
De HTstorïsche Kring Bussum stelt zich ten doel het
bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in
het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder.
De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van
lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van
een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten
bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot een
van de volgende werkgroepen: Architectuur, Dorpskern'
Literatuur, Oudheidkamer en Documentatie en Verzet.

Lidmaatschap
lFn't z-Têfaanmelden als Iid van de Historische Kring door
overmaking van minimaal f. 20r- op rek.nr. 55.40.44.544 van
de ABN te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum of.op
girorekening 4616807. De leden ontvangen in het jaar van
aaÍrmelding de dat jaar verschenen nummers van het
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ffiing, adres: openbare Bibliotheek' Dr. A.
Kuyperlaan, Bussum, is geoPend:

elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
- <le eerste viiioag van de maand, 's avonds tussen 19.00 en

20.0 0 uur.
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J.W.D. Kuyl, tel. L4235, Voormeulenweg 45. I402 TH Bussum.


