
Dit is de Nieuwsbrief van de Historische Kring Bussum voor leden en andere 

geïnteresseerden. De Kring stuurt deze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden 

van onderwerpen die de geschiedenis van Bussum en het Gooi betreffen.  
 

Ontvangt u de nieuwsbrief dubbel of stelt u de nieuwsbrief niet op prijs, 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:  

•Erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht 

•Erfgooiersfietstocht rond Bussum en Naarden 

•Wandelroute Brediuskwartier  

•Agenda voor de komende maanden.  

  

1. In het kader van het Erfgoedfestival Groen in 

Gooi en Vecht start er zondag 24 juni  om 11.00 uur een wandeling met een gids 

door het Spiegel. Begin- en eindpunt: ter hoogte van Beerensteinerlaan 59 (Kom 

van Biegel). De gids vertelt en toont de geschiedenis, cultuur, natuur en mensen 

in/van het Spiegel. Duur: 2 uur. Aanmelden vooraf niet nodig. De wandeling wordt 

ook op 22 juli en 26 augustus gehouden.  

2. De Historische Kring Bussum gaat een nieuwe, 

korte gegidste erfgooierfietstocht uitzetten. Op woensdagmiddag 27 juni kunt u 

aan de proeftocht meedoen om te kijken of alles klopt. Het wordt een tocht rond 

 

 

https://maps.google.com/?q=Beerensteinerlaan+59&entry=gmail&source=g


Bussum en Naarden van 25 km en onderweg wordt een aantal keren gestopt, 

waarna de gids wat vertelt en iets laat zien of op iets wijst wat met de geschiedenis 

van de erfgooiers te maken heeft. Er kan een beperkt aantal fietsers meedoen. 

Opgeven: oosteromnc@gmail.com. Degenen die mee kunnen krijgen een bericht 

over plaats en tijd.  

3. Wandelroute in het Brediuskwartier aan de hand van het 

boekje 'Bussums Bijzondere Bomen'. Gratis te krijgen bij de Historische Kring 

Bussum in de lage rechtervleugel van het station, in de Bibliotheek en in het 

Gemeentehuis. 

Ook in het kader van het erfgoedfestival Groen in Gooi en Vecht: Doe de 

wandeling uit 1929 nog een keer: Station N-B, Spiegel, Bantam, Spanderswoud, 

Bussumerheid, Station.  

Beschrijving en kaartje, zie: 

https://www.historischekringbussum.nl/images/2018/De--wandeling-uit-1929.pdf 

4.  Agenda voor de komende maanden:  

•        6 september, 20.00 uur Wilhelminakerk: opening Open Monumentendag met de 

documentaire 'Het Eerbetoon' van Annet Betsalel over de vlucht van het gezin 

Joseph in 1943. 

•        8 en 9 september: Open Monumentendagen in Bussum. 

•        15 september: Bussum Cultureel 

Meer informatie in volgende nieuwsbrieven. 
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