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2 Bi j ons eerste lustrum. 
G. Langemeijer 

3 Vijf jaar Historische Kring Biissum. Agenda najaar, 
De JubileumcQmcissie 

4 Zo lang er niet gesloopt wordt blijft er hoop. 
H. Herrebrugh 

5 100 Jaar Kook-Huishouàschool, 
A. ienders-Schreiner 

i Nieuwe leden. 

6 Lezers reageren. 
G. Langemeijer 

7 Een terugblik op het leven van de familie Wingelaar. 
I. de Beer 

12 Villa Delta. 
G. Langemeijer 

14 Nieuwe aanwinsten voor de m t a t i e .  
I. de Beer 

15 Agenda activiteiten in de regio. 
E. Wlttareen-Brerminkmeijer 

VAN DE FSïKTE 

In 1983 hebben enkele enthmsiilcte ingezetenen van ons d@- de H i s t o r i s c h e  
Kring Eussun opgericht. Uiteraard moet dat gevierd worden. aantal m-
diegenen, aan wie wij het bestaan van onze Kring te danken m,makt deel 
uit van de actieve jubileumcamllssie. Het programna, dat zij voorbereiden, 
is alleszins aantrekkelijk. U leest hierover in dit numrrer. 
Voorts o.m. in dit blad het eerste van een tseetal artikelen uver de villa 
Delta, die reeds in het begin van deze eeuw historie ia geworden. 
Wederom een boeiend interview van Mevrouw De Beer, ditmaal met de heer 
Wingelaar; de activiteiten vanuit de H.K.B. aangaande de recente ontwikkelingen 
rond de Irene Studio; nieuwe schenkingen, waarbij niet anvenraeld mag blijver! 
dat via de heer Jansen het archief van het Bussumse Waterleidingbedrijf aan de 
H.K.B. in bruilcleen zal worden gegeven. Een heel bijzondere aanwinst voor het 
documentatiecentrum. Interessante gegevens die hieruit geput kunnen worden met 
betrekking tot de Wilhelminafontein, die op 6 septenher a.s. op feestelijke 
wijze opnieuw in gebruik zal worden gesteld, zullen een kleine expositie v o m  
in het kantoor van de A.B.N. 

En houdt u in ieder geval 17 septenber wij! 

De Redactie 


