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Van het bestuur
Dit KringNieuws, dat tezamen met het Bussums Historisch
Tijdschrift wordt verspreid, is bedoeld voor u als lid van
de Historische Kring Bussum.
Maakte u al kennis met de nieuwe gemeente Gooise
Meren tijdens één van de bustochten, die de hkb samen
met de collega’s uit Naarden en Muiden organiseerde?
Mocht u de nieuwe gemeente
liever per fiets verkennen, dan
hebben wij een prachtige fietsroute
op papier; ook te downloaden via
www.historischekringbussum.nl
onder ‘Gooise Meren’.
En heeft u het boek Bye Bye Bussum; Kroniek van 200 jaar gemeente
Bussum al? De inhoud hiervoor
is geleverd door de hkb, de productie is verzorgd door
drukkerij Enter en de verkoop vindt plaats via boekhandel
Los en Bruna.
Nu de zomervakantie op zijn eind loopt zijn er weer
diverse activiteiten, waar wij u graag over informeren.
Zaterdag 10 september is de hkb aanwezig op het jaar
lijkse festival BussumCultureel en op zondag 11 septem
ber op Open Monumentendag. Gevelstenen, boekweit
en nog veel meer items krijgen tijdens de Open Monu
mentendag volop aandacht.
Later dit najaar organiseren we weer wandelingen bij
De Fransche Kamp langs de bunkers uit 1918. En wij
maken u attent op diverse interessante lezingen en
cursussen. Alles bij elkaar valt er weer genoeg te beleven
rond de historie van Bussum en omgeving!

Namens het bestuur, Klaas Oosterom

Activiteiten van 9 t/m 11 september
Op vrijdag 9 september start er bij de fontein op het
Wilhelminaplantsoen een ‘happening’: middelbare
scholieren krijgen de opdracht om verschillende plek
ken in Bussum te bezoeken en daar inspiratie op te doen
voor een nieuw gemeentewapen voor Gooise Meren.
Vanaf de fontein gaan ze naar ‘Emty Eyes’ op de rotonde
Huizerweg, dan naar de muur aan de Brinklaan (achter
Scapino) met het gedicht ‘De Lelie’ en ten slotte naar de
Majellakapel aan de Iepenlaan.

Zaterdag 10 september, op BussumCultureel, bent u
welkom bij de stand van de hkb op het Wilhelmina
plantsoen. In de tent wordt van 11.00 tot 16.00 uur een
gevelstenen-fotopresentatie vertoond.
Omdat boekweit als Bussums symbool centraal staat,
kunt u een zakje boekweitzaden met gebruiksaanwijzing
krijgen. En bij de poffertjeskraam Van der Steen kunt u
heerlijke, met boekweitmeel bereide poffertjes eten.
Zondag 11 september staat Bussum in het teken van de
Open Monumentendag. Als het er zaterdag niet van is
gekomen, kunt u alsnog heerlijk poffertjes eten. Verder
bent u van harte welkom op de locatie van de HKB, in
de lage rechtervleugel van station Naarden-Bussum. Van
daaraf vertrekken vanaf 12 uur elk half uur gidsen, met
wie u kunt wandelen langs gevelstenen, en een aantal
kerken en de synagoge
kunt bezoeken. In
ons documentatie
centrum wordt, net
als de dag ervoor,
‘Gevelstenen en meer in
Bussum’ vertoond.
Nassaulaan 34a

