jaren niet gezien hadden en allerlei
jeugdherinneringen gingen ophalen. Een
dochter van architect Van Dusschoten
was aangenaam verrast de naam van
haar vader zo vaak tegen te komen. Een
ander echtpaar zag ineens een foto van
opa hangen. Opa bleek architect Vos te
zijn. Het laat zich begrjpen dat de verhalen los kwamen, van al deze verhalkn
zou een boekje te schjven zijn. We beraden ons hierop maar de kosten hiervan
zullen wel erg hoog zijn, zeker vanwege
de beperkte oplage.
Zeker vermeld dient nog te worden de
bezoeken van vertegenwoordigers van de
historische h g e n van Weesp en Nederhorst den Berg.

In W-eesp, uiteraard veel rijker aan historie, d men ook aandacht besteden aan
één bepaalde straat. Een soort
'verenigmgs-spionage' dus, maar hartelijk welkom.
Het enige minpuntje was de plaatsing
van de panelen, in het bijzonder voor de
wat kleinere mensen die er wat moeite
mee hadden. Maar dat was nu eenmaal
niet anders en misschien kan een volgende expositie in een meer geschikte ruimte
plaatsvinden.
Samenvattend: voor iedereen (bezoekers
en samenstellers) erg leuk en inspirerend
om nog eens zoiets te organiseren.
Henk Hendnkse

In Bussum hebben straten namen...
De Bussumse straatnamen verklaard
Dit is de titel van een boek dat is samengesteld door de Historische Kring
Bussum als vervolg en aanvulling op het in 1992 gepubliceerde boek 'In
Bussum kan alles...'. Het boek gaat dieper in op de benaming van de
Bussumse straten.
Bij de boekhandel kost dit boek u f 29,90. De Historische Kring Bussum
heeft echter voor de leden een aantal boeken aangekocht en kan u deze
met een reductie van f 2,50aanbieden. Profiteer dus van deze aanbieding en koop het boek voor f 27,40.
Misschien een leuk kado-idee?

Lezers reageren: een foto genomen in het Sint Josephpark
Naar aanleiding van de foto op bladzijde 21 van het Contactblad van mei
1996 en de reactie daarop op bladzijde
5 1 van het Contactblad van september
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1996 meldde mevrouw Van der Poel
ons dat het Hongaarse meisje op de foto
niet llana he& maar Boriska.
Boriska kwam uit Boedapest.
Contactblad ~istorischeKring Bussum

