Dit is de Nieuwsbrief van de Historische Kring Bussum voor leden en
geïnteresseerden. De Kring stuurt deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden
van onderwerpen die de geschiedenis van Bussum en het Gooi betreffen.

Mocht u de nieuwsbrief niet op prijs stellen of ontvangt u de nieuwsbrief
dubbel, antwoordt dan dat het emailadres verwijderd kan worden. Mocht
u op een andere emailadres de nieuwsbrief ontvangen of iemand
opgeven voor de nieuwsbrief dan kan dat ook via 'Beantwoorden'.
In deze nieuwsbrief: Informatie over de Week van de begraafplaats
en:
Het boekje Bussums Bijzondere Bomen.
Veel leesplezier!
Historische Kring Bussum
Tijdens de Week van de Begraafplaats staat kunst op begraafplaatsen
centraal.
U bent van harte welkom.
30 mei rondleiding begraafplaats Muiderberg tussen 19.00 en 20.00 uur
31 mei lezing ‘symboliek op de begraafplaats’ door Leon Bok,
begraafplaats
Bussum van 19.00 tot 21.00 uur
2 juni Open Dag en rondleiding begraafplaatsen Nieuw Hilversumseweg
Bussum
van 11.00 tot 14.30 uur met medewerking van de Historische Kring.
Zie ook weekvandebegraafplaats.nl

Het Brediuskwartier in Bussum is een aantrekkelijke wijk uit de
jaren ’20 en ‘30, waarbij bij het inrichten gebruik is gemaakt van
de hoogteverschillen en de vaarten die bij de zandafgraving zijn
ontstaan. Ook aan de variatie in villabouw werden eisen
gesteld. Sinds 2009 is de wijk een beschermd dorpsgezicht.
De wandelroute door het Bilderdijkpark en de wijk, die in dit net
uitgekomen boekje beschreven is, voert langs tientallen bomen,
struiken en planten die met kennis van zaken beschreven zijn.
Voor bezoekers met wandelwagen en voor minder validen zijn
op een plattegrond alternatieven aangegeven. De wandeling

kan gemakkelijk ingekort of onderbroken worden en kan op
diverse plaatsen op de route begonnen of beëindigd worden.
Veel plezier! Het boekje is gratis verkrijgbaar bij de Historische
Kring, in de Bibliotheek Gooi en meer in Bussum en in het
Gemeentehuis.