‘Bunker’-wandelingen
Het Spanderswoud verbergt geheimen. Niet alleen zijn
daar duidelijke sporen te vinden van een verblijf in de
zomer van 1809 van 4000 soldaten, die koning Lode
wijk Napoleon dienden. In dit bosgebied bevinden zich
ook 60 betonnen schuilplaatsen, die in 1918 aan het
einde van de Eerste Wereldoorlog voor soldaten zijn
gebouwd, maar nooit zijn gebruikt.
Zondag 9 oktober kunt u in dit natuurgebied een wan
deling met ons maken en een bunker bezoeken. Start:
om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Duur: 1 uur. Plaats:
parkeerterrein
in het bos bij
De Fransche
Kamp. Kosten:
geen. Kinderen
onder geleide.
Van tevoren
opgeven is niet
nodig.
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‘God in Gooi en Eemland’
Op woensdag 9 november zal om 20.00 uur in de
Doopsgezinde kerk, Wladimirlaan 10, een lezing wor
den gehouden onder de titel ‘God in Gooi en Eemland’.
Spreker: Henk Michielse uit Naarden.
Toelichting: ‘Hoe God verscheen tussen Vecht en Eem:
De kerstening van het Gooi en Ommelanden in de jaren
700 tot 1000.’ In 718 werden onze streken veroverd door
de katholieke Franken. Zij legden de mensen niet alleen
hun heerschappij en samenlevingsorde op, maar vooral
ook het christendom: Frankisering en kerstening gingen
hand in hand.
Wat was de geloofsbeleving van de mensen vóór de
Franken kwamen en hoe hardnekkig waren de heidense
praktijken in het middeleeuwse katholicisme? Wie
waren de geloofsverkondigers en hoe gingen zij te werk?
Hoe verliep de kerstening van de zielen en wanneer was
de zogeheten dieptekerstening tussen Vecht en Eem
voltooid? Niet alleen de mensen werden gekerstend,
maar ook de tijd en de ruimte. Hoe ging dat in zijn werk
en wat waren de resultaten? Kosten: € 6. Opgave vooraf
wordt aanbevolen: administratie@cciv.nl

Leergang Gooiologie najaar 2016
Water tussen Vecht en Eem

De leergang begint met een inleiding in de landschapsop
bouw in het verleden. Hoe is het landschap van Vecht en
Eem ontstaan, en welke rol heeft het water hierin ge
speeld? De transformatie van een dekzandlandschap naar
een uitgestrekt moerasgebied, doorsneden door rivieren,
vormde de onderlegger voor het huidige landschap.
De volgende bijeenkomst gaat in op de menselijke ingre
pen: hoe is de huidige waterhuishouding ontstaan en wat
zijn daar de kenmerken van? Ten slotte besteedt de leer
gang in de derde bijeenkomst aandacht aan de waterplan
tengemeenschappen in ons gebied en de kwaliteitsaspec
ten van water die bepalend zijn voor bijzondere waterflora.
Data: woensdagavonden 12 oktober: Sander Koopman,
Paleogeografie van ons gebied; 26 oktober: Chris de Bont,
Ontstaan & kenmerken van de huidige waterhuishouding;
2 november: Wim Weijs, Bijzondere waterflora. Daarnaast

vindt er nog een excursie plaats op een nader te plannen
zaterdagochtend. Tijdstip: 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur.
Plaats: Infoschuur ’t Gooi van het Goois Natuurreservaat
(GNR), Naarderweg 103A, Hilversum (tussen de stations
Bussum-Zuid en Hilversum-Mediapark), met parkeerge
legenheid. De deelnemersbijdrage bedraagt € 60, inclu
sief (digitaal) lesmateriaal. Bij aanmelding over te maken
naar Geopark nl44 rabo 0136458378. Aanmeldingen
via het Geopark Gooi en Vecht in oprichting, o.v.v. ‘leer
gang Water’, naam, telefoonnummer en e-mailadres.
E-mail: info@geoparkgooienvecht.eu. Nadere informa
tie mw. Hetty Laverman, tel. 06-23618314 of per mail
h.m.laverman@euronet.nl.

Schenkingen sinds februari 2016
Van mevrouw Wedman foto’s krantenknipsels, brochu
res en andere documenten. Van mevrouw P. Heijligers,
J. Ruizendaal en de heer P. Kamphuizen boeken. Van M.
van Ewijk linoleumsnede van N. v.d. Kreek. Van B.A.M.
Bus een logboek van Scouting Willibrordusgroep. Van
H.J. Hendriksen een videofilm. Van A. Pluer een speel
goedslijpkar. Van J. van Hassel een tas en t-shirt van de
NS. Van de heer Van Kempen documenten en foto’s. Van
mevrouw Smeenk sportmedailles. Van anonieme schenkers koekschaaltje Bosch van Bredius en een beeldje van
Gerardus Majella. Alle gevers hartelijk dank.

Het boek Bye Bye Bussum; Kroniek van 200 jaar gemeente
Bussum bevat ruim veertig rijk geïllustreerde artikelen
over de geschiedenis van Bussum en tien persoonlijke
herinneringen
van Ton Longay
roux. Dit prach
tig gebonden
boek, oblong
formaat, is voor
€ 19,95 te koop
bij boekhan
del Los en bij
Bruna.
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