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BUSSUM 
Zaterdag/Zondag 
Van 12.00 tot 16.30 uur vanaf startpunt Jan Tabak een 
wandelroute langs monumentale woningen in het prachtige 
Brediuskwartier. Op zaterdag op eigen gelegenheid, op zondag 
met gidsen. U bent welkom in enkele bijzondere kerkgebouwen, de 
Julianaschool (in het Brediuskwartier) en kan een bezoek brengen 
aan enkele monumentale begraafplaatsen waar rondleidingen 
worden gegeven. 
Zondag 
Bezoek de synagoge met een rondleiding en de joodse 
begraafplaats.   
Verdere informatie op historischekringbussum.nl.

MUIDEN
Zaterdag 
Bezichtigen van het Muizenfort/Fort C, onderkomen van Historische 
Kring Muiden, de RK Heilige Nicolaaskerk/Waterstaatskerk aan 
de Herengracht en de Grote of St. Nicolaaskerk aan de Kerkstraat 
(beide kerken tot 16 uur open). 
Zondag  
Bezichtigen van het Muizenfort/Fort C.
Verdere informatie op hksm.nl.

NAARDEN    
Zaterdag
Naardense vaardagen met historische schepen. 
Zondag 
12.00 uur Stadhuis - opening met startschot bustour.
Stadhuis: bezichtiging, rondleiding, muziek | Vestingmuseum: 
schuttersdag ‘light’ | Comeniusmuseum: verschillende 
tentoonstellingen | Weegschaalmuseum: demonstratie van de 
Slinger van Foucault | Podium deMess: optredens Babak-o-Doestan 
en expositie Hollandse Waterlinie | Utrechtse Poort: foto-expositie 
Fred Blaas | Burgerweeshuis en Kruidentuin: bezichtiging | Loodsen 
Oude Haven: antieke auto’s | Bastion Oranje: rondleidingen | 
Bastion Nieuw Molen gebouw C: Brouwerij Comenius bezichtiging 
en bierproeverij | Nieuwe Haven: Naardense Vaardagen met 
historische schepen, nautische ambachten, optreden Shantykoor 
en vlootschouw |Vestingvaart Naarden: rondvaarten (niet 
gratis) |Marktstraat: terrassen, optreden Wallenkraaiers | Oude 
Begraafplaats Naarden: bezichtiging en rondleidingen | Woon- en 
atelierschip De Zwerver: bezichtiging. 
Daarnaast de hele dag wandelen over de wallen en door de 
vesting, muziek beluisteren, shoppen, kunst en antiek kijken, 
genieten van een hapje en een drankje of een ijsje. 
Informatie: Gele Loods en VVV kantoor.
Zie ook de informatie op openmonumentendagnaarden.nl
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zaterdag  11 september

11.00 uur - Opening Open Monumenten dag (OMD) 
Start op de Brink en voorafgegaan door vier koperblazers van 
muziekkorps GA Heinze gaan we naar De Echo alwaar Jos Gunneweg 
voorzitter MHM de OMD opent en de twee nieuwe Echo Oproepers zal 
voorstellen.

12.00 uur - vanaf Het Rechthuis
Excursie per fiets langs kazematten en groepsschuilplaatsen
onder leiding van Huib ter Haar mede-auteur van het boekje 
‘Muiderberg en Muiden in de meidagen 1940’. Verzamelen bij het 
Rechthuis. Aanmelden bij huibterhaar@ziggo.nl.

12.00-16.00 uur - OC ‘De Steeg’ Populierenlaan                                                          
Tentoonstelling uit archief en schenkingen MHM, oude Muiderberg 
filmpjes kijken, verkoop Muiderbergboekjes, verhalen uitwisselen met  
oudere dorpsgenoten en Jan de Beus, onze archivaris, en met Frits 
Vlaanderen, onze secretaris.

12.00-16.00 uur - Molen ‘De Onrust’ Naardermeer
Bezichtiging van deze uit 1809 daterende molen, eigendom van 
Natuurmonumenten. Bij voldoende wind ook werkend te bezichtigen.
 
13.00 uur - ‘De Echo’
De nieuwe Echo Oproeper demonstreert ‘De Echo’.
Na afloop gelegenheid tot maken van een selfie met de Echo Oproeper 
in het Echo toegangspoortje. 

