Van het bestuur

Bestuur
Al lange tijd praten wij over een uitbreiding van het bestuur. Daartoe plaatsten wij in september 2002 een oproep in ons tijdschrift. Hierop ontvingen we o.a. een
reactie de heer Robert Perk, een achterachterkleinkind
van Albertus Perk, de naamgever van onze vereniging.
Na enige oriënterende gesprekken is afgesproken dat
Robert de komende bestuursvergaderingen bij zal wonen waarna beide partijen een besluit zullen nemen
over zijn definitieve toetreding tot het bestuur.
Archief
Sinds kort huren wij een archiefruimte bij Uitgeverij
Verloren. Op 18 september is ons archief verhuisd van
de kelder in de Orchideestraat, bij de Vrijwilligers Centrale, naar de nieuwe, ruimere locatie in de voormalige
Torenlaankerk. Een van de belangrijke voordelen is dat
wij voortaan belangstellenden in een goede ruimte
kunnen ontvangen. Afspraken voor een bezoek aan het
archief gaan via de secretaris, Henk Lammers.
Lustrumviering
De indeling en onderwerpen van het uit te geven lustrumboek beginnen vaste vorm te krijgen. Voor tien

van de twaalf hoofdstukken zijn inmiddels auteurs bekend. Treesje Ruhe, onze vroegere voorzitter, coördineert alle activiteiten rond het boek. De volgende stap
is het vaststellen van de overige activiteiten rond de
lustrumviering in 2005.
Leesbaar Hilversum
Onze werkgroep monumentenzorg kan met genoegen terug zien op het succes van het project ‘Leesbaar
Hilversum’. De tien voor dit jaar geplande plaquettes
zijn inmiddels geplaatst en onthuld. Meer informatie
elders in dit nummer, op p. 194.
Nieuw leden
De ledenwerf actie verloopt succesvol. De actie loopt
nog tot 1 december. In de eerstvolgende HHT-EP zullen wij de resultaten vermelden.
Omgevingseducatie
Sinds kort nemen wij deel aan de voorbereidende activiteiten voor het project ‘Cultuur in je eigen omgeving’, een initiatief van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek.

Op zaterdag 13 september, tijdens de Open Monumentendag
van dit jaar, vond de onthulling
plaats van de bordjes van ons
project ‘Leesbaar Hilversum’.
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