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BUSSUM 
Zaterdag 
Te bezichtigen  tussen 12.00 tot 16.00 uur:  Koptisch Orthodoxe 
Kerk van Sint Verena (Ceintuurbaan 43), Majellakerk (Iepenlaan 
26), Mariakerk (Koepelkerk, Brinklaan 40) en Spieghelkerk 
(Nieuwe ’s Gravelandseweg 34).
Zondag
Te bezichtigen tussen 12.00 en 16.00 uur: Het duurzaam 
verbouwde Bensdorpgebouw (Nieuwe Spiegelstraat 11), 
Synagoge Bussum (Kromme Englaan 1A) en Oude Begraafplaats 
(Amersfoortsestraatweg).
Vanaf 11.00 tot 16.30 uur rondleidingen op de Oude 
Begraafplaats, ook over het gedeelte dat de Joodse 
begraafplaats vormt. 
14.00 uur Concert door een trio koperblazers.  
Verdere informatie op historischekringbussum.nl

MUIDEN
Zaterdag 
Open vanaf 11.00-16.00 uur: het Muizenfort/Fort C, het onderkomen 
van Historische Kring Stad Muiden (Vestingplein 1) met in Fort C een 
mooie film over de geschiedenis van Muiden.   
Te bezichtigen tussen 12.00-16.00 uur: Grote of Sint Nicolaaskerk  
(Kerkstraat 3). 
Te bezichtigen tussen 11.00-16.00 uur: Heilige Nicolaaskerk/
Waterstaatskerk (Herengracht 83). 
Verdere informatie op hksm.nl.

NAARDEN    
Zaterdag
Naardense vaardagen met historische schepen. 
Zondag 
Thema ‘Sporen van de 80-jarige oorlog. Op zondag o.a. geopend: 
De Gele Loods (VVV infopunt), Stadhuis, Grote Kerk, Vestingmuseum, 
Comeniusmuseum, Weegschaalmuseum’en presentatie van historische 
schepen in de Nieuwe Haven. 
Zie ook de informatie op openmonumentendagnaarden.nl
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 zaterdag  11 september

12.00 uur - Excursie per fiets langs kazematten en groepsschuilplaatsen 
Inclusief bezichtigen interieur van een van de groepsschuilplaatsen, 
verzorgd door Guus Kroon.  
Verzamelen bij het Rechthuis, aanmelden via kroonguus@gmail.com.

12.00-16.00 uur - Presentatie MHM, OC De Steeg, Populierenlaan                                                          
Tentoonstelling archief en schenkingen MHM, oude Muiderbergfilmpjes 
kijken, verkoop Muiderbergboekjes, verhalen uitwisselen met oudere 
dorpsgenoten en Frits Vlaanderen, onze secretaris.  

12.00-16.00 uur - Puzzeltocht  8-14-jarigen   
Individuele start bij OC De Steeg. Een route voor kinderen en hun 
ouders, met vragen en opdrachten. Inleveren bij OC De Steeg. Voor 
alle kinderen een aardig prijsje i.s.m. SPAR Muiderberg.   

12.00-16.00 uur - Molen De Onrust, Naardermeer
Deze uit 1809 daterende molen, eigendom van Natuurmonumenten, is 
bij voldoende wind werkend te bezichtigen.

12.00-16.00 uur - Boerderij Velzenhorn, Googweg 10
De eigenaar-bewoner van deze schitterende in oorsprong 18e-eeuwse 
boerderij  is zo vriendelijk om belangstellenden te ontvangen en rond te 
leiden.

13.00 uur -  De Echo oproeper demonstreert ‘De Echo’
Via het Echo Poortje in het Echobos komt u bij de wereldberoemde 
Muiderbergse Echo voor een optreden van onze Echo oproepers 
Claudia de Raadt en Willemijn Leurs. Na afloop gelegenheid maken 
selfies, die kunnen worden geplaatst op onze facebookpagina.

