
PROGRAMMA

Koptisch Orthodoxe 
Kerk van Sint Verena
Ceintuurbaan 43 
geopend van 11.00 – 16.00 uur 
met informatie, rondleidingen 
en koorzang. Er is onder meer 
een bijzonder Egyptisch  
koorhek te bezichtigen.

Majellakerk
Iepenlaan 26 ( hoek met de 
Nwe. Hilversumseweg ) 
geopend van 12.30 – 15.00 uur 
met  rondleidingen om 13.00 
en 14.00 uur.

Mariakerk (Koepelkerk
Brinklaan 40 / 12.00-16.00 uur. 
Om 14.00 uur wordt het 
beroemde Steinmeyerorgel 
bespeeld door Rina Ishii en 
om 15.00 uur door Wibren 
Jonkers. Er worden bijzondere 
attributen tentoongesteld en 
voor kinderen is er  
een speurtocht.

Spieghelkerk
Nwe. ’s Gravelandseweg 34
geopend van 11.00 – 
16.00 uur voor inloop en 
bezichtiging.

Zaterdag 10 september

Zondag 11 september

Oude begraafplaats 
Amersfoortsestraatweg 
Bussum
De Oude begraafplaats 
geeft u een bijzonder zicht 
op bijna twee eeuwen 
geschiedenis van Bussum 
en Naarden. 
Dit rijksmonument is 
geopend van 11.00 - 16.30 
uur voor bezichtiging en 
rondleidingen. Ook is er een 
foto-expositie gericht op 
het thema. Een kleine 
speurtocht leidt u langs 
een aantal aansprekende 
graven en om 14.00 uur 
wordt er een concert 
verzorgd door een trio 
koperblazers. 

De Historische Kring Bussum verzorgt samen met 
Energiecoöperatie Wattnu het Open Monumentendag 
programma rondom duurzaamheid, tussen 12.00 en 
17.00 uur. Wij zijn te gast bij House of Dialogue in het 
prachtig verbouwde Bensdorpgebouw, de voormalige 
fabriek van de beroemde Bensdorpchocolade.

House of Dialogue
House of Dialogue is het huis van management-, advies- en opleidingsbureau 
Dialogue. Het is een plek waar alles draait om verbinding. In verbinding kom je 
verder. Deze overtuiging ligt aan de basis van alles wat wij doen. House of Dialogue 
is een plek waar leren, werken en inspireren samengaan. De dialoog en kunst zijn 
onze inspiratiebron. Daarom organiseren wij regelmatig exposities en events over 
actuele thema’s. We zijn daarom met plezier gastheer voor het Open Monumentendag 

programma op 11 september. Op deze dag leiden wij op diverse momenten de bezoekers rond in het prachtige en 
duurzaam verbouwde Bensdorpgebouw. U bent welkom!

Zondag 11 september   Bensdorp Nieuwe Spiegelstraat 11 Bussum‘Duurzaamheid’ kent verschillende betekenissen die op diverse manieren worden getoond. U bent op zaterdag 
10 september welkom in vier bijzondere monumentale kerkgebouwen op verschillende locaties in Bussum. Op zondag 
11 september krijgt u gelegenheid om het prachtige en duurzaam verbouwde Bensdorpgebouw te bezichtigen. 
Bensdorp kreeg in juni de Publieksprijs  Gooise Meren 2022 voor het mooist gerenoveerde gebouw! In en rondom het 
Bensdorpcomplex worden diverse activiteiten en exposities rondom duurzaamheid georganiseerd. 

In deze �yer leest u alle informatie. De info is ook te vinden op de websites 
www.historischekringbussum.nl en www.openmonumentendag.nl en op 
https://nl-nl.facebook.com/HistorischeKringBussum.

Open monumenten in Bussum 
Op zaterdagmiddag zijn de volgende architectonisch en historisch waardevolle kerkgebouwen in Bussum voor u 
toegankelijk. Op alle locaties zijn gastheren/-vrouwen aanwezig voor het verstrekken van informatie of het geven van 
rondleidingen. Ook wordt in diverse kerken muziek verzorgd.

Synagoge Bussum 
Kromme Englaan 1A 
Bussum
De Synagoge is geopend 
voor bezoekers. Vanaf 12.00  
tot 16.00 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.  

Joodse begraafplaats
Amersfoortsestraatweg 
Bussum
De Joodse begraafplaats  
ligt op een apart deel van de 
Oude begraafplaats. Vanaf 
12.00 u tot 15.00 u start elk 
heel uur een rondleiding van 
een half uur.  

Energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu
Wattnu helpt inwoners van Gooise Meren met verduurzaming van hun woning. 
Meer informatie via www.wattnu.org. 
Op zondag 11 september organiseert Wattnu de volgende activiteiten:

Energiecoaches
Speciaal opgeleide energiecoaches geven advies over het 
verduurzamen van (monumentale) woningen en 
historisch erfgoed.  

Tentoonstelling Kompas op Groen
Met de kleurrijke expositie Kompas op Groen gaan de 
bezoekers - jong en oud - op reis door de tijd en leren 
alles over energie van vroeger, nu en in de toekomst.  

Expositie en prijsuitreiking project Willem de Zwijgercollege
Wattnu heeft voor het Willem de Zwijgercollege het project 
‘Verduurzamen van historische panden’ ontwikkeld. De 
leerlingen hebben hun creatieve verduurzamingsideeën 
verbeeld in maquettes, moodboards en vlogs. De beste daarvan 
kunt u zien in de expositie en het allerbeste ontwerp wordt 
bekend gemaakt om15.00 uur tijdens de prijsuitreiking!

De ‘duurzame huizen-wandeling’
Bensdorp vormt het startpunt van de ‘duurzame huizen wandeling’ door het Spiegel. Door de 
Vrienden van het Spiegel is een wandelroute uitgezet langs een aantal historische panden die al 
verduurzaamd zijn.  

Historische Kring Bussum
De Historische Kring Bussum biedt u twee activiteiten in en om Bensdorp. 

Gegidste rondleidingen
Tussen 12.00 en 15.30 start er elk half uur vanuit House of Dialogue een korte rondleiding over het 
Bensdorpcomplex met aandacht voor de historie en architectuur.   

Foto/�lmpresentatie 
In House of Dialogue kunt u doorlopend  twee foto- en �lmpresentaties zien: één over (de historie van) 
de Bensdorpfabriek en één over oude reclamematerialen/campagnes van Bensdorp.  
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