
Van de redactie 

Het jaar 1997 zit er weer bijna op. Dit is 
ahveer het laatste Contactblad van dit 
jaar. We zijn dit keer extra vroeg u* 
komen. Om u de gelegenheid te geven 
een exemplaar van drt nummer cadeau te 
doen met Kerst. Of nog be€er: geef ie- 
mand een li-p cadeau. 

Wij willen graag de schrijvers van arti- 
kelen beúanken voor hun inbreng. Zon- 
der hen komt er geen Contactblad uit! 
Het is voor de meeste leden heel vanzelf- 
sprekmd dat drie keer per jaar het blad, 
vol met gevariemde artikelen, bij hen 
wordt bezorgd. Tot nu toe is het de re- 
dactie elke keer weer gel& om een 
Caitactblad van 32 pagina's samen te 
stellen; dit is het aantal waarbij de druk- 
kosten naar Vemoudmg het laagst zip. 
Misschien zijn niet alle artikelen voor 
iedereen even interessant, maar de redac- 

tie is a&ankelijk van de schrijvers. Als er 
niet voldoende of geen aanbod aan arti- 
kelen is, komt er geen blad uit. Dus: als u 
in het Clmbctblad wilt blijven l e m  over 
het m h r p  dat u sterk interesseert, 
het dorp Bussum m heden en verleden, 
schrijf dan eens uw herinneringen aan of 
vragen over Bussum op en stuur ze naar 
de redactie. 
Niet alleen de schrijvers, maar ook de 
bezorgers van het blad willen wij bedan- 
ken, hun inzet scheelt de h g  veel por- 
tokosten. 
Bij het einde van het jaar staan we ook 
stil bij de leden die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. 
Tot slot wensen wij u hele fijne kerstda- 
gen toe en een gelukkig en vooral gemd  
1998. 

de redactie, Johan en Joke 

Informatie- en documentatiecentrum 

Aaentie van 14.00 tot 17.00 uur. HeeR u een 
Op vrijdag 26 december 1997 en op vraag over Bussum, wilt u iets opme- 
vrijdag 2 januari 1998 is ons informa- ken in onze grote collectie foto's of 
tie- en documentatiecentrum, Huizer- wik u de krantenknipsels, notariële 
weg 54 Bussum, gesloten. Met ingang akten, kaarten, boeken en voorwerpen 
van 9 januari 1998 bent ook u weer over Bussum eens zien? 
van harte weikom op vrijdagmiddagen Kom gezellig eens langs! 

De geschiedenis van Gooiland 

De heer B.J.W. Bal, lid van de Histon- om dit vrijwel niet meer te verkmjgen 
sche Kring Bussum, heeR nog een boek voor f 85,--te kopen. 
exemplaar van de l delige herdmk 'De 
geschiedenis van Gooiland' door dr. Het telefoonnummer van B.J.W. Bal 
D.ïh. Enklaar en dr. A.C.J. de Vrank- (dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur) 
rijker in een boekhandel gevonden. Hij is: (040) 248 36 26. 
biedt iemand die geïnteresseerd is in de 
Gooise geschiedenis de mogelijkheid 
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