12-2 10 Jaar Ab Visser Revival,
100 ex. voor de Ab Visser Sociëteit juni 1992
13-0 Een leeg vel... een leeg brein?
Bloemlezing gedichten klas 4a/c Utrechts Stedelijk
Gymnasium] juni 1992
14-9 Anna C.Alofs Herfstbloei, gedichten, voorjaar 1993
15-7 Jacques van Dijk Kom binnen in mijn kamertje,
met pentekeningen van de dichter, zomer 1993
16-5 10 Jaar Musica Instrumentalis, zomer 1993
17-3 A.F.Pieck Dagboek 1917-1920/Betty Pieck Herinneringen
aan René de Clercq, november 1993, f 25,18-1 De geketende monnik en andere stichtelijke Stichtse
verhalen t.g.v. 104e lustrum Utrechts Stedelijk
Gymnasium 1994
19-X Emile de Vries 'Sic gehen dort vom Fenster wegt,
Schetsen uit West-Nederland van een twintigjarige
'onderduiker', de laatste jaren van de oorlog 1940-45,
april 1995, f 22.50
20-3 Henny Redeker-Tober Een vleugje avondwind,
gedichten, mei 1995
21-1 Wilma van der Berg Woorden en beelden, gedichten en
[kleurltekeningen, juli 1995 [niet in de handel].
22-X Anna Maria Makker Kronkelwegen, Verslag van een
dementeringsproces, december 1995, f 24.50
23-8 Elli Pliester Dichter tegen me aan, gedichten
december 1995, f 27.50
24-6 Anton Claassen Psychon, Een vleugje latiniteit met
vertalingen in het Nederlands, maart 1996, f 12.50
25-4 Lies van Doorne [et al.] Een Pluk uit de Taaltuin,
Bloemlezing uit het Gooise schrijverscircuit,
proza/poëzie, maart 1996, f 12.50

Tentoonstelling over de Isaac da Costalaan
De werkgroep architectuur wil in september 1996 een tentmmstehg organiseren over de Isaac da Costalaan. De
meeste huizen aan deze laan werden
gebouwd in de twintigerjaren door min
of meer bekende qchitectm als Negrijn, Van Dusschoten, de Kort, Vos en
Van Wamelen Het eerste huis werd
gebouwd in 1924 door de architect K.
van de Berg. Het laatste perceel werd
bebouwd door architect Joh. Webben,
in 1963. De werkgroep architectuur wil
zoveel mogelijk informatie over de
Isaac da Costalaan verzamelen en doet
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een oproep aan u om te helpen met
herinneringen, foto's, anekdotes e.d..
Uw 'bijdraget is zeer weíkom: op de
openingstijdenvan de HKB (maandagmorgen en vrijdag-middag) is er altijd
wel iemand van de werkgroep aanwezig. Mocht u telefonisch kontakt willen
opnemen, dan is het verzoek te beilen
naar Jan Hekkenberg (6946557) of
Hans Noordhuis (6920146).
Namens de werkgroep architectuur,
Hans Noordhuis
Contactblad ~iatorischef i n 9 Bussum

