
Van de redactie 

Vorig jaar om deze tijd vroegen wij ons 
af wat het jaar 2000 ons zou brengen. 
Inmiddels is dit bekend. Voor onze kring 
was het een goed jaar, het ledenaantal 
bleef ongeveer gelijk en meer mensen 
wisten ook ons documentatiecentrum te 
vinden. Ook ontving de kring weer veel 
nieuwe aanwinsten. Wij hopen dat ook 
2001 een goed jaar wordt. Het bestuur 
is al druk doende om onze contact- 
avonden in te vullen. U krijgt hierover 
begin januari een schrijven. We ontvin- 
gen vele positieve reacties op ons vo- 
rige nummer en hopen dat ook dit 
nieuwe nummer uw goedkeuring kan 
wegdragen. 

Deze keer het beloofde artikel van Arie 
Gouka, Martin Heyne schrijft over de 
renbaan en Ina de Beer had een 
gesprek met de gebroeders Peters. 
Mevrouw Langemeijer vraagt zich af of 
er nog koetshuizen bestaan in het Spie- 
gel en meneer Van Veen beschrijft zijn 
herinneringen aan Tanah Abang. 
Verder nog wat korte berichten, enfin 
genoeg leesplezier zou ik zo zeggen. 
Dan wil ik u namens het bestuur en de 
redactie hele fijne feestdagen toe wen- 
sen en blijf vooral schrijven. Onze plank 
is weer leeg en met mei willen we weer 
graag een boekje uitbrengen. 

Belangrijke data's voor 2001. Noteer ze vast in uw agenda. Í 
Woensdag 18 januari 2001 NIEUWJAARSBIJEENKOMST, 
Donderdag 29 maart 2001 de JAARVERGADERING, na de pauze vertonen 
wij dia's uit eigen archief. 

Woensdag 13 juni 2001 contactavond. Op deze avond vertelt de heer M. Haas 
wat er verder met de WATERTOREN gaat gebeuren. 
Donderdag 18 oktober 2001 contactavond. Deze avond moeten wij nog invullen, 
maar wij hopen dit zo spoedig mogelijk te doen. 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in ons informatie/documentatiecentrum 
aan de Huizerweg no. 54 te Bussum. De contactavonden zijn voor zowel leden 
als niet leden. 

Ons lid de heer Koos Ruijzendaal heeft in het verleden diverse leuke verhalen in ons 
Contactblad geschreven. Deze verhalen staan sinds kort op internet, dus wilt u de 
verhalen nog eens nalezen of bent u geïnteresseerd in het geslacht Ruijzendaal, surf 
dan naar : HïTP://people.A2000.NL/JRuijz 
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