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Terugblik op 12% jaar Historische Kring Bussum 

In het eerste contactblad schreef de 
toenmalige voorzitter W.van Berkel 
dat de kring zich in zou zetten voor 
het behoud van de Irenekapel en de 
Sint Vituskerk-Hoe het de Irenekapel 
is vergaan weten we inmiddels voor 
de Sint Vituskerk is er nog hoop dat 
deze behouden blijft voor Bussum. 
Verderop lezen we dat op 7 oktober 
1885 de muziekschool van Heinze 
werd opgericht, hoe aktueel is de 
muziekschool 110 jaar later weer. 
Het meinummer van 1986 bevat een 
zeer interessant verhaal over 100 jaar 
Grafrust op de Bussumse Algemene 
Begraafplaats geschreven door de 
heer P. Soeters en ook dit onderwerp 
is weer aktueel want de Gemeente 
Bussum begint eerdaags met het 
iventariseren van de begraafplaatsen. 
Natuurlijk was ook de verhuizing 
van bibliotheek Zuid naar de Huizer- 
weg een hoogtepunt in ons bestaan, 
eindelijk een eigen ruimte en al 
pakken zich donkere wolken samen 

we blijven optimistisch. Ook ver- 
schenen er 2 mooie boeken.Naar 
aanleiding van het 175 jarig bestaan 
van Bussum verscheen het boek : in 
Bussum kan alles en zeer recentelijk 
verscheen het lang verwachtte straat- 
namenboek In Bussum hebben stra- 
ten namen. 
Ook onze nieuwe ledenwerffolder 
zag het licht en hopelijk is dit een 
goede reden voor onze leden om 
nieuwe leden te werven en zo onze 
financiële positie sterker te maken. 
Ook is Uw redaktie nog zeer druk 
met het samenstellen van een video- 
band gemaakt van oude filmopnames 
over Bussum, hopelijk kunnen wij U 
het eindresultaat laten zien op onze 
j aarvergadering. 
U leest het na 12% jaar is onze 
Kring nog springlevend en wij hopen 
U allen dan ook graag te zien op de 
receptie naar aanleiding van ons 25 
jarig bestaan. 

In memoriam Dr. A.C.J. de Vrankrijker 
4 

Op 25 oktober j.1. is de heer zijn kennis gedaan en nooit vroeg je 
Dr. A.C. J. de Vrankrijker overleden. tevergeefs. Een groot historicus is 
Een sociaal bewogen Gooier noemde heengegaan. Wij wensen zijn vrouw 
de Gooi en Eemlander hem en dat en kinderen de kracht dit verlies te 
was hij. Ook de Historische Kring verwerken. 
Bussum is hem veel dank verschul- 
digd. Menigmaal werd een beroep op Bestuur Historische Kring Bussum. 

Jaargang 11 nummer 2 (november 1995) 


