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Voorblad: Joodse synagoge aan de Hogeweg. In 1888 werd aan de
Hogeweg tegenover de Havenstraat een Protestantse Bewaarschool
gebouwd: 2 lokalen waarin de kinderen enige uren werden bezig
gehouden terwijl de ouders werkten. Na een verbouwing werd het
gebouw in 1913 door de Joodse Gemeente als synagoge in gebruik
genomen. Tot 1931, kort daarna is het gebouw afgebroken.
BIJEENKOMSTEN van de Historische Kring Bussum in 1995:
Woensdag 11 januari 1995 * jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie
Woensdag 8 maart
1995
-k ledenbijeenkomst
Woensdag 8 mei
1995
-k ledenbijeenkomst
Woensdag 27 september 1995
* ledenbijeenkomst
Maandag 13 november 1995
* ledenbijeenkomst
om 20.00 uur in Huizerweg 54.
.............................................................
Verantwoording illustraties:
pag. 83 en 89 G. de Jager, pag. 96 en 97 M.J.M. Heyne,
pag. 105 en verder M. van der Heide,
de overige foto's H.K.B.
Kopij voor het aprilnummer graag inleveren vóór 1 maart 1995
bij de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum.
Zo mogelijk op diskette in ASCII, WP of DW4.
U wilt iemand bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang
Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 36710.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor
artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.
Van de redaktie.
Als u dit leest is 1994 bijna voorbij. Het was weer een jaar
waarin de Historische Kring Bussum veel aktiviteiten heeft
ontplooid.
In dit nummer kunt u weer eens genieten van een artikel van de
hand van ons lid Marcus van der Heide. De heer Ph. Krant
vertelde aan Martin Heyne over zijn leven. Ook Ina de Beer,
onze aktieve schrijfster, ontbreekt niet met een goed verhaal;
u vindt hierna het eerste deel over de familie De jager.
Het zijn ook dit keer wat langere artikelen. Niks voor mij,
zult u misschien zeggen. Maar de redaktie is afhankelijk van
het aanbod; wij zouden ook graag korte verhalen ontvangen.
Weet u een interessant verhaaltje over bijvoorbeeld een
persoon, gebouw of een stukje Bussum, schrijf het dan eens op.
Jubileert uw bedrijf of vereniging, maak een kort verhaal over
het toen en nu. In het nummer van april/mei 1995 willen wij
herdenken dat Nederland 50 jaar geleden werd bevrijd. Wilt u
daar iets over vertellen, schrijf het op, dan maken wij van
alle reakties een artikel. Help ons mee om het Contactblad
plezierig leesbaar te maken!
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