
VAN HET BESTUUR 

OP WEG NAAR DE 400 

"Onze vereniging Albertus Perk bloeit, bruist van aktiviteiten en wil 
nog veel plannen uitvoeren." Dat hebt u mij in groot enthousiasme 
horen zeggen tijdens de leden avond van maart j. I.. Maar ik heb daar 
gelijk aan toegevoegd (en de trouwe en nog steeds groeiende groep 
bezoekers van onze ledenavonden kennen deze cri de coeur van mij 
maar al te goed): "Maar wat is het toch jammer, dat onze vereniging 
zo traag groeit." 

300 leden op een inwonertal van Hilversum van 80.000 zielen. 
Dat is toch een teleurstellende verhouding. En alhoewel ons ledental 
langzaam stijgt, gaat het ons niet snel genoeg. 

Wat kunnen we er aan doen om de ledengroei te stimuleren? U en 
ik, leden van een vereniging met zoveel goodwill, kunnen eens wat 
meer dan voorheen proberen bekendheid te geven aan wat 'Albertus 
Perk' is en doet. Ik stel u voor vanaf nu wervend voor onze historische 
kring bezig te zijn in uw kring van familie, vrienden en bekenden en 
van degenen van wie u meent, dat ze belangstelling hebben voor de 
plaatselijke geschiedenis. Wilt u ons door middel van de in dit num-
mer van EP ingesloten antwoordkaart de namen en adressen doorge-
ven van mensen waarvan u vermoedt dat ze al lang lid hadden kun-
nen of willen zijn, maar door onbekendheid of anderszins de stap nog 
niet deden? 

We weten dat dat vaak het geval is. Dat was ook de ervaring van 
een van onze bestuursleden die bij de opening van het Goois Mu-
seum wervelend en wervend acht nieuwe leden kon noteren. 

Ach, beste mensen, leden die onze vereniging een warm hart toe-
dragen, volgt u in de komende tijd dit voorbeeld, zodat ik op een van 
de komende ledenavonden van dit seizoen kan zeggen: "Het gaat 
goed. Dankzij uw medewerking hebben we nu 400 leden." 

Alle door u opgegeven belangstellenden ontvangen ter nadere 
kennismaking het decembernummer van ons ledenblad 'Eigen Perk'. 

Uw bestuur hoort graag van u en wacht met spanning uw akties 
en reakties af. Op onze beurt houden wij u op de hoogte van de resul-
taten van de aktie. Alvast bedankt en tot ziens. 

Piet Timmer, voorzitter 'Albertus Perk' 



Vreugde en verdriet 

Wat historisch Hilversum betreft zijn er twee zaken het vermelden waard. 
Tot vreugde stemt de gereedkoming van de restauratie van het Oude 

Raadhuis en het opnieuw in gebruik nemen van het gebouw als Goois Mu-
seum. Elders in dit nummer wordt u hierover uitvoeriger ingelicht. 

Minder vrolijk gestemd zijn we over de afbraak van twee Salm-villa's, te 
weten 'Heuvelhoeve' aan de 's-Gravelandseweg en het nabijgelegen pand 
op de hoek van de Steynlaan. De opmerking van de voorzitter van 'Hilver-
sum, Pas Op!' van enkele jaren geleden, dat het in opdracht van de gemeen-
te Hilversum vervaardigde Monumentenrapport door diezelfde gemeente 
als scheurkalender lijkt te worden gebruikt, heeft nog niets aan actualiteit 
ingeboet... 

Ook dit seizoen hebben we weereen aantal interessante ledenavonden voor 
u in petto. Als dit nummer van EP verschijnt zal de eerste bijeenkomst al 
achter de rug zijn. Wie u op de ledenavonden zult missen is Hanni de Bode. 
Ze verhuisde naar Rheden en dat is voor onze vereniging heel jammer. Ook 
al was ze geen lid van het bestuur, toch verleende ze veel hand- en span-
diensten die wij op hoge prijs hebben gesteld. Zo hield ze het adressen-
bestand bij en verzorgde de administratie van bij intekening gereserveerde 
uitgaven van AP. We zoeken naar een opvolger. 

L.J.W. 


