
V A N H E T B E S T U U R 

Afscheid Heer H.G. Frielink 

Vrijdagavond 26-8 j.1. nam de heer H.G. Frielink, 
in een hem door de gemeente Hilversum aangeboden receptie, 
afscheid als hoofd van het gemeentelijk archief, waar bij 
ook het bestuur van "Albertus Perk" door enkele leden was 
vertegenwoordigd. 
De Hilversumse Hist.Kring en in het bijzonder de werkgroep 
archiefonderzoek, is de heer Frielink dank verschuldigd 
voor zijn bereidheid, om op de avonden wanneer archiefwerk 
werd gedaan, niet alleen aanwezig te zijn, maar ook om de 
groep wanneer nodig met raad en daad bij te staan. 
De Hilversumse Hist. Kring wil hiermede haar dank voor alles 
wat de heer Frielink in het belang van onze Kring heeft ge-
daan nogmaals onderstrepen, en wenst hem nog vele goede en 
gezonde jaren om van zijn rust te kunnen genieten. 

G.A.Th.J. Meijer. 



Contributiebetaling 1983 

Bij de halfjaarlijkse controle betreffende de contributie-
betaling over het nu lopende kalenderjaar is gebleken, dat 
een aantal leden hieraan nog niet hebben voldaan. 
Om extra porto-kosten door het opnieuw zenden van accept-
girokaarten te vermijden, wordt aan hen die dit aangaat 
beleefd verzocht alsnog aan hun betalingsplicht te willen 
voldoen. 
Voor Uw medewerking in deze bij voorbaat dank. 

De penningmeester 
G.A.Th.J. Meijer. 

Adreswi j zigingen leden, 

Om een juiste, en zo volledig mogelijke ledenadministratie 
in stand te kunnen houden, verzoeken wij onze leden om bij 
eventuele verhuizing ons van deze adreswijziging inal. post-
aode op de hoogte te willen stellen. 
U kunt dit doen, door deze in een enveloppe zonder postzegel 
te zenden aan : 

Hilversumse Historische Kring "Albertus Perk" 
Antwoordnummer 302, 1200 WB Hilversum. 

Het Bestuur. 



Oproep aan de leden 

Herinnert U zich nog de succesvolle ledenavond van 
februari j.1.? Hoe een aantal enthousiaste leden toen 
hun verzamelingen op historisch gebied toonden? Hoe 
interessant het was voor ons niet-verzamelaars om te 
horen, welke spannende verhalen achter die verzamelingen 
schuil gingen? 
Het bestuur is er van overtuigd, dat er onder onze leden 
nog veel meer van deze enthousiaste verzamelaars ver-
borgen zijn. Laten deze leden zich ook melden, dan kan het 
bestuur in februari a.s. weer een dergelijke belangwekkende 
maar ook gezellige avond voor ieder van ons organiseren. 
Aarzelt niet U voor 1 december a.s. op te geven, als U iets 
te tonen heeft op het gebied van de geschiedenis van Hil-
versum of op ander historisch terrein: ansichtkaarten, 
historische plattegronden, boeken, voorwerpen enz. 
Ongave bij de secretaris, de heer P. Timmer, Kastanjelaan 
9, Loosdrecht. 

Verzoek aan de leden 

In mei 1984, en wel op de 8e, organiseert de familiever-
eniging van de familie Rebel haar tweejaarlijkse reünie 
in Hilversum.In 1982 hebben Zij dat met groot succes in 
Loosdrecht gedaan. Om de bijeenkomst van het volgend jaar 
een speciaal Hilversums tintje te geven zou de familie-
vereniging het bijzonder op prijs stellen, indien U gegevens 



over een of ander lid van deze familie bezit of weet, deze 
gegevens aan hen bekend te maken. Alles is welkom, maar hoe 
ouder hoe aardiger natuurlijk. Nog leuker zou het zijn voor 
de organisatoren als U voor het gezelschap Rebellen een 
verhaal over deze familie en hun wederwaardigheden zou kun-
nen vertellen. 
Dus, mocht U in het bezit zijn van een verhaal, voorwerp of 
foto, waar een herinnering aan een Rebel aan vast zit, 
geeft dit dan door aan : 
De heer M.Rebel, Bergweg 46, 1261 XZ Blaricum, tel. 02153-
15606. 

PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE MAANDEN 

Op 30 november 1983 zal voor ons spreken de heer 
F. RENOU over UURWERKEN, KLOKKEN EN HORLOGEMAKERS 
IN HET GOOI, IN HET BIJZONDER IN HILVERSUM. Hoe wist 
men hoe laat het was in de 19de en 20ste eeuw, welke 
klokken werden er in onze streek gebruikt, wie ver-
vaardigde ze en onderhield deze uurwerken? De heer 
Renou, wiens familienaam een bekende klank heeft op 
het gebied van klokken zal U er aan de hand van dia's 
en een aantal oude uurwerken alles over vertellen. 

In de decembermaand hebben wij zoals gebruikelijk 
geen lezing. 



Op 25 januari 1984 organiseren wij een lezing samen 
met de archeologen van NAERDINCKLANT. Voor ons 
spreekt Dr. V.HUBRECHTS van Museum Kam te Nijmegen 
over DE HADRIANUS WAL. 

Op 22 februari 1984 tonen onze leden hun verzamelingen{7). 
Zie de oproep elders in dit blad. 

Op 28 maart 1984 houden wij onze JAARVERGADERING. 
Na de verplichte agenda hopen wij U enige historische 
filmopnamen over Hilversum te kunnen tonen. 
In het volgende nummer van Eigen Perk kunt U uitgebreide 
informatie over de avonden in 1984 verwachten. Houdt U deze 
data vast vrij ? 

Alle avonden worden, tenzij anders aangegeven, gehouden 

in De Vaart in Hilversum en beginnen om 20.00 uur. 

Hoewel in eerste instantie speciaal bedoeld voor de 

leden van Albertus Perk zijn ook Uw vrienden en ver-

wanten van harte welkom. Ook voor hen is de toegang 

gra ti s. 


