
Een vakantieaanbieding: ken-
nismaken met de mooie plekken 
in de nieuwe gemeente! Bus-
sum, Muiden en Naarden vor-
men sinds 1 januari de gemeente 
Gooise Meren. 

Met gidsen, die de historie ken-
nen, kunt u een bus- en wan-
deltocht maken door deze ge-
meente, onderbroken door een 
koffiestop. Erfgoedorganisaties, 
waaronder Tussen Vecht en Eem 

(TVE), HK Stad Muiden, HK Bus-
sum en Vereniging Vestingstad 
Naarden, hebben deze bustocht 
uitgezet, die langs historische 
plaatsen in Gooise Meren leidt. 
Naast wandelingen door de 
vestingen Naarden en Muiden, 
leidt de tocht door Bussum en 
Muiderberg, door villawijken, 
buitengebieden, langs verdedi-
gingswerken, parken en meren. 
Gidsen vertellen erover tijdens 
de rit en tijdens twee wandelin-

gen. De tocht vindt plaats in een 
luxe touringcar. Mocht u slecht 
ter been zijn dan kunt u tijdens 
de wandelingen in de bus blijven 
zitten. U kunt mee, alleen, samen 
of met een groepje. Maar geef 
u eerst op! Op woensdag 17 au-
gustus om 12.15 uur start de bus-
tocht vanaf Sportcentrum/zwem-
bad De Zandzee, Struikheiweg 14 
Bussum. Opstappen kan ook om 
13.00 uur bij de Utrechtse Poort 
in Naarden, en nog later in Mui-
derberg en in Muiden. In Bussum 
eindigt de tocht omstreeks 15.30 
uur; in de andere plaatsen later. 
De tocht is mogelijk gemaakt 

dankzij subsidie van de gemeen-
te Gooise Meren.

De tocht duurt dus ruim drie uur. 
Geef u op via bustochtengm@
gmail.com en geef aan waar u 
wilt opstappen. Heeft u geen 
email dan kunt u zich opgeven 
via 035-6947726. Wilt u mee dan 
betaalt u een bijdrage van € 5 per 
persoon. Na ontvangst van een 
bevestigingsmail is uw inschrij-
ving rond.      

Met de bus door Gooise Meren

Houten huizen in de Sandtmannlaan in Naarden.

Het Naardermeer.

UIT DE HISTORIE VAN GOOISE MEREN

Grote zeesluis en Muiderslot te Muiden.
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