
Genealogische werkgroep 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
van 23 maart 1998 is voorgesteld een 
genealogische werkgroep op te richten. 
Inmiddels is deze werkgroep met vijf 
leden daadwerkelijk van start gegaan en 
hebben de eerste bijeenkomsten al 
plaatsgevonden. 

Wat willen wij ? 
De groep streeft naar het ontwikkelen 
van deskundigheid op genealogisch ge- 
bied ten behoeve van de Historische 
Kring. Met andere woorden een vraag- 
baak zijn voor alle genealogische pro- 
blemen, die bij het werk van de Histori- 
sche Kring opduiken. 

Wat doen wij ? 
Wij gaan werken aan de volgende actie- 
punten: 
- Het opzetten van een handleiding voor 
genealogisch onderzoek in Bussumse 
documenten. 
- Het inventariseren van alle documen- 
ten en hun vindplaats die ondersteunend 
zijn bij genealogisch onderzoek van 
Bussumse families. 

- Het samenstellen van genealogiën van 
oude Bussumse families. 
Wij beginnen met de  Bussumse 
Erfgooiersfamilies. Als Bussumse 
erfgooiers worden aangemerkt, dié 
erfgooiers die rond 1800 in Bussum 
woonden 
Het zijn de families: Bakker, De Beer, 
Van der Berg, Bus, Dekker, Distelblom, 
Fokker, Huisman, Van Eijden, De Jong, 
Klarenbeek, Koppen, Krijnen, Majoor, 
Rui(j)s(z)endaal, Nagel, Steur, Verver, 
De Rui(j)ter. 
Van sommige families is de stamboom 
al gemaakt (Krijnen); des te beter, er 
blijft nog genoeg onderzoek over. 

Bent u geïnteresseerd ? 
U kunt natuurlijk meedoen met onze 
werkgroep. Een berichtje of telefoontje 
naar ondergetekende is voldoende. 

Bert de Beer 
Mycene 7 
3823 KS Amersfoort 
te1 033-455 35 97 
e-mail: bep.bert@tref.nl 

Windvaan van het oude raadhuis 

Tijdens de opening van onze Heren- handigd. Helaas kent hij de officiële 
straattentoonstelling heeft Herman Bier- kleuren van de vaan niet. Wie herinnert 
man de originele windvaan van het oude zich deze kleuren? Reacties aan de re- 
raadhuis aan de Historische Kring over- dactie van het Contactblad. 

Vrijwilligers gevraagd 

Dringend vrijwilligers gevraagd om te de Jong van het informatief documen- 
helpen op de maandagmorgen enfof op tatiecentrum, Huizerweg 54. 
vrijdagmiddag. Meldt u aan bij mevr. C. 

Ons lid, de heer Runhaar, is geïnteresseerd in oude (prentbrieflkaarten van Bussum. 
Heeft u iets te koop of te ruilen: zijn telefoonnummer is 69 1 37 62. 
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