
AGENDA 

BAARN 

21 apri 

37ITEITEN IN DE REGIO 

HISTORISCHE KRING "BKEXNEY 

'm 1 mei: Fotoexpositie "Baarn omstreeks 1900, gezien door de ogen 

van Adriaan Boer". Voor de expositie van deze beroer& 

Baarnse fotograaf is een keuze gemaakt uit de talrijke 

dorpsgezichten uit het bezit van de Oudheidkamer en de 

portretten die in het archief van Dick Boer aanwezig 

zijn. Plpts expositie: Koetshuis van Kasteel Groeneveld. 

HISTORICSHE KRING EEMNES 

De Kring is gestart met een werkgroep "Recent Verleden", die zich 

bezig hoeidt met de Emesser geschiedenis van de laatste 50 à 60 
jaar. Inlichtingen over de werkwijze bij Henk van Hees, tel. 89849. 

Het Goois Museum organiseert tijdelijk expsities in het Nieuwe 

Raadhuis. 

3 juni: officiële opening van het Goois Museum in het Oude 

Raadhuis aan de Kerkbrink. 

4 juni: Open dag ?rcor de buqeri j. 

DE HISTORISCHE KRING ALBERTUS PERK 

In april verschijnt in de reeks eigen uitgaven van Albertus Perk het 

bcekje "Toerisi in ~ilverkun 1850-1930". 

Ter voorbereiding van het derde lustrum in 1990 houdt een studiegroep 

zich bezig met het onderwerp "De Hilversumse samnleving anno 1850". 

Gestreefd mrdt naar een tentoonstelling met maquette die een vaste 

plaats krijgt U? het m i s  Museum. 

27 april: Lezing "Flora en fauna van het Waslieer" door de heer 

A. de Harder. 

HUIZED 

HISTORISCHE KRING HUIZEN.(Inlichtingen Hr. Knoap - Tel 02152 - 54264 

STICHT IN^ HUIZER MUSEUM. Inlichtingen Mevrouw Rebel. Te1.02152 - 54591 

KûRTENHOEF "VERENIGINGCURTEVEWE 

Met behulp van studenten van de Reinwardt Academie wordt er gewerkt 

aan een inventarisatie van mnumenten en waardevolle planten. 

Op 2 juli zal de herstelde Kooibrug in Ank- worden geopend. Er 

is nog een tekort van f 20.000,-- waarvoor een grote aktie q taiw is 

gezet. Het gerestaureerde tarievenbord bij de Noordersluis mrdt 

onthuld. 

LAREN 

HISTORISCHE KRING LX?EN 

11 april: Diapresentatie "Over het oude dorp Blaricum". 

In smnwerking met de Stichting Laarder Molen zet de kring zich in 
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mor de restauratie van de eilig wergebleven korenmolen in het Gooi. 

7 mei t/m 26 juni: Tentoonstelling in-het SIN%EEWüSEUM over de 

NederlanLe Penningkunst. De expositie hestaat tevens uit een 

historisch gedeelte. 

1 rei: Opening van MüSEUM HOFLAND in het oude tolhuis bi j het 

St. Janskerkhof. Het nieuwe museum is m t  inzet van vele vrijwilligers 

verbouwd. 

28 mei: Open dag van de STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM in samenwerking 

met de Historische Kring Lnosdrecht. Zie voor programna het ïmsärecht- 

numrrer van het tijdschrift "TUSSEN VEXXC E2J EEM". 
t/m 15 mei: Tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam wer 

"iaosdrechts porcelein", gefabriceerd tussen ca. 1774 en 1784. 

,Catalogusf 45,--. 

MüIDERBERG STICHTING COMITE OUD MüiDERBERG 

Het verslagboek van het symposium "De Hollandse stad in de 13e eeuw" 

is verscknen. In de reeks eigen publicaties is verschenen "De 

straat** andere namen van het dorp Muiderberg". 

IWWlEN;WERKGROEP VESTINGSTAD 

De historische afdeling van de werkgroep kant iedere donderdag 

van de maand bijeen in het Bastim Nieuw Molen. 

Het tweede numnerb n  het tijdschrift "De Qnrcieper" is verschenen. 

In septmber wordt samen met de Stichting m van Wehoorn een 

tentoonstelling georganiseerd wer "Forten rond Naarden". 

BOERSMA MUZIEK bv 
BRINKLAAN 76 - BUSSUM - TELEFOON 164 84l I 

Grote collectie Piano's Vleugels, 

orgels, kleine 

muziekinstrumenten 

en accessoires 

I Grote sortering Bladmuziek 

Dagelijks uw bloemistI I 
-NASSAUSTRAAT 3 BUSSUM 

TELEFOON 02159 - 16040 


