
VAN HET BESTUUR 
Samenvatting van de verslagen van de bestuursvergaderingen op 19 sep-
tember en 20 oktober. 

De ledenavonden in oktober en november zijn uiteraard al tot in detail voor-
bereid. Op de januari-avond (woensdag 18 januari), die we zoals gewoonlijk 
samen met de Archeologische Werkgemeenschap afdeling Naerdincklandt 
organiseren, zal Prof Dr D.P Blok spreken over de naamgeving in Gooi en 
Vechtstreek. Over de lezingen in februari en maart dienen spoedig beslissin-
gen genomen i.v.m. publicatie in Eigen Perk. Afspraken met sprekers is altijd 
het voorrecht en de taak van voorzitter Piet Timmer. Hij krijgt circa tien sug-
gesties mee. 

Ledenwerving is dit jaar een vast punt op de agenda. De opkomst op de 
ledenavonden is hartverwarmend. Maar het aantal leden is voor een dorp 
als Hilversum nog altijd te bescheiden. Veel tam-tam blijven maken dus. En-
kele bestuursleden misbruiken interviews voor de locale radio VLOH door 
ongeremd reclame te maken. Jan Lamme en Ed van Mensch gaan een nieu-
we wervende folder ontwerpen. De vrijwilligers van het Goois Museum zul-
len persoonlijk aangeschreven worden. Inmiddels is het ledenbestand sinds 
september met tien procent uitgebreid en op 320 gebracht. Maar het be-
stuur wil naar tenminste 500 in 1990, als we het derde lustrum vieren! 

Vooral de redacteuren van Eigen Perk, die alle drie in het Bestuur zitten, 
willen meer leden en dus meer lezers! Want er blijkt telkens een overvloed 
aan kopij. Het wordt zo langzamerhand een hele eer om je stuk in Eigen 
Perk geplaatst te krijgen! De redactie stelt een extra dik decembernummer 
voor. De penningmeester ontpopt zich als een ware 'Ruding': waar moet dat 
extra geld vandaan komen? Gezamelijk ontdekken we een kans op bespa-
ring. We laten Eigen Perk niet meer door de post maar door onze eigen kin-
deren verspreiden. Daarop geeft de penningmeester Joop Meyer zijn be-
langrijke zegen. 

Het boekje over het toerisme nadert zijn voltooiing maar zal niet voor de 
feestdagen kunnen uitkomen. Kees van Aggelen bereidt een beleidsbeslis-
sing over de plaats van ons archief voor. Het adressenbestand zal voortaan 
door onze uitgever Ties VerLoren van Themaat in diens computer worden 
bijgehouden. Joop Meyer zal zich nog eens (ver)manend tot tien wanbeta-
lers richten. Hij heeft - tezamen met de voorzitter - tijdig bij de Gemeente 
het jaarlijkse verzoek om subsidie ingediend. Namens Albertus Perk zal Piet 
Timmer op ziekenbezoek gaan bij de heer De Lange, die zo juist zijn heup 
heeft gebroken. 

En zo gaat dat nog even door. De volgende vergadering op 15 december. 
We moeten dan hoognodig weer eens over het lustrum praten. 

A.v.d.S. 



EEN ZINVOLLE NAAM VOOR HET NIEUWE STREEKZIEKENHUIS 

In het begin van het jaar riep het Bestuur op om met ideeën te komen voor 
een naam, die passend zou zijn voor het nieuwe streekziekenhuis. Deze 
oproep heeft waardevolle voorstellen opgeleverd. 

De heer De Boer suggereert Bos en Heide Ziekenhuis, Bosrand of Oos-
terziekenhuis. Ook een vernoeming voor de familie Van de Wall Bake lijkt 
hem verantwoord omdat deze familie de desbetreffende grond destijds be-
zat en bewoonde. 

De heer Pott is nog eens de ontstaansgeschiedenis van het Hilversumse 
'Gasthuis' nagegaan. Dit stond op de hoek van de Havenstraat en de -
hoe kan het anders - Gasthuisstraat. Dr. Van Hengel was de eerste direc-
teur. Alleen daarom al voelt de heer Pott veel voor het 'Van Hengel Zieken-
huis'. 

Ons erelid Pos heeft zich door oude streeknamen laten inspireren. Dit 
leverde niet minder dan de volgende veertien ideeën op! Dit zijn ze: 
Het Boompjesveld of 't Boompje - Oude benaming ter plaatse; 
Het Schaapschot - Oude benaming van schaapskooien in het grensge-
bied; 
Het Frankenveld - Naar een Frankisch grafveld aan de Oosterengweg; 
Het Heetveld - Andere benaming voor heide; 
De Stuwwal - Gooise stuwwallen; 
De Hoogakker - Naar archeologische objecten op de heide; 
De Banwouden - 16e-eeuwse benaming voor de toenmalige Gooise bos-
sen; 
'Uten Goy' - 'Uit het Gooi'; 
De Schansen - Gooise-Holl. bijenschansen; 
Het Langwater - Oude benaming in de omgeving; 
De Warande - Jachtgebieden van landheren; 
De Munnijeberg - Oude benaming in de omgeving; 
Monnikenwater - Oude benaming in de omgeving; 
't Harde - Oude benaming, ook wel 'tussen de harde'. 

De suggesties zijn door het bestuur doorgegeven aan het Projectbureau 
dat de inrichting van het Streekziekenhuis Hilversum voorbereidt. 


