WERKGROEP DOCUMENTATIE.
Er is een tijd van komen, maar óók van gaan.
In overleg met het bestuur en de leden van de werkgroep
documentatie, heb ik besloten om het eens wat kalmer aan te
gaan doen en mij terug te trekken als coördinator van de
werkgroep. Mevr. C. de Jong heb ik bereid gevonden om mijn
funktie over te nemen, hetgeen haar zeker wel zal lukken.
Van deze gelegenheid wil ik tevens gebruik maken om iedereen,
zowel binnen als buiten onze vereniging, met wie ik kontakten
had, te bedanken voor de prettige wijze van omgang. Dit geldt
zeker voor de leden van de werkgroep waarmee ik bijna acht
jaar heb samengewerkt.
Het is de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan onze
nieuwe behuizing en kennis te komen maken met onze nieuwe
coördinator: mevr. C. de Jong.

W .M. van Berkel

WERKGROEP ARCHITECTUUR.
Jaarverslag over 1992.
De werkgroep architectuur werd in 1983 opgericht.
In het Contactblad van de Historische Kring Bussum, jaargang 1
nummer 1, werden de werkzaamheden omschreven als: "het verzamelen van foto's en gegevens van bijzondere bouwwerken en
hun architecten." In het Contactblad van oktober 1985 lezen
wij: "De werkgroep houdt zich bezig met architectuuronderzoek
en het stimuleren van inventarisatie en documentatie van de
Jongere Bouwkunst in Bussum."
In de beginjaren heeft de werkgroep zeer veel werk verzet.
Gegevens hierover zijn aanwezig bij de afdeling documentatie.
De laatste jaren hielden - voorzover ons bekend - drie leden
van de Historische Kring zich bezig met de architectuur in
Bussum: mevrouw A. van der Sleesen, mevrouw M. Monster en
mevrouw N. Langemeijer.
Mevrouw Van der Sleesen organiseerde diverse tentoonstellingen
en mevrouw Monster inventariseerde gegevens over de villa's in
het Prins Hendrikkwartier. Mevrouw Langemeijer verzorgde
wandelingen in het Spiegel en hield diaseries over Bussum. Ook
stelde zij in 1992 samen met haar man, twee ordners samen over
de aktiviteiten van de werkgroep in de afgelopen tien jaar. De
nieuwe werkgroep kwam begin 1993 hiervan in het bezit.

