
ACTUALITEITEN

BLARICUM

Vanaf 22 mei a.s.: tentoonstelling over het werk van architect
K.P.C.de Bazel.

HILVERSUI.4

De Historische Kring opent haar nieuwe onderkomen in de oude
nra@30 april a.s.
Een nieuwe uitgave van hèt boekenfonds is "Boerdelijen en hun
U"ror"rr in hei verleden". De publicatie over de "kolonie" is
eeheel uitverkocht.
Voor "Ontdek je plekje" waarbij de kring was ingeschakeld
werden 2500 káarten ierkocht aán bezoekèrs.

BUSSUM

De Dudoktentoonstelling van de Dudokstichting in Madrid trok
ruim 140.000 bezoekersl De expoffien vervolg in
12 universiteitssteden. De tentoonstelling is oP Spaanse kos-
ten gefinancierd. Verder is een prornotiefilm van Hilversum en
DudoË, die werd gesponsord door het bedrijfsleven oP <ie- Spaan-
se teÍevisie uitlezónden. Dit a11es trekt buitenlandse bezoe-
kers naar Hilversum.
Exoosities in het Goois Museum:
:-lir1 4 juni: "Daar gfn€r hutters". Geschiedenis van de
ffiTffi-se schutterij 1785 -1907 .

24 meíz Lezing door dis.E.J.Pelgrim die de tentoonstelling in
hffiois Museum samenstelde.
iuni t/m aug.: t'Onder de rook van Utrecht"- Expositie over

'#kleLpr-Jpen.
De Historische Kring "Albertus Perk" treft voorbereidingen
voo in 1990. Een studiegroeP
houdt zich bezíg met de Hilversumse samenleving anno 1850.
Gestreefd wordt-naar een tentoonstelling en maquette in het
Goois Museum.
26 april t LezLng door dr.A.A.Manten
ove erenbediijf tussen Vecht en
tot heden.

HUÏZEN

'

vooxz. Hist. Kring Breukelen
Eem". Vanaf de Middeleeuwen

De Stichting, Huízer Museum vetzoxgt een zomerexPositie op de
dee er het thema "100 jaar Huizen en
muziek". De Stichting-blijft streven naar een eigen onderko-
men t.b.v. de gehele collectie.
In samenl,ferking met de Historische Kring worden rondleidingen
georganiseerd áoor de Vissersbuurt, €D worden optredens van
de "klederdrachtwerkgroep" geregeld.
De Historische Kring"Hui2en-beróiat zLeh- voor op haar 10 jarig
bes een uitgave van een molenboekje en
een studie van Huizen in de Franse tijd. Verder is men bezt-g
met het behoud en de bestemming van de historische kalkovens.

33



i3'::':;5i13í"áiá1o;9;:'.Ë".;:;f;:;:;:.'
3: ff*:l:*iË',:"0.i"ï"ài*áàaruij 

-;;h;;."ernsrige 
bezwaren van

Het singer Mry- heef t ingrijpende restauratieplannen diein rwèèEesETr"n-'à'à"; a;;;Ë;;";;;. Eerst-à;;;bouwing
;i3"ffi: rhearer un-Ë"'"à"irt 

"n iÀt,ràij.r,, renovarie van her
Expos ities : een molentenao?:, tel l irg ."n een grote af scheids _expositie van. voorzLttei-ian den grïnÈ--ov,er r,buitenlandsekunsLenaars die ;9;à"iíóo"i;.À;r óàáï^i,àuben gewerktii. rn veelgevallen is nauweri3r.. uàtena ràt-àà-r.rira"nrrr" hier hebbengemaakt en waar art"ràr[-ïà gebleven

NAARDEN

39=,r"i: Jaarlijkse open dag van de Srichrem.Zie 
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l:i'5:Tïïi:Í, yin r'ài-riiàË"r.',ti;'"i;làn vecrrr en Eem,,.
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LAREN

BURO
ROBEYPE
TLE.CÏRO TECHNISCHE

INSTALLATIES 
- --

Aa ltje Noord ewierlaan 32
1403JD Bussum

Tet.0Zl59-30493

24-uurs service voor alle
voorkomende storingen.

Landel!k erkend installateun

IArvha Ct;orv* Inurnr.r,r... Fl.ru15'rce:

Restouront Selene Stotíonsweg l4

_ ]401 Át{ Bussum tel, Oll59<iett
De leuken is geopend usn 11.00-li.ió uur.

Uns restouronl is woensdogs geslofen.
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