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De Zandzee was een ten dele 
uitgegraven stuifterrein bij het 
huidige St. Vituscollege.

Vanuit het dorp bereikte men de 
zandzee via de Nwe ’s-Gravelandseweg 
of via Gooiberg en de Plaggeweg. 
Vooral het lager liggende gedeelte 
was een dorado voor de jeugd die er 
speelde en diepe kuilen groef, tot aan 
het grondwater toe. 

Tijdens de mobilisatie (omstreeks 
1939) is er op grote schaal zand 
weggehaald voor het bouwen van 
militaire versterkingen o.a. in  
Naarden. Er ontstond toen een gat 
dat lager was dan het grondwater 
waardoor een waterpartij ontstond.

Hoe dit gebied in die tijd de naam 
“de zandzee” kreeg heeft  verschil- 
lende verklaringen. Een daarvan is 
het verhaal dat deze naam gegeven 
was door oud indiegangers van wie er 
zoveel in Bussum wonen. De krater 
van de vulkaan Bromo op Java werd
namelijk ook de Zandzee genoemd. 

Tekst: Maaike Witzel
Bron en foto’s: 
Collectie Historische Kring Bussum

De de zandzee, met links nog vaag zichtbaar de St. Vitus kerk van Bussum. 

Een groep spelende kinderen maken even tijd voor de foto. Plaggeweg op de achtergrond. De waterpartij met op de achtergrond de Nwe. ’s Gravelandseweg.

Ingang naar de Zandzee

Cultuur, geschiedenis en spannende 
verhalen wekken zeker uw interesse. 
Naarden is de oudste stad van het 
Gooi, die vanwege haar unieke histo-
rische rijkdom, stervormige uiterlijk 
en indrukwekkende verdedigingswallen 
zeker indruk maakt. Door de verhalen 
van de gidsen, die de mooiste beziens-
waardigheden van de vestingstad laten 
zien, vormt u zich een beeld, wat zich 
vroeger binnen de vestingwallen heeft 
afgespeeld. De stad dankt o.a. haar 
bekendheid aan de ligging ten opzichte 
van de Hollandse Waterlinie en de Stel-
ling van Amsterdam. “De Grote Kerk”, 
bekend door de jaarlijkse uitvoering 
van de “Mattheus Passion” op Goede 

Vrijdag, het 17e-eeuwse stadhuis en 
de Utrechtse Poort behoren tot de 
belangrijkste historische gebouwen. 
Na de wandeling (ca. 5 kwartier) zijn 
er diverse mogelijkheden uw bezoek 
te verlengen, o.a een bezoek aan het 
vestingmuseum of genieten van een 
drankje/hapje in één van de vele res-
taurants in de stad.

Start stadswandeling: 12.30 uur bij de 
VVV, Adr. Dortsmanplein 1-B, Naarden. 
Vanaf 12.15 uur kaarten verkrijgbaar.
Voor informatie over de stadswandeling 
of overige activiteiten  van de VVV Hol-
lands Midden, Naarden. tel. 694 41 14 
(geopend ma-vr. 09.00–17.00 uur).

Stadswandeling 
Naarden
Zondag 20 januari is zo’n dag om o.l.v. een stadsgids de ves-
tingstad Naarden beter te leren kennen. Om 12.30 uur staan 
de stadsgidsen van de Werkgroep Vestingstad klaar bij de VVV 
Naarden voor de stadswandeling. 

Inhoud
In deze cursus komen o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod:
-  de theorie van het opruimen;
-  het opberg- en terugvindsysteem, de 

vaste plek;
-  keuzeproces: bewaren versus afstand 

doen
-  de papierstroom / archief aanleggen
-  time-managment: keuzes maken / 

prioriteiten stellen; 
-  rust en ruimte in het interieur. 

Bewustwording en inzicht krijgen 
spelen dwars door alle onderwerpen 
heen.

Voor wie bestemd
Deze cursus is bestemd voor mensen 
die het moeilijk vinden om keuzes te 
maken, chaotisch zijn en die structuur 
in huis en huishouden willen aanbren-
gen. Ook als u gaat verhuizen van een 
grote naar een kleine woning kan de 
cursus van pas komen.

Voor informatie en aanmelding (tot 2 
weken voor aanvang): 692 44 95, 
Cursusbureau of via www.tgvleden.nl

Wilt u ook ‘Rust en ruimte 
in huis en hoofd!’?
Tegenwoordig is het een hele opgave om niet overspoeld te wor-
den door informatie, papier en spullen. Een goede structuur in huis 
en huishouden lijkt bijna van levensbelang. Onlosmakelijk hiermee 
verbonden is het bewust worden van wat u wel en niet belangrijk 
vindt om te bewaren. Thuiszorg Gooi en Vechtstreek organiseert in 
Huizen, Botterstraat 55, de korte cursus  “Rust en ruimte in huis en 
hoofd”.  De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2 ½  uur. De 
cursusdata zijn: 22, 29 januari en 19 februari van 19.30-22.00 uur. 

Zondag 20 januari: Verlosserkerk 
10u. Ds. C. Bergström; Wilhelmina-
kerk 10u. Ds. H.J. v. Dijk; Spieghelkerk 
8.55u. Ds. L.W. Smelt, 10.30u. mw. 
Ds, J. v.d. Putte, 17u. Ds. A. Tromp; 
Geref. Kerk vrijgem. 9.30 en 17u. Ds. 
M. Heemskerk; Vrije Evang. Gem.10u. 
dhr. H.M. de Jager; Evang. Luth. Kerk 
10u. Ds. C. Hubner; Remonstrantse 
Gem. 10.30u. Ds. D.L.H. Lunenburg; 

Ned. Protestantenbond 10.30u. Ds. R. 
Ritmeester; Doopsgz. Gem. 10.30u. 
Ds. G.A. Reinhold; de Christengemeen-
schap 10u. dienst; Leger des Heils 17u. 
samenkomst; Vrije Kath. Kerk 10.30 en 
19.30u.; Mariakerk 10u. A. Fritschy.

Donderdag 24 januari: Mariakerk 
12.30-12.50u. B. Moussault/J. Jans-
sen.

Kerkdiensten

Op zaterdag 19 januari a.s organiseert 
de K.V. “de Meent” haar eerste Minima-
rathon in de lunchroom op de Hilver-
sumse Meent. Deze klaverjasmarathon 
begint om 10.00 uur en eindigt om 
18.30 uur. Er wordt gespeeld volgens 
de Amsterdamse methode en verplicht 
op de voorhand. 
Kijk ook op de website: www. kv-
demeent.nl. Inlichtingen of inschrij-
vingen, tel. 6916318 of per e-mail: 
hein.2301@hetnet.nl.

Klaverjas 
minimarathon


