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Zoals u vorige week al in deze 
rubriek hebt kunnen lezen, 
vinden komend weekend de 
Open Monumentendagen 
plaats. Het thema is Mijn mo-
nument is jouw monument. 
Net als vorig jaar werden de 
voorbereidingen bemoeilijkt 
door onzekerheid over de toe-
stand in de wereld met betrek-
king tot COVID19. Wat zou er 
wel en niet kunnen?

Wandeling door het Bredius-
kwartier
De Historische Kring Bussum 
heeft voor de voorzichtige weg 
gekozen en een programma ont-
wikkeld dat ook op anderhalve 
meter van elkaar kan worden ge-
noten. De belangrijkste compo-
nent daarvan is een wandeling 
door het Brediuskwartier. Die 
wandeling was in 2019 een groot 
succes bij de bewoners, toen die 
het 100-jarig bestaan van hun 
wijk vierden. Dat leek voor her-
haling vatbaar, nu ook voor niet-
Bredianen.

U kunt de wandeling op twee 
manieren maken. Startpunt is 
steeds Hotel Jan Tabak, op de 
grens tussen Bussum en Naar-
den.

Zie voor meer informatie de 
website van de HKB, www.histo-
rischekringbussum.nl of de face-
bookpagina www.facebook.com/
HistorischeKringBussum

Andere locaties
U kunt (op eigen gelegenheid) 
ook een aantal andere locaties 
bezoeken: de Spieghelkerk, de 
Koepelkerk, de Majellakapel, de 
kerk van de Vrije Evangelische 
Gemeente, de Julianaschool, de 
Synagoge en de begraafplaatsen 
van Bussum. Zie voor meer infor-
matie en voor adressen en tijd-
stippen de website van de HKB 
en/of de brochure.

Met de bus
Op zondag 12 september rijdt 
er een hop on/hop off-bus langs 
de vier woonkernen van Gooise 

Open Monumentendagen

Vleeschhouwerij van Hogenbirk 
Op bijgaande foto uit 1890 een tafereel dat we niet vaak meer 
zien: slagers/slachters poseren in tenue met slachtvee voor de 
deur van de slager. De foto is genomen bij Vleeschhouwerij van 
Hogenbirk aan de Voorweg te Bussum.

 ¢ Villa Het Mouwtje in 1910.

Meren. De tour start elk half 
uur van 12.30 uur tot 16.30 uur 
vanaf Station Naarden-Bussum. 
Maar u kunt uiteraard op diver-
se plaatsen in- of uitstappen. Er 
is een brochure beschikbaar met 
informatie over wat u zoal te-
genkomt. Deelname is gratis, in 
de bus gelden de regels voor het 

Openbaar Vervoer (dus gebruik 
van mondkapje verplicht). Zie 
verder de website van de HKB.

Open Monumentendag in Naar-
den, Muiden en Muiderberg
Uiteraard worden de Open Mo-
numentendagen ook in de an-
dere woonkernen van Gooise 
Meren gevierd.

In Naarden zijn onder andere 
de volgende locaties geopend: 
De Gele Loods (VVV; het voor-
malige Stadhuis; het Vesting-
museum; het Comeniusmuseum 
en het Weegschalenmuseum. In 
de Nieuwe Haven liggen histori-
sche schepen.

In Muiden kunt u onder meer 
het Muizenfort, de Nicolaaskerk 
aan de Herengracht en de Grote 
Kerk aan de Kerkstraat bezoe-
ken.

Zie voor meer informatie en 
voor openingstijden www.open-
monumentendag.nl of (voor Mui-
den) www.hksm.nl.

Nol Verhagen  ¢ Trappartij in het Mouwtje.

 ¢ De zanderijsloten bezuiden Naarden, voor de aanleg 
van het Prins Hendrikpark (1) en het Brediuskwartier (2).

 ¢ De route van de hop on – hop off-bus.
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