wat anderen doen
In deze rubriek vermelden wij, mits wij daarvan
tijdig op de hoogte zijn, de aktiviteiten van instellingen als de Openbare Bibliotheek en De Vaart,
en van de zusterverenigingen uit de regio met wie
wij het verenigingsblad uitwisselen. De meest recente uitgaven daarvan liggen tijdens de ledenavonden ter inzage, Oudere exemplaren bevinden zich in
het verenigingsarchief en kunnen door U geraadpleegd worden na overleg met onze tweede sekretaris
de heer Van Drie.
Van het Genootschap Oud Zandvoort ontvingen wij het
verzoek te komen tot uitwisseling van de bladen.
Aan dit verzoek hebben wij gaarne voldaan, zodat U
nu ook kennis kunt nemen van hetgeen men aldaar
aan historische aktiviteiten ontplooit.
Van de heer S. Poolman, beheerder van het Comeniusmuseum, ontvingen wij een schrijven waarin hij aandacht voor zijn museum vraagt. Een bezoek daaraan
mag z.i. niet ontbreken bij Uw uitstapje naar de
Vesting Naarden. (geopend: elke middag van 14-17
uur, maandag gesloten.)
Voorts wensen wij vanaf deze plaats de onlangs op-

gerichte Historische Kring Blaricum veel sukses
toe bij de opbouw van de vereniging en hopen uiteraard binnenkort ook van diens aktiviteiten melding
te kunnen maken.
Dan volgt hier de agenda voor de komende maanden:
H.K. Maarssen: 9 oktober a.s. wordt er een excursie
georganiseerd naar kasteel Amerongen. Kosten ƒ13,50
p.p. Inlichtingen bij de heer J.H. Sagel te Maarssen.
H.K. Baarn: 14 oktober 1982. Lezing over Middeleeuwse dorpskerken in Noord-Nederland door H. Brinkhorst.
Aanvang 20.00 uur in het Nicolaasgebouw te Baarn.
H.K. Eemnes: 27 september 1982. Lezing met dia's
door J. Out over de R.K.-kerk aan de Wakkerendijk.
Aanvang 20.00 uur in gebouw "De Waker" naast de
R.K.-kerk. In oktober zal er een excursie gehouden worden naar de oude dorpskern van Soest. Nadere inlichtingen: 02153-14689.
H.K. Loosdrecht: 24 september 1982: Jubileumavond.
De H.K. Loosdrecht bestaat 10 jaar en wil dit feit
niet ongemerkt voorbij laten gaan. (Wijkgebouw
Nieuw-Loosdrecht.) 13 november: Deze zaterdag wordt
er in de Pr. Ireneschool een reünie gehouden voor
alle leerlingen en oud-leerlingen van deze school.
A.W. Naerdincklant: 8 september 1982: Lezing door
J. de Vos over 'De aapmens en zijn ontdekker, prof.
Dubois'. 13 oktober 1982: Een lezing van Ronald van
Zweden over zijn Italiëreis; René Meijer houdt een
korte lezing over het lang geleden vergane schip
De Vasa. 10 november 1982: Een lezing van S. de
Leeuw over Middeleeuws aardewerk. Voorts organiseert
de A.W.N. op 25 september a.s. een excursie naar
het Veenderij Museum te Vinkeveen en op 29 december
de traditionele scherven- en stenenmiddag in De
Vaart.

