In memoriam Gerard Dijker
Op 10 september jl. overleed Gerard
Dijker, slechts 60 jaar oud. Gerard heeft
zich geruime tijd ingezet als bestuurslid
van de Historische Kring: in april 1994
werd hij penningmeester, in april 1995
voorzitter. In mei 1998 is hij afgetreden.
Gerard was de laatste twee jaren van
zijn leven ziek, ernstig ziek. Hij heeft
gestreden tegen zijn ziekte tot het uiterste, maar uiteindelijk heeft de ziekte hem
overwonnen. Gerard bleef hoopvol:
slechts enkele weken voor zijn overlijden zei hij me dat het ergste leed nu
geleden was, dat hij nu weer verder kon.
Het heeft niet zo mogen zijn.

Wij hebben Gerard leren kennen als een
gedreven en erudiet mens, die zich met
hart en ziel inzette.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw en dochters alle
sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Niet het snijden doet zoo'n pijn
Maar het afgesneden zijn.
(M. Vasalis)
Bussum, december 1999
Mariet Piebes

Een nieuw fotoboek over Bussum
In november 1998 verscheen bij boekhandel Los, het boekje 'Verdwenen
dorpsbeelden' met door Martin Heyne
in de jaren zestig gemaakte foto's van
Bussum. De eerste oplage was snel uitverkocht en inmiddels ligt de derde oplage bij Los.
In verband met het grote succes besloot
de uitgever, boekhandel Los, een vervolg te laten verschijnen. Ook dit boekje

bevat door Martin Heyne in de zestiger
jaren gemaakte foto's van Bussum, onder andere van Het Spiegel en Bussum
Zuid.
Het boek 'Bussum, beeld van een dorp'
kwam uit op 11 november 1999 en in
december verscheen de tweede oplage.
Het fotoboek is verkrijgbaar bij boekhandel Los, Nassaulaan 33 in Bussum.

Lezers reageren: Buwito
Van diverse leden hebben wij vernomen
dat de letters Buwito staan voor
Bussumse Winkeliers Tentoonstelling.
Een van onze leden zat zelfs in het be-

stuur en heeft nog plakboeken met informatie voor ons. Wij komen uiteraard
op de Buwito terug.
Joke Vos

Tentoonstelling collectie Winthorst
Van 14 t/m 31 januari 2000 is in het
Bussumse gemeentehuis een tentoonstelling te zien met historisch materiaal
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over Bussum uit de collectie van de twee
jaar geleden overleden A. Winthorst
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