
Van de redactie 

Voor u ligt het eerste exemplaar van 
2001. De redactie dankt alle schrijvers 
weer van harte voor hun inbreng want 
u weet: zonder hen geen boekje. Deze 
keer een interview met de heer 
Verheul over café Ruimzicht door 
mevr. I. de Beer. Martin Heyne maakt 
zijn verhaal over de paardensport in 
Bussum af en de heer T. Sibbing 
schrijft over de eerste Bussumse 
schaker. Verder aandacht voor een 
nieuw boek, geschreven door Evert 
Mathies getiteld "Kerkenpad door 
Bussum, een forensendorp onder- 
weg". Ook mevrouw en meneer 
Langemeijer hebben weer een bij- 
drage geleverd. 
Voor de leden die niet op de jaarver- 
gadering waren staat het financieel 

verslag en het verslag van de jaarver- 
gadering in dit boekje 
Verder een reactie van de heren Voûte 
over Tanah Abang en een gedeelte 
van de nieuwste aanwinsten die onze 
vereniging heeft gekregen de 
afgelopen maanden. Wilt u weten wat 
we allemaal hebben gekregen bezoek 
dan ons informatie/documentatie cen- 
trum op vrijdagmiddag van 2 tot 5 
uur. 
De heer Droogleever Fortuyn doet een 
oproep inzake "de historie van het 
oude huis" en op de laatste pagina 
weer eens een puzzel waar we u veel 
plezier mee wensen. De redactie 
wenst u veel leesplezier en blijf a.u.b. 
schrijven. 

Denkt U aan onze Ledenavond op Woensdag 13 juni. Op 
deze avond vertelt de heer M. Haas over de watertoren. 
De avond begint om 20.00 uur in ons informatie 
/documentatiecentrum aan de Huizenveg 54 te Bussum. 
Van harte welkom! 

Hamerstraat project 

Zoals u wellicht in de Gooi- en 
Eemlander hebt kunnen lezen zijn 
wij bezig om gegevens te verzamelen 
over de Hamerstraat en zijn bewoners. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar oude 
bewoners die ons het een en ander 
kunnen vertellen hoe het vroeger was 
in de straat. Tevens zoeken wij 
gegevens over bedrijven die vroeger 

in de straat gevestigd waren. 
Wij willen proberen om van alle 
gegevens een boekje samen te stellen 
en vragen u daarom, heeft u nog 
foto's, verhalen of iets anders wat 
voor ons van belang is, zet het even op 
papier en neem dan contact op met 
Joke Andriessen Hamerstraat 58 
tel. 035-6935 156. 
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