
Het zesde lustrum
Inmiddels hebben wij een keus gemaakt uit de aange-
dragen thema’s voor ons 6e lustrum in 2005. De leden
van wie wij een voorstel ontvingen hebben wij onder-
staande brief gezonden:

Geachte mijnheer/ mevrouw,
Zoals u in ons tijdschrift Eigen Perk nummer 3 heeft kunnen
lezen hebben wij op onze oproep, een thema voor het 6e lus-
trum, negen reacties ontvangen. 
Onder deze voorstellen was ook een suggestie van u, welke zeer
door ons op prijs werd gesteld.
Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben wij, na het no-
dige overleg, een keuze gemaakt en wel “Scholen in Hilver-
sum”.
Bij deze keuze hebben de volgende overwegingen een rol ge-
speeld:
– Contacten, o.a het vinden van coördinatoren (eindredacteur

en auteurs voor een uit te geven boek).
– Nevenactiviteiten. 
– Tentoonstelling, i.s.m het Goois Museum (o.a. wat voor

voorwerpen zijn er beschikbaar).
– Brede belangstelling
– Wat is er tastbaar aanwezig in Hilversum. 
– Historisch belang. 
– Is het onderwerp nog niet in een of andere vorm behandeld.
Wij hopen bij dezen u enige informatie te hebben gegeven over
de door ons gemaakte keus.
Met vriendelijke groeten, enz 
Wij houden u van de verdere voortgang op de hoogte.

“Albertus Perk” op Internet
Sinds enige tijd kunt u informatie over onze vereni-
ging ook vinden op Internet en wel op pagina:
www.hilversum-historie.nl. Hier kunt u de volgende
informatie vinden:
De Historische Kring “Albertus Perk”, met o.a:
– Geschiedenis van de vereniging, het bestuur, erele-

den, financiën, enz.

– Onder het hoofdstuk Actueel de recentelijk door
ons verstuurde brieven aan het college van B&W en
de reacties en de datum van de laatste wijzigingen
en een overzicht van de wijzigingen.

De geschiedenis van Hilversum.
Het Hilversums Historisch Tijdschrift – Eigen Perk, met o.a:
– Inhoud van de laatst verschenen en volgende HHT-

EP, een register op de verschenen artikelen vanaf
1981 en een overzicht van de publicaties.

Ledenavonden en Evenementen, met o.a:
– Een overzicht van de komende en voorafgaande le-

denavonden.
De Werkgroep Monumentenzorg, met o.a:
– De bijdrage van de vereniging aan de Hilversumse

Monumentenzorg.
Archief.
– De in ons bezit zijnde boeken, krantenknipsels,

dia’s en ansichtkaarten.
Verkoop
Contacten.
– Verwijzingen naar de voor ons belangrijke organi-

saties en adverteerders.
Henk W. Lammers

Enquête
Bij aflevering 3 van het Hilversums Historisch Tijdschrift –
Eigen Perk werd een enquêteformulier meegezonden.
Door dat in te sturen kon u ons helpen inzicht te krij-
gen in wat onze leden van hun vereniging verwachten.
Hier alvast een kort verslag van de reacties die tot nu
toe zijn ontvangen.
Vijfenvijftig formulieren zijn nu binnen en geven aan
dat ons tijdschrift goed bevalt. Zij geven de beste com-
plimenten door aan te geven dat het tijdschrift zeer
goed is. Veel belangstelling gaat uit naar foto’s, boe-
ken en overige informatie in relatie tot Hilversum.
Ook kwamen er nieuwe suggesties, zoals: recente ge-
schiedenis, vreemdelingen in Hilversum, werkgroep
onderwijs en scholen, aan monumenten werken, le-
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zing samen met ’s-Graveland, excursies, publicaties,
websitebeheer, advies en informatie.
Wij kunnen deze peiling goed gebruiken om zo op-
nieuw iets binnen onze vereniging tot stand te bren-
gen.
Voor alle leden die de enquête nog niet ingevuld heb-

ben een oproep om dat alsnog te doen. Wij willen
graag weten hoe U er over denkt. Mijn brievenbus is er
klaar voor!

Namens het bestuur: Syta Stroes, Spieghellaan 5, 1217
RK Hilversum
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