
Historische Kring Bussum
Voor € 15,- bent u lid. Driemaal per jaar ontvangt u het rijk geïllustreerde en informatieve 
Bussums Historisch Tijdschrift. En verder kunt u kosteloos deelnemen aan onze activiteiten 
zoals lezingen, wandel- en �etstochten, tentoonstellingen en excursies. U kunt als lid actief 
deelnemen aan de  werkzaamheden die wij als vereniging verrichten op het gebied van 
organisatie, archivering en publicatie.  Voor meer informatie kijk op onze website; 
www.historischekringbussum.nl en de facebookpagina 
https://nl-nl.facebook.com/HistorischeKringBussum

zondagmiddag: Gooise Meren met de bus

Op zondagmiddag 12 september rijden er ‘hop-on / hop-o�’ 
autobussen door de 4 kernen van Gooise Meren. De tijden 
zijn elke 30 minuten vanaf 12.30 uur tot 16.30 uur.
In Bussum zijn de op- en uitstappunten: 

(1) op het Stationsplein 
(2) bij de Nieuwe Brink  
(3) bij Hotel Jan Tabak

De bussen rijden vanaf Bussum naar Naarden (Vesting), Muiderberg en Muiden. Zie de 
routekaart en tijden/haltes op onze website www.historischekringbussum.nl

OMD-activiteiten in de kernen Naarden, Muiden, Muiderberg
Tijdens het OMD-weekend worden ook in de andere kernen van Gooise Meren monumenten 
opengesteld en activiteiten georganiseerd. 

zaterdag en/of zondag11- 12 september

Naarden: op zondag is geopend: onder andere De Gele Loods (VVV); het Stadhuis;  het 
Vestingmuseum; het Comeniusmuseum;  het Weegschalenmuseum; historische schepen in 
de Nieuwe Haven. Zie ook de website www.openmonumentendag.nl

Muiden: op zaterdag is geopend: het Muizenfort/Fort C, onderkomen van Historische Kring 
Muiden; de RK Heilige Nicolaaskerk aan de Herengracht; de Grote of St. Nicolaaskerk aan de 
Kerkstraat (beide kerken tot 16 uur open). Op zondag is het Muizenfort/Fort C geopend. Zie 
ook de websites: www.hksm.nl en www.openmonumentendag.nl
Muiderberg: zie de website www.openmonumentendag.nl
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PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG 2021
Dit jaar is het thema van de Open Monumentendagen “Mijn monument is jouw monument”. 
De Historische Kring Bussum heeft rond dit thema diverse activiteiten georganiseerd. U kunt 
met een wandelroute genieten van monumentale woningen in het prachtige Brediuskwartier; 
u bent welkom in enkele bijzondere kerkgebouwen en de synagoge; u kunt een bezoek 
brengen aan enkele monumentale begraafplaatsen en u krijgt gelegenheid om met een 
oldtimer autobus een bezoekje te brengen aan OMD-activiteiten in een (of meer) van de 
andere kernen in de gemeente Gooise Meren. In deze �yer leest u alle informatie. Deze is ook 
te vinden op de websites www.historischekringbussum.nl en www.openmonumentendag.nl 
en op https://nl-nl.facebook.com/HistorischeKringBussum.

zaterdag 11 september  12:00 - 16.30 uur

Op zaterdagmiddag zijn de volgende architectonisch en historisch waardevolle 
monumenten in Bussum voor u toegankelijk. Op alle locaties zijn gastheren/-vrouwen 
aanwezig voor het verstrekken van informatie of het geven van rondleidingen.  

open monumenten

eigen gelegenheid Brediuswandeling
Startpunt:  Hotel Jan Tabak (hoek Brediusweg en Amersfoortsestraatweg). De HKB is aanwezig 
van 12.00 tot 16.30 uur om u van informatie en een kop ko�e te voorzien. Op de middag 
worden presentaties gegeven: om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Deze zijn bedoeld als inleiding op 
de wandeling.  In deze wandeling kunt u de net heropende Julianaschool aan de Willem 
Kal�aan bezoeken.

De routekaart is verkrijgbaar bij Jan Tabak, het kantoor van de HKB en is te downloaden van 
onze website.

zondag 12 september  12:00 - 16.30 uur

gegidste Brediuswandelingen
U kunt deelnemen aan een gegidste wandelroute door het Brediuskwartier, vanaf 
vertrekpunt Hotel Jan Tabak (hoek Brediusweg en Amersfoortsestraatweg). De 
wandelingen duren ongeveer 1 uur en 15 minuten. Er zijn 2 ‘ronden’ met diverse groepen. 
U kunt deelnemen via aanmelding (o.v.v. naam en telefoonnummer) vooraf op 
hkb@historischekringbussum.nl. Toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst 
van de aanmeldingen. 

Ronde 1:  ontvangst met ko�e en inleiding om 12.30 uur. Start van de 
                     wandelgroepen rond 13.00/15 uur. Einde wandeling uiterlijk 14.30 uur.

Ronde 2:  ontvangst met ko�e en inleiding om 14.45 uur. Start van de 
                     wandelgroepen rond 15.15/30 uur. Einde wandeling uiterlijk 16.30 uur. 

Synagoge Bussum 
Kromme Englaan 1A / Bussum
De Synagoge is geopend voor bezoekers. Vanaf 12.00 uur start 
elk heel uur een rondleiding van een (ruim) half uur. De tijden zijn 
12.00 uur; 13.00 uur; 14.00 uur; 15.00 uur en 16.00 uur. U kunt uw 
bezoek combineren met een bezoek aan de Joodse begraafplaats 
en/of met een Brediuswandeling.   

Joodse Begraafplaats  
Amersfoortsestraatweg / Bussum
De Joodse Begraafplaats in Bussum is gelegen op een apart deel 
van de Oude Begraafplaats Naarden. Vanaf 12.00 uur start elk 
heel uur een rondleiding van een half uur. De tijden zijn 12.00 
uur; 13.00 uur; 14.00 uur; 15.00 uur en 16.00 uur. U kunt uw 
bezoek combineren met een bezoek aan de Synagoge en/of met 
een Brediuswandeling.  

 Oude Begraafplaats Naarden   
Amersfoortsestraatweg / Bussum

De Oude Begraafplaats Naarden is van 12.00 - 16.30 uur geopend 
voor rondleidingen. Ook is er een foto-expositie gericht op 
het OMD-thema. Een deel van de Oude Begraafplaats vormt 
de Joodse Begraafplaats. 

Spieghelkerk / Nwe. ’s Gravelandseweg 34
Majellakerk / Iepenlaan 26 (hoek met de Nwe. Hilversumseweg
Mariakerk (Koepelkerk) / Brinklaan 40  
       Er worden concerten gegeven op het beroemde Steinmeyerorgel om 
      13.00; 14.00 en 15.00 uur. 
Vrije Evangelische Gemeente / Frederik van Eedenweg
Algemene begraafplaats / Nieuwe Hilversumseweg 59
Oude RK-begraafplaats / Nieuwe Hilversumseweg 57
Julianaschool / Willem Kal�aan 3 Dit bijzondere jaren-30 schoolgebouw ligt aan 
      de wandelroute door het Brediuskwartier.
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