-
diepen tijdens de vervolgcursus I (rug, 
schouders en bekken) en vervolgcursus 
II (borst en buik). Gieskes en Karres 
hopen dat de volgende groep ook weer 
met dezelfde intensiteit en enthousi-
asme de kennis gaat toepassen. 
Meer informatie is te vinden op www.
mariskagieskes.nl of tel. 533 51 51

Wegens succes opnieuw 
basismassage cursus!!

Op dinsdag 25 september begint in 
Bussum weer een cursus bekkenbo-
dem en blaastraining voor vrouwen 
met incontinentieklachten. Ongewild 
urineverlies komt heel veel voor en 
niet alleen bij oudere mensen. Het kan 
o.a. ontstaan na een bevalling of in de 
overgang. Er zijn twee soorten klach-
ten. Men kan enkele druppeltjes of een 
scheutje urine verliezen bij inspanning 
zoals niezen en rennen of men kan 
voortdurend aandrang voelen en moeite 
hebben de plas op te houden. Gelukkig 
hebben al veel vrouwen ontdekt dat ze 

door middel van training van de bek-
kenbodemspieren en de blaas, in com-
binatie met houding en ademhaling, 
veel aan hun probleem kunnen doen. 
Bovendien krijgen de deelnemers tij-
dens de cursus meer inzicht en advies 
over het omgaan met incontinentie. De 
cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 
19.30 tot 21.00 u. en wordt gegeven 
in samenwerking met Thuiszorg Gooi en 
Vechtstreek. Voor informatie en aan-
melding kunt u bellen naar Margriet 
Peskens, oefentherapeute Cesar, tel. 
691 27 60.

Cursus voor vrouwen met 
incontinentie klachten

Het parcours van de Tempo-Run voert 
over de Huizerweg, park het Mouwtje en 
het Brediuskwartier: een prachtig stukje 
Bussums groen. Lopers kunnen daarbij 
kiezen voor  de Medium-Run van 4 km 
of de Long-Run van 10 km. Langs de 
route zorgen gezellige muziekbandjes 
ervoor dat iedereen losjes kan blijven 
lopen totdat de fi nish in zicht komt. 
Daarnaast is er een speciale Kids-Run 
(1 km) voor sportieve kinderen van 6 
-12 jaar. Startpunt is telkens de tweede 
rotonde op de Huizerweg, tegenover het 
Mouwtje. Als eersten gaan om 11.15 
uur de kinderen van start; de Medium-
Run begint om 11.30 uur. Lopers van de 
Long-Run starten om 12.00 uur precies. 
Het inschrijfgeld varieert naar leeftijd 
en afstand. Inschrijven voor deelname 
kan op 10 september vanaf 10.00 uur 
bij A.V. Tempo, Sportpark Zuid, Voor-
meulenweg 24. 
Op de website vindt u alle verdere 
informatie over het Bussumse loopeve-
nement. 
Wie volgend jaar niet alleen wil toe-
kijken –ook leuk!- kan zich aanmelden 
voor de nieuwe beginnersloopgroep die 
op 13 oktober a.s. bij A.

Tweede Tempo-Run 
Bussum op tweede 
zondag in 
september

Op zondag 9 september kunnen lo-
pers van alle leeftijden deelnemen 
aan de tweede editie van de Tempo-
Run Bussum. Vorige keer werd be-
loofd een traditie te maken van de 
Tempo-Run. Met deze tweede Run 
wordt dat een klein beetje waarge-
maakt.

Op dinsdagavond 11 september orga-
niseren Ypsilon, Labyrint~In Perspec-
tief, Steunpunt Mantelzorg en Symfora 
groep Gooi en Vechtstreek een thema-
bijeenkomst ‘Rehabilitatie: herstelge-
richt werken’. Deze avond is gericht op 
familieleden van mensen met psychische 
en psychiatrische problemen die hun 
leven weer zo willen inrichten als ze zelf 
willen. De bijeenkomst vindt plaats in de 

Rembrandthof, Laan van de Heelmeesters 
2, Hilversum van 19.30 – 21.30 uur. Kees 
Morra (arbeidsbemiddelaar bij de Symfora 
groep) en Paul Steenbrink (arbeidsbemid-
delaar / teamleider DAC/WESPP) vertellen 
over de diverse reïntegratiemogelijkhe-
den en reïntegratiebudgetten die er zijn 
om cliënten weer aan een betaalde baan 
te helpen. Mogelijkheden en kansen voor 
cliënten, maar ook voor werkgevers!

Themabijeenkomst ‘Rehabilitatie: 
herstelgericht werken’

Binnenkort start er een basiscursus voor 
echte beginners in Centrum Uit-Wijk. In 
tien lessen maakt u kennis met diverse 
basismogelijkheden op de computer. 
Zoals werken met Windows, Wordpad en/
of Word, e-mail, surfen op het internet, 
tekenen en foto’s bewerken met paint en 
het opschonen en onderhoud van com-

puterbestanden. Bij voldoende belang-
stelling zal de cursus starten op een 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Voor verdere vragen of opgeven kunt 
u bellen op maandag of dinsdagmiddag 
tussen 13.00 en 15.00 uur met Sabine 
Kuperus in Uit-Wijk, Dr.Schaepmanlaan 
10, 692 19 69.

Computercursus voor beginners


