
Het laatste Contactblad! 

Dit Contactblad is het laatste nummer dat de huidige redactieleden afleveren. 
Vanaf 199 1 hebben Joke Vos en Johan Klijnman onafgebroken deel uitgemaakt 
van de redactie. Na elf jaar vinden zij het beide tijd worden dat anderen het van 
hen overnemen. Zij hopen hierdoor tijd te krijgen voor het verrichten van his- 
torisch onderzoek en het schrijven van artikelen. 

Dringende oproep 
De Historische Kring Bussum zit door dit vertrek zonder redactie. Leden van de 
Historische Kring die zich willen inzetten zodat het Contactblad kan blijven ver- 
schijnen, worden opgeroepen om zich op te geven. Speciale eigenschappen zijn 
niet absoluut noodzakelijk, het beschikbaar hebben van enige tijd is voldoende, 
het is wel handig indien een of liefst meer vrijwilligers bekend zijn met een com- 
puter. De huidige redactieleden zijn bereid om een nieuwe redactie bij het 
opstellen van het eerste Contactblad in 2002 wegwijs te maken en te assisteren. 
Indien zich helemaal niemand aanmeldt, betekent dit het einde van het 
Contactblad van de Historische Kring Bussum. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevr. Joke Vos-Bogaard, 
Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel. 693 67 10. 

BELANGRIJKE DATA in 2002. Noteer ze vast in uw agenda. 

Dinsdag 22 januari 2002 NIEUWJAARSBIJEENKOMST. 
Dinsdag 26 maart 2002 de JAARVERGADERING, na de pauze vertonen wij 
u enige dia's. 
Woensdag 26 juni 2002 contactavond. Voor deze avond willen we iemand van 
de gemeente Bussum uitnodigen om ons een en ander te vertellen over de 
plannen omtrent de Landstraat en natuurlijk het gemeentehuis. 
ZATERDAG 17 oktober 2002 contactmiddag. Op deze middag vanaf 14.00 
uur komt Bert de Beer ons vertellen over de Erfgooiers. 
De contactavonden beginnen allemaal om 20.00 uur in ons informatieldocu- 
mentatiecentrum aan de Huizerweg no. 54 te Bussum. De contactavond/mid- 
dag zijn voor zowel leden als niet leden. 

GRAAG TOT ZIENS! 
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