Van de redactie
In dit Contactblad gaat Martin Heyne
uitvoerig in op iets dat voor veel Bussumers onbekend is: Turkije. het inmiddels verdwenen Bussumse buurtje dat
in het begin van deze eeuw lag bij de
Nieuwstraat, de Cereslaan en de
Laarderweg.
Van twee Bussumers treft u hun herinneringen aan vroeger in dit Contactblad
aan. Ten behoeve van de vele leden die
de lezing van de heer Bert de Beer over

het buurmeesterboek hebben gemist,
gaat hij nogmaals op dit interessante
boek in.
Herinnert u zich bij het lezen van het
Contactblad iets van vroeger of wilt u
reageren, schrijf ons dan. Indien nodig
helpt de redactie u graag bij het op schrift
stellen. Bedenk dat het verschijnen van
het Contactblad afhankelijk is van artikelen en reacties van de leden.

Tentoonstelling over de Herenstraat
Op maandagavond 26 oktober 1998 om
20.00 uur wordt in de ruimte van de
Historische Kring Bussum in het pand
Huizerweg 54 de tentoonstelling over de
Herenstraat geopend.
Bent u geïnteresseerd in deze straat, zijn
bewoners, de boerderijen en huizen?
Bezoek dan deze interessante tentoonstelling.

Openingstijden
De tentoonstelling over de Herenstraat
duurt tot 27 november 1998. Openingstijden: elke woensdagmiddag van
2 tot 4 uur. elke vri-jdagmiddagvan 2 tot
5 uur. Voor de mensen die overdag werken en toch willen komen kijken. is de
tentoonstellingte bezichtigen op woensdag 1 8 november 1998 van 20.00 tot
2 1.o0 uur.

Touringcaronderneming Bussums Bloei
Tot in de jaren zestig of zeventig was
het pand op de hoek van de Oud
Bussummerweg en het Wilhelminaplantsoen in gebruik als stalling voor de
autobussen van de touringcaronderneming Bussums Bloei. Deze onderneming zou zijn overgenomen door
touringcaronderneming Amersfoorts
Bloei. Hoe lang Bussums Bloei heeft
bestaan is niet bekend.

Herinnert u zich nog iets over
touringcarondernemingBussums Bloei?
Heeft u hiervan foto's? Laat dit de redactie dan weten. Uw reacties kunt u
sturen naar de redactie van het Contactblad.
mevr. J. Vos
Hamerstraat 106
1402 PX Bussum.
Telefoon: (035) 693 67 10.