13.00-17.00 uur - Kerk aan Zee, Kerkepad 1                                                                                              
Bezichtiging en torenbeklimming mogelijk. Tevens is de tentoonstelling 
met werk van  de Muiderbergse schilder Jan Meijer te bezichtigen.                                                                                                                                 

14.30 uur - Excursie per fiets langs kazematten en groepsschuilplaatsen                   
(zie informatie bij item van 12.00 uur)

15.00 uur - De Echo oproeper demonstreert ‘De Echo’ 

16.00 uur - Concert t.g.v. 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie
Camerata Capella o.l.v. Boudewijn Bruil in de Kerk aan Zee met 
verhalen verteld door Michiel v.d. Burgt.

zondag  12 september 

12.00-16.00 uur - Joodse Begraafplaats 
Gidsen zullen aanwezig zijn om bezoekers 
te ontvangen en vragen te beantwoorden. U 
kunt bij hen ook voor € 12,50 een uitgebreide 
brochure met plattegrond kopen (geen pin). Met 
deze brochure in vierkleurendruk kunt u zelf uw 
weg vinden over deze gigantische begraafplaats 
met zo’n 45.000 graven.

12.00-16.00 uur - Presentatie MHM, OC De 
Steeg Populierenlaan     
(zie voor informatie programma zaterdag)

12.00-16.00 uur - Puzzeltocht  8-14-jarigen 
(zie voor informatie programma zaterdag)

12.00-16.00 uur - Molen ‘De Onrust’, 
Naardermeer
 (zie voor informatie programma zaterdag)

12.00-16.00 uur - Boerderij Velzenhorn, 
Googweg 10
(zie voor informatie programma zaterdag) 

13.00 uur - De Echo oproeper demonstreert ‘De 
Echo’

13.00-16.00 uur - Bezichtiging Kerk aan Zee
 
13.30 uur - Excursie Natuurhistorie 
Thijn Westermann leert ons over de boomsoorten 
in het Echobos en op de Brink. Verzamelen bij 
‘De Echo’, einde op de Brink bij de muziektent.

14.00-15.00 uur - Concert GA Heinze
De Muiderbergse muziekvereniging GA Heinze 
speelt in de Kerk aan Zee.

15.00 uur - De Echo oproeper demonstreert ‘De 
Echo’

16.00 uur - Einde alle activiteiten

nieuwe gemeentelijke 
monumenten
Het college van B&W van Gooise Meren 
heeft onlangs de eerste gemeentelijke 
monumenten in Muiderberg aangewezen. 

Het gaat om de volgende adressen:                                                            
Badlaan 2-4 (huize Tessel-Schade)
Badlaan 11-13 (vm Postkantoortje)
Brink 24 (huize Caecilia)
Brink 27-28 (vm lagere school)
Googweg 20 (villa bij Hakkelaarsbrug) 
De Hakkelaarsbrug
Populierenlaan 2b (OntmoetingsCentrum 
DDe Steeg, vm. Gereformeerd kerkje) 
Populierenlaan 5-7 (villa Landzicht)  

gidsje ‘muiderberg’s 
monumenten op de kaart gezet’
Van dit gidsje - met alleen de 
rijksmonumenten, uitgegeven in 2020 
- zijn nog exemplaren beschikbaar. 
Deze worden op de centrale punten  
gedistribueerd.   

Word donateur!
en help mee de activiteiten van de 
Stichting Monumentaal en Historisch 
Muiderberg mogelijk te maken en 
verder uit te bouwen - zoals deze Open 
Monumentendagen, ons halfjaarlijks 
magazine en ons Muiderbergs archief - 
door een bedrag over te maken op
NL 57 RABO 0361 7054 33  t.n.v. 
stichting Monumentaal en Historisch 
Muiderberg

Vul daartoe uw naam en adres in op 
onze website st-mhm.nl/word-donateur 
en wij sturen u graag als dank een 
aardigheidje en nodigen u uit voor onze 
activiteiten. 
Donateurs die zich in op Open 
Monumentendagen in OC De 
Steeg aanmelden krijgen meteen de 
ansichtkaartenset PLUS nog iets aardigs 
uit de doubletten van onze collectie!  

‘Velzenhorn’

Organisatie ‘Open Dagen 2022’ 
Stichting Monumentaal & 
Historisch Muiderberg (MHM)


