WAT A N D E R E N

DOEN

Ter vulling van deze rubriek hebben wij enige tijd
geleden aan alle ons bekend zijnde zusterverenigingen verzocht te komen tot een uitwisseling van
verenigingsbladen. Hieroo hebben positief gereageerd: Historische Kring Baerne, Historische Kring
Eemnes, Stichting Museum Flehite, Historische
Kring Huizen, Historische Kring Loosdrecht, Historische Kring Maarsen, Stichting Comité Oud-Muiderberg, Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland afdeling Naerdincklant, Historische Vereniging "Soest", Historische Kring Weesp.
Van deze instellingen zult U telkens een beknopt
overzicht aantreffen van voor onze leden toegankelijke aktiviteiten. In verband met de verschillende tijdstippen waarop de diverse organen verschijnen, kunnen we U helaas nooit een totaaloverzicht geven over de periode tot de volgende uitgave van ons eigen blad. Vandaar dat U iij h«t ver- .

volg op de ledenavonden de meest recente exemplaren van de betreffende bladen zelf kunt raadplegen.
Tevens in deze rubriek vermelding van voor onze
Kring interes santé aktiviteiten van andere instellingen dan de zusterverenigingen, zoals De Vaart
en de Bibliotheek.
H.K. Eemnes: okt./nov. '81: Lezing over roerige
tijden rond 1500; dec. '81: Tentoonstelling betreffende de Nicolaaskerk.
H.K. Huizen: okt, '81: "Huizer avond", met klederdrachten, dialekt en oude foto's.
H.K. Loosdrecht: 10 okt, '81: Reünie van de School
met de Bijbel te Oud Loosdrecht.
H.K. Maarssen: 13 okt. '81: Vertoning van een film
over Maarssen, gemaakt in 1961.
Naerdincklant: H okt. '81: ürs. W.H. de VriesMetz over 'Luchtfotografie en Archeologie';
11 nov. '81: Drs, D. Stapert over 'De afgravingRhenen ' ; 9 dec. '81: 'Diversenavond'; 2.3 dec. '81:
gezamenlijke avond met "Albertus Perk";
30 dec. '81:Scherven- en stenenmiddag voor de
jeugd; 13 jan. '82: Lourens Hacquebord over 'Spitsbergen - een ontdekkingsopgraving'.
H.K. Weesp: 19 nov. '81: Drs. S.C. van Diest over
de geschiedenis van Muiden; 2e week januari '82:
Drs. W.M. Sappij over het Weesper porcelein.
Tentoonstellingen De Vaart, Vaartweg 163 te
Hilversum.
19 september - 1 november

1981:

Mari Henri Mackenzie (1878-1961)
Een expositie van schilderijen, aquarellen en
tekeningen van de kunstenaar die van 1929 tot
1961 in Hilversum woonde en werkte.
historische afdeling De Vaart.
26 september - 17 januari

1982:

Tekeningen van Hilversum omstreeks 1965
Aa.n de hand van 24- kunstwerken, vervaardigd
door Jan den Hengst en Jan Rijlaarsdam wordt
een beeld gegeven van de in 1969-1970 met sloop
bedreigde gebieden te Hilversum.
Openingstijden:
dagelijks 10.00-12.00 en U . 0 0 - 1 7.00 uur
za. en zo.12.00-17.00 uur
historische afdeling
dagelijks 1 4-. 00-1 7. 00 uur
za. en zo.12.00-17.00 uur
Toegang- gratis.