13.00-16.00 uur - Kerk aan Zee                                                                                               
Kerkbezichtiging, tentoonstelling met werk van Mieke Marx en 
beklimming van de kerktoren.   

14.30 uur - vanaf Het Rechthuis 
Excursie per fiets langs kazematten en groepsschuilplaatsen
onder leiding van Huib ter Haar mede-auteur van het boekje 
‘Muiderberg en Muiden in de meidagen 1940’. Verzamelen bij het 
Rechthuis. Aanmelden bij huibterhaar@ziggo.nl.

15.00 uur - ‘De Echo’
Echo Oproeper demonstreert ‘De Echo’.
(verder als bij 13.00 uur)

zondag  12 september

09.00-16.00 uur - Joodse Begraafplaats 
Open voor bezichtiging met gidsen. Bij hen 
kunt u tevens een uitgebreide brochure met 
plattegrond kopen, die de weg wijst over deze 
gigantische begraafplaats met zo’n 45.000 
graven.

12.00-16.00 uur - OC ‘De Steeg’ Populierenlaan                                                                           
(zie zaterdag zelfde tijden).

12.00-16.00 uur - Molen ‘De Onrust’ 
(zie zaterdag zelfde tijden).

12.00-16.30 uur - Oldtimer busrit vanaf 
parkeerplaats Joodse Begraafplaats.               
Elk half uur kunt u gratis opstappen voor een 
historische bustocht naar en door de andere 
kernen in Gooise Meren (georganiseerd door 
de samenwerkende OMD-organisaties Muiden, 
Muiderberg, Bussum en Naarden). 

13.00 uur - ‘De Echo’
Echo Oproeper demonstreert ‘De Echo’.
(verder als bij zaterdag 13.00 uur)

13.00-16.00 uur - Kerk aan Zee                                                                                                       
Kerkbezichtiging, tentoonstelling met werk van 
Mieke Marx en beklimming van de kerktoren. 

14.00 uur - ‘De Echo’ 
Excursie vanaf De Echo door het natuurhisto-
rische Echobos met Thijn Westermann die u 
meeneemt door dit voormalige park van het 
vroegere buiten ‘Rustrijk’.  

15.00 uur - ‘De Echo’
Echo Oproeper demonstreert ‘De Echo’.

16.00 uur - Einde alle activiteiten.
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Verantwoordelijk voor de organisatie is de stichting 
Monumentaal & Historisch Muiderberg (MHM) 
met dank aan de financiële ondersteuning door de 
gemeente Gooise Meren.
Coronamaatregelen zijn van toepassing zoals zij 
op beide data gelden.

WoRd donateuR ....
en help mee de activiteiten van MHM 
verder uit te bouwen door een bedrag 
over te maken op rekening NL 57 
RABO 0361 7054 33 t.n.v. stichting 
Monumentaal en Historisch Muiderberg.

Indien u daar prijs op stelt sturen wij u 
graag als dank de set ansichten die werd 
uitgegeven en nodigen wij u uit voor onze 
activiteiten. 
Stuur dan s.v.p. even uw adresgegevens 
aan penningmeester@st-mhm.nl.

Donateurs die zich in tijdens de Open 
Monumentendagen in het OC ‘De 
Steeg’ aanmelden ontvangen meteen de 
ansichtkaartenset en nog iets aardigs uit 
de doubletten van onze collectie!  

‘muiderberg’s monumenten op 
de kaart gezet’
Dit gidsje met de rijksmonumenten in 
Muiderberg, gepubliceerd voor de Open 
Monumentendagen 2020, is nog beschik-
baar en zal op de centrale punten 
worden gedistribueerd.  

aanwijzing gemeentelijke 
monumenten
Voor een aantal monumentwaardige 
panden die niet op de rijksmonumenten-
lijst voorkomen loopt een procedure 
waarin inwoners van Muiderberg vorig 
jaar een inbreng konden leveren tot 
aanwijzing als gemeentelijk monument. 
Deze zal waarschijnlijk eind dit jaar zijn 
afronding vinden. 

aanwijzing gemeentelijk 
beschermd dorpsgezicht
Stichting MHM heeft bij het gemeente-
bestuur van Gooise Meren bepleit het 
oude dorp Muiderberg, binnen een 
bepaalde contour, aan te wijzen als 
Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht, 
opdat naast panden ook waardevolle 
structuren beschermd kunnen worden.
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