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OPROEP VAN HET BESTUUR AAN DE LEDTN

Geachte dames en heren, reden van de Historische Kring Bussum,

In 7992 bestaat de gemeente Bussum I75 jaar.
Eniqe leden hebben het bóstuur gevraagd of oÀze Krinq vanwege dit jubireumvan pran is iets te organiseren en zo ja wat dan. Ináien er namefijk ietsmoet worden gedaan dan mag er niet t" ïanq-wo"J"n gewacht omdat bijvoor_beeld de uitgave van een Éerdenkingsboer.;Ë, .àárs ter gelegenheid van het100 jarig en 150 jarig bestaat, de nodig" Éijà-"ergt.

Het bestuur heeft zich ondertussen enige keren over dit verzoekgeboqen en ook deze vraag voorgeregd aan 
""rÀig" r_eden van de Kring envertegenwoordigers van dó gemeónte.

Het voorlopige resultaat ván deze oriêntatie will-en wij nu de 1eden voor-leggen met het verzoek om te reageren.

Waar denken wij aan?
Allereerst achten. wij de uitgave van een herdenkingsboekje niet zinvol.Deze boekjes beschrijven veeíar de, ontwikker;;g tot dat moment, terwijr onsinziens met name, de toekomstige ontwikkeli;;-;;" Bussum in de komende 25jaar zeer actueel zou moeten riorden. Dit onáerr""p r""uult veel inwonersnaar ons idee met grote zorg omdat men
- of het verdwenene nolr steóds betreurt (het oude gemeentehuis)- het tot standqekomene verfoeit (het r,vinkui""Ài"r, voor Gooi-Noord)- de verdere onfwikkering niei-vertrouwt (Irene kapel - vituskerk - virla-parken).
Een visie hoe het echter verder moet rijkt te ontbreken.

Het lijkt het bestuur_een gewerdige uitdaging om ter gelegenheid vanhet 175 jarig bestaan van Bussuí, met Á"mu onu-ie bezinnen op die vraag.In eerste instantie,denken.wij dan aan de organisatie - samen met degemeente - van een (aantal) cónferentie(s)-áà"g""nOe dit onderwerp. Al danniet gecombineerd met bijvoorbeeld 
""n i;;"1;ii-randetroute(s) door hetdorp.
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IS.

trlat wij willen weten is:1. Spreekt dit idee U aan?
2. hjilt U meehelpen met de organisatie?3. Kent U deskundigen voor deie conferentie(s)?4. Heeft U andere óuggesties?

- u kunt uw (Iierst schrifterijke) reaktie sturen naarIn een volgend nummer zurren we u-van 0"." 
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Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur
Arie Gouka
voorzitter H.K.B.

ons secretariaat.
hoogte stellen.


