
AGENDA ACÍIVITEITEN IN DE REGIO

Voo.lqpiq in 1985
Expositiê ven gebruiksvootwerpen , k1o-
ding enz van rond de eeuwwisseling
bijeengêbracht door An6 Verschuur.
0p do expositie ook vootwerpen en fo-
to's in het bezit van de werkgroop
oudheldkaner van de Historische (Ding
Bussum,
Plaats : Brinklaan 146 B' Bussum
0pen : do en zatt van 10.00 - 16.00

Juti/êugustus !i!!9!9!! !

Rondleidinqen in de Vitus, verzorgd
door Jeroen Houwelinq en Flêns Jans-
sen, op zaterdsgmiddag: tt{eê rond-
Ieidíngen van drie kwartierr tussen
14.00 en 17.00
NadeDe j.nlichtíngen bij Mev!.Wennink
te7, 01259 - '12596

orgelconcerten, concertgevel J€ep
Zwart. Zes concerten op woensdega-
vond. Intichti.nqen bij de plaatselijke
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Cultureel qg!!Igg_99_yggl! ' 
Goois Museum Vaartweg Hilversum :

'lB mei t/m 7 juli Expositie over de architecten G.B. en A. salm. Vader en
Toon SaIm leefden van 18J1-1897 en ven 1857-1915 en bouwden veel in
AÍnsterdam en HilveDsum,

15 juni t/m I september ! I'Techtigers en hot Gooi - Amsterdammers op zoek- nasr rust en/of inspíretie in het Gooi". Een beeld van de kunstenaats
hun woonplaatsen en huizenr hun inspiratiebronnen ên bronnen en hun
16laties met Amsterdam.

Voorlopig in het Lette.kundig l"luseum in Den Haag

"Éot is vol schatten hieri' (citaat Gorter)' Nederlandse literatuur
van 1750 tot heden.
[Van beleng i.v.m. de te orqaniseren Literaire Tentoon6te]1j.nq in '86l

I septembet ! BIJEENKoI'4ST HISToRISCHE KRING BUSSUI4

openbare Biblioihéêk Dr.A.Kuyperlaan' aanvang 20.00
Presentatie door de Werkgroep oudheidkanerl verslag van de werkbezoe-
ken aan het Goois l'luseum en aan enige 0udheidkamers in de reqio.
Discussie over een oudhêidkamer in BusÉum'
Vertoning van diars van de Expositie rBussum's Bloei' in 1981.
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