
VAN HET BESTUUR 
Het gerestaureerde oude raadhuis, dat begin juni zijn deuren weer zal ope-
nen voor het publiek, heeft in april reeds gastvrijheid verleend aan Uw be-
stuur. Bestuurslid Ed van Mensch had ons voor de maandelijkse vergade-
ring in zijn nieuwe behuizing uitgenodigd. Een korte rondleiding door de zeer 
fraai gerestaureerde en hier en daar op modern peil gebrachte ruimten 
bracht ons tot twee conclusies. Hoe klein behuisd waren vroegere gemeen-
tebesturen en wat verheugend dat het oude raadhuis bewaard is gebleven. 

Besturen is vooruitzien en het volgend seizoen heeft weer onze volle aan-
dacht. De ledenavonden in de herfst hebben nog net niet hun definitieve pro-
gramma. Wel is praktisch zeker dat één avond gewijd zal zijn aan Gooise 
klederdrachten, een geweldige show met twee inleiders of moeten wij hier 
van lady-speakers spreken? 

Het werk van de werkgroep toerisme en hun presentatie op 24 februari 
heeft veel weerklank gevonden. Met man en macht wordt nu aan de publica-
tie van de resultaten gewerkt. Omdat vrijwel alle betrokkenen een volle dag-
taak hebben en er aan de publicatie veel werk vastzit, is het realistisch om 
de uitgave pas in september te verwachten. Over publicaties gesproken. 
Eveneens omstreeks september zal een interessant boek verschijnen over 
de geschiedenis van Hilversumse straatnamen. Onder meer gebruikma-
kend van onderzoek verricht door Joop Reinboud heeft de heer A.H. Meijer 
alle Hilversumse straatnamen officieel geregistreerd en de historie van de 
naamgeving kort samengevat. 

Ons verzoek om met historie-gerelateerde namen voor het nieuwe streek-
ziekenhuis te komen, heeft enkele leuke reacties opgeleverd. Aan de stich-
ting die de vestiging van het ziekenhuis voorbereidt, hebben wij een en an-
der doorgegeven. In 'Eigen Perk' komen wij erop terug. U zult zich herinne-
ren dat genoemde stichting onze vereniging heeft geraadpleegd over de 
naamgeving van het ziekenhuis. Wij stellen dat erg op prijs. 'Albertus Perk' 
zou graag de rol spelen van het klankbord bij uitstek als het gaat om vragen 
omtrent de historie van Hilversum en het Gooi. En het begint een beetje die 
kant op te gaan. Formeel en informeel worden wij als bestuur of als indivi-
dueel lid steeds meer benaderd. En met behulp van andere leden hopen 
wij als vraagbaak een voortdurend toenemende rol te vervullen. 
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