
AGTNDA ACTiViTEITEN MAART t/m MEI 1986 BUSSUM e.o.

HIST0RISCHE KRING BUSSUM, Openbare Bibliotheek Dr. A.Kuyper1aan, aanvanq 20.00
theek Dr.A.Kuyperlaan, aanvang 20.00 :

5 maart : Diavertoning over "Afbraak en
weg 5'r. Presentatie de heer G.
Spreker Carol_ Voges uit Soest,
Pa Plnkelman van Bomans).

opbouw van de boerderij aan
Lancemeijer.
striptekenaar (van o.a. de

de Plaggen

onsterf elijke

zaL. 19 of 26 april: Excursie naar het Smithuizerbos, gelegerl tussen Hilver-
sum en Lage Vuurse. Rondleiding en ontvangst door Dr. D.P.Bouvy.
Informatie over vertrek en datum bijhet secretariaat tel. 36484.

6 mei : Lezing "Archiefonderzoek in het in het streekarchief". Spreekster Mevr.
C.M.Abrahamse, Gemeente/Streekarehivaris Hilversum.

mei : hervatting van WANDELINGEN IN HET SPIEGIL met uitleg over architectuur en
bewonersgeschiedenis door Mevr. N. Lanqemeijer. Rondleidinqen op zat.
middag om 14.00 0pgave bij de fam. Langemeijer tel. 10114.

Voorlopig in1986 in [xpositieruimte TER SCHUURT Brinklaan 1468, qeopend do. en'2at,10.00 - 16.00: Gebruiksvoorwerpen, kledinq enz van rond de eeuw
wisselingl verder voorwerpen en foto's in bezit van de Werkgroep
Oudheidkamer van de Historische Krinq Bussum.

V0LKSUNiVERSITTIT NAARDTN-BUSSUM BRINKLAAN 117 teL . 30539

27 naatL : Lezing "De Vecht op de voet gevofqd", een vergelijking met de toe-
stand stand van 70 jaar geleden en nu, aan de hand van Thijsse's Verkade
A1bum Album "De Vechtrr. Spreker E.Munninq Schmidt

29 nei : Lezing ?rDrie honderd jaar Paleis Het Loot'. sprekers Drs. chr.
Smits en Ferry Jongbloed.

11 mei : Excursie "Zutphen met stadswandeling" en 'rApel-doorn, bezoek aan
Paleis Het Loo. Al-Leen mogetrijk met fezinq vooraf.

CULTUREEL CENTRUM DE VAART G00I5 MUSEUM Vaartweg Hii.versum

t/m maart: Expositie I'Het G00I IN V0GELVLUCHTi'.

26 maart : Lezing van de Historische Kring Albertus Perk '?De rs-Gravel-andse
paardentramrr. Spreker de heer W.I.Engel.

5 april tot 15 juni : Expositie over hoeden, de ontwikkeling van hoeden in de
19de en 20ste eeuw. De tentoonstelling is overgenomen uit het His-
torisch Museum te Rotterdam.

23 april : Lezing van de Historische Kring Albertus Perk "De colfectie C.Boek-
schoten schoten", kaartencol-lectie over het Gooi in bruikleen bij de H.K.

Albertus Perk, ondergebracht in het streekarchief te Hil-versum.
Spreker de heer E. van Mensch, conservator Goois Museum.

HISTORISCHE KRING HUIZTN

25 maart : Film over de ontwikkeling van Huizen, met toelichting door Klaas
Wouda. De Boerderij aanvang 20.00



HISTORISCHE KRING BLARICUM

eind apri],/begin meÍ : Middagbijeenkomst over de "St. Vituskerk te Bl-aricum'r.
Lezing over architect P.J.H.Cuypers, Expositie van kerkschatten.
lnlichtingen : H.K.Blaricum tef. O2153 - 15015.

HISTORISCHI KRING EEMNES

24 nei : OPEN DAG IN EIMNES : JAARDAG STICHTING TUSSIN VECHT tN EEM
Er is
wordt

een
een

ochtend- en een middagprogramma plus een l_unch. Bovendien
bescheiden tentoonstelling ingericht.

iissum gaat
frenestndio
Ëoch niet
afbreken

(Van onze verslaggever Antorr Boender)
BUSSUM - Hef eollege ven Bussun heeft zijn beglnselbclnit

orn het gebouw van de voormahge frenestudio te slopen Inge-
trokken. Dit verklearde wethouder drs. F. Witkamp aan het slot
v,14 de raldsvergaderlng, waarin gedebatteerd werd owr de
aankeop vdh dit historische pand. tr)e raad besloot hct gehonr
veor 155.1tr0 Sulden van de NOS te kopen.

Gooi- en Eemlander vaI I4-2-86
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Bovendien zijn blj de ABNBank
purea van f 25 r- ve::krijgbaar
ving van het pand,

Rekeningnummer van de

bouwsteenbew\jzen in cou-
ten bate van de verbou-

ABN Bussun 55.40.rO.888
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