WAT ANDEREN DOEN
CULTURELE RAAD NOORD-HOLLAND
20 oktober 1984
Symposium: Locaal en regionaal historisch onderzoek,
traditioneel of origineel?
Plaats: Beynishal, Stationsplein, Haarlem.
Nadere informatie-. Cult. Raad N-Holland, Postbus 163,
1970 AD IJmuiden.
COMITÉ OUD MUIDERBERG
19 en 20 oktober 1984
Derde Muiderberg Symposium
Plaats: Gebouw
"De Rijver", Niënhuis Ruyskade 2.6,
1399 HH Muiderberg.
Aanvang: vrijdag 10.30 uur, zaterdag 10.00 uur.
Er zijn acht sprekers en een excursie. Totale kosten,
incl. lunches, diner en symposiumboek fl. 75,=.
Nadere inlichtingen: 02942-1470.
RIJKSARCHIEF NOORD-HOLLAND
Behalve

cursussen

oud

schrift

voor

beginners

en

gevorderden wordt, dit najaar een cursus historisch
onderzoek gegeven, bestaande uit vijf theorielessen en
zeven praktijklessen. Deze lessen worden v.a. 29
september gegeven op de zaterdagmorgen van 10.00-12.00
uur. Totale kosten f1. 75,=.

•
WIE BEZORGT ONS NIEUWE LEDEN?
Elders in dit nummer kunt U lezen dat wij kort geleden
lid nr. 316 mochten noteren. Dat betekent niet dat ons
ledental ook 316 bedraagt, want er is het nodige
verloop door opzeggen, b.v. wegens verhuizing, en
overlijden.
In werkelijkheid
schommelt ons ledental
rond de 240. En dat j.s veel te weinig. Uw bestuur
vindt dat daar wat aan moet worden gedaan, en roept U
allen op mee te helpen dit aantal flink omhoog te
krijgen. U vindt in dit blad een aanmeldingsformulier.
Probeer familie, vrienden en kennissen t.e overtuigen
van het nut lid te worden van onze Historische Kring.
Degene die het 275st.e, het 300ste, 325st.e etc. lid
aanbrengt
krijgt een gratis uitnodiging voor de
historische maaltijd die wij volgend jaar organiseren
in het kader van ons lustrum. Ook degenen die tien
leden
aanbrengen
kunnen
rekenen op een gratis
toegangsbewijs
voor dit historisch eetfestijn. Voor
twee
personen! Voor degene die de meeste
leden
aanbrengt is er daarenboven een extra "prijs".

C O L O F O N
Dit nummer kwam tot stand door medewerking van:
Hanni de Bode
Frank Nieuwenburg
Jolijn van der Schuyt
Eindredactie: Loes Westermann

