VAN DE REDACTIE
Na het dubbelnummer over het Prins Hendrikkwartier krijgt u weer een nummer
van de normale omvang van 32 pagina's. Dit houdt in, dat het vervolgartikel over
Bensdorp naar december moet verschuiven.
Het huidige nummer staat in het teken van het boerderijenproject van TVE. Nel
f i j n e n schreef het boerderijen-artikel en verzorgt met Truus Elshof en Joke Vos
ook de boerderijen-tentoonstelling in het kader van de Open Monumentendag van
13 september.
De HKBussum viert die dag ook zijn 20 jarig bestaan, maar altijd baas boven
baas: Toonkunst Bussum bestaat dit jaar al 120 jaar. Vandaar een kijkje in de rijke
historie van deze (reeds in 1880 als koor gestarte) vereniging.
Marcus van der Heide

VAN HET BESTUUR
Op de jaarvergadering van 6 mei jl. heeft het Bestuur afscheid genomen van Coby
de Jong, die de Documentatie onder haar hoede had, en van penningmeester Jos
Heetebrij. Heuglijk is de tijding, dat het bestuur eindelijk weer volledig is. In het
volgende Contactblad zullen de nieuwe vicevoorzitter, secretaris, penningmeester
en coördinator Documentatie zich aan u voorstellen. Ook de redactie van het Contactblad is uitgebreid met 1 persoon.
Op de Open Monumentendag dertien september wordt de tentoonstelling Boerderijen in Bussum om 10.30 uur door wethouder Arie Gouka geopend. Een ieder
is van harte welkom op de Huizerweg 54 en kan met een nieuwe fietslwandelroute de boerderijen langs gaan. Het 20-jarig bestaan van de Historische Kring
Bussum wordt die dag ook gevierd en opgeluisterd met een receptie, die om
16.30 uur aanvangt. Met name wordt dan afscheid genomen van Coby de Jong.
Meer berichtgeving volgt in de regionale bladen. Wij hopen op een grote belangstelling voor de dertiende september van de zijde van leden en oudleden van de
Historische Kring Bussum.
Tenslotte wijzen wij nog op de Contactavond van donderdag 23 oktober, waarop
de emeritus hoogleraar Piet Leupen zal spreken over de Mariakerk (Koepelkerk)
in Bussum. Aanvang 20.00 uur. Gaarne ook tot ziens op deze bijeenkomst.

U wilt iemand feliciteren of bedanken?
Cadeau-tip: geef een jaargang Contactblad HKBussum.
Administratie- e n redactieadres HKBussum
Huizerweg 54, 1402 A D Bussum.
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