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AGENDA ACTIVITEITEN IN DE REGIO t/m MAART 1988

Goois Museum

Het' Cultureel centrum De Vaart, Vaartweg 163 te Hilversum met het Goois Museum
is ingaande maandag 14 december 1987 gesloten. Heb Goois Museum, Kerkbrink 6
te Hil-versum zal worden geopend eind mei 1988.
T/m 7 maart: Expositie rfScheppend werkfr. De tentoonstelling geeft een duidelijk

beeld van de manier van werken van een archeoloog.
. Plaats: Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1.

!$,!gft""t g K"itls Atbe"rq
Biieenkomsten in DE AKKER, Melkpad 12. Aanvang 20"00 uur.
2f januari Dialezi-ng rrrn het voetspoor van varusrt. (een romeins veldheer).
24 februari verslag van de werkgroep Toerisme in Hirversum.
23 maarí LezLng ttvolkswoningbouw in Hilversum, door p. van Di,jk en J. postma.
Met medewerking van de Kring is verschenen ars facsimilê: Dr. J.F. van Hengel:
trDe geneeskundige praatsbeschrijving van Gooiland. il verkrijgbaar bl,j de boekhandeL .

Prijs: f, 52,50.
Streekarchief Hilvers:um. Oude Enghweg 23.
Uit overzicht archieven: Eventueel op Bussum bet,rekking hebbende archieven
publiceren. Lijst is bij Fred Bos.

Iig t"ff s"!S-[. irg- Bt ar i cum .

Deze kring beschikt sinds oktober over een eigen locatie, een gècleelte van een
oude boerderij aan de Dorpstraat, die voorheen in gebruik was aLs brandweer-
kazerne. De ruimbe wordb geschikt gemaakt voor bijeenkomsten en als rroudheidkamerrr.
A1s uitgave van de H'K.B. verscheen onlangs het boek van Maria Boersen: rrDe

kolonie van de internationale broederschap te Blaricumff. Verkrijgbaar bjj de
secretaris: Tel . 02153 - 15015 of bil de Blaricumse boekhandel-. pri,js f z1.5o.
gielgrÈs g!g_-{fi!g- Eemne s .

26 februari en 10 maart: Dialezingen
Verdere inlichtingen: Henk van Hees"

over rrOude Eemnessers en hun ambachten.rr
Tel. 02153 - 89e49.

klederdrachb Eem en Gooi_land"rr

Boerderij. Aanvang 20.00 uur

De expositie was eerder te
Laren.

Ankerrf, ingang Savornin

Hislorische Kring Huizek
2T januari: PresenLabieavond van de nWerkgroep

Dialezing en klederdrachtshow in De

Stichting Huizer Museum.

Fototentoonstelling rtVisserij van HuÍzen rond 1900rt.
bezichtigen op de Herfstflora in het singermuseum te
22 januarí L/m 1 februari: fn bejaardencentrum rrVoor

Lohmanlaan.

1 februari L/m B februari: in het bejaardencentrum rrDe Bol-derrr, Akkerweg.

ttis9:gch"_5rins_Ê!gg Mri de" .
Bezicht,iging van heb historische fort de

werking van de H.K.S.M. BelangsteLlenden
voorzitter: Heer De Jonge - TeI. OZgqZ -

trWestbatterijï is mogelijk met mede_

kunnen contact opnemen met de

1273.



De pas opgerichte kring heeft in september 1987 haar eerste contactblad
trVilla Amudart uitgebracht. DÍt blad verschijnt vier keer per jaar.

Ê!!glti.s Comitq Ouq_Mlride

19 naant: Ruilbeurs voor oude prentbriefkaarlen in "De Rijverff van 10.00 tot
16.00 uur"

!g'feglggg"h*l.
Zoals bekend is de fraaie villa waarin de vroegere Luitgaardeschool was

gehuisvest, thans vi1la Jorulo, Nieuwe ts Gravelandseweg 21, voor het Spieghel

behouden gebleven door de aankoop enige bijd geleden door musici, die daar

víonen en de benedenverdieping (of bij mooi weer de tuin) aanwenden voor het

organiseren van concerten.
Zo zal- op zaterdag 23 januari 1988 een recitaf worden gegeven door de winnaar

van de MatLhijs Vermeulen Prijs voor composibie, Klaas de Vries, piano en de

mezzo-sopraan Gerrie de Vries uit eigen zang-repertoire en ejgen ccmpcslties.

Op zaterdag 13 februari zal worden opgetreden door de jeugdige violiste
Theodora Geraets, winnares van het Oscar tsack- als ook van het Bartok Concourst

met de pianist Carlos Moerdijk.

ZaLerdag 12 maarl treedt op de hoboist Nico de Gier - leerling van Han de Vries

en Heinz Holliger en kandidaat voor de Nederlandse Muziekprijs - begeleid door

Marjes Benoist.

Deze serie zal- voorlopig worden besloten met een concert door het Groningse

gitaarduo op zaterdag 16 apriI, Alle concerten beginnen om 20.30 uur.

Er bestaan plannen in mei be beginnen met koffieconcerten in de tuin achber

de villa en weer een Zomeropera in junir ,

Apotheek Schermer 1887 - 1987.

In september j.1. was door leden van het Documentatiecenbrum een bentoonstetling
trApotheken en drogisterijen in Bussumrr ingerichb in de bibliotheek aan de

Kuyperlaan. Aanleiding hierboe was het 100-jarig bestaan van Apotheek Schermer

aan de Brinklaan. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft de apotheek een

aantrekkelijk boekjerrApotheek Schermer 1887 - 1987t' het licht doen zien. Men

vindt hierin een duidelijk overzicht van de artsenijmengkunde in de afgelopen

eeuwen en de invloed daarvan op deze apotheek tegen de achtergrond van Bussum

in ontwikkeling. Twee fobots in het werkje zljn beschikbaar gesteld door de

Historische Kring Bussum en M.J.M" HeSrne.

Voor belangslellenden is heb boekje bÍj Apotheek Schermer beschikbaar.


