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Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering van
de Historische Kring Heemskerk
op dinsdagavond 12 mei 2015
in de Jansheeren, Maltezerplein 1, aanvang 20.00 uur
Agenda:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Opening door voorzitter Niek Linger en mededelingen.
Verslag najaarsledenvergadering van 24 november 2014.
Financieel jaarverslag 2014
Verslag kascontrolecommissie: F.J.M. Rozemeijer en A.H. Kaptein
Benoeming kascontrolecommissie
Mogelijke vragen naar aanleiding van berichten in de Nieuwsbrief.
Rondvraag.
Presentatie Heemskring 53.

PAUZE

Presentatie :
“Heemskerk 100 jaar tuinbouw, Heemskerk als de Groentetuin van Amsterdam
tot Bloemen Wereldwijd” door Jacques Henneman en Jos Niesten.
(Zie toelichting op bladzij 13.)
Namens het HKH-bestuur,
Joke Kranendonk, secretaris.

Blad 2

Verslag najaarsledenvergadering van maandag 24 november 2014
1. Voorzitter Niek Linger opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De zaal zit goed vol, ruim 100 mensen.
Niek memoreert het overlijden van de zeer gewaardeerde Loek van Roon.
Het wordt een zeer gevarieerde avond.
Niek noemt de afmeldingen voor deze avond.
2. Verslag voorjaarsledenvergadering van 12 mei 2014
Er wordt geen commentaar geleverd.
3. Begroting 2015
Penningmeester Hes Niesten geeft een toelichting.
Er zijn twee nieuwe werkgroepen bijgekomen t.w. Publiciteit en Rondleidingen.
Het begrote saldo voor 2015 is nihil.
Fred van Tongeren stelt de vraag hoe het komt dat de kosten voor de Ledenvergadering in
2015 begroot zijn op € 1000,00, dat is ten opzichte van 2014 € 700,00 meer.
Het antwoord is simpel; De Jansheeren is duurder dan het Spectrum.
Er komt nog een opmerking uit de zaal waarom er geen post is opgenomen voor excursies en
lezingen, dit wordt verder besproken in het bestuur.
De heer Wester stelt de vraag waarom er geen post onvoorzien is opgenomen.
Het antwoord van Hes luidt dat de ervaring leert dat niet alle werkgroepen hun budget
opmaken. Er wordt dan geschoven naar die groepen die dat geld dan nodig hebben.
4. Bestuurssamenstelling: benoeming Piet van Zwieten als bestuurslid
De vergadering gaat akkoord.
5. Mogelijke vragen naar aanleiding van berichten in de Nieuwsbrief
Piet Diemeer meldt dat hij nog foto’s heeft van de Duitse dienstmeisjes.
Eventueel nog zoeken in de archieven van de Katholieke Kerk ?
Zuster Antonia Marie vertelt dat er kindertransporten vanuit Wenen, met elke keer zo’n
400 kinderen, waren waarbij de kinderen bij gezinnen in Brabant werden ondergebracht.
Deze transporten zijn een aantal keren geweest.
6. Rondvraag
Piet Diemeer heeft weer beplanting aangebracht op de rotondes van de Rijksstraatweg,
Duitslandlaan en Jan Ligthartstraat.
Helaas is er een aardbeienslof “verdwenen”. Uit de zaal komt er een reactie dat er een
aanrijding is geweest en dat de aardbeienslof stuk was.
Wouter Hoobroeckx geeft aan dat er contact met de gemeente opgenomen kan worden en
er over te communiceren of dit “monument” vervangen kan worden.
De heer Vendel neemt de microfoon en vertelt dat hij in gesprek is gekomen met een dame
die twee tassen met fotoalbums en een grote stapel losse foto’s in haar bezit had van de laatste
bewoners van kasteel Marquette, de familie Gevers. Het zijn foto’s van onder andere de jacht
in het buitenland van ongeveer 100 jaar geleden. Jaap Schoen vult aan dat hij al een heleboel
foto’s daarvan in zijn bezit heeft en dit door heeft gegeven aan de HKH.
De collectie van de dame gaat naar de Werkgroep Oud-Castricum.
Zuster Antonio Marie overhandigt Niek het boek “Eenheid in verscheidenheid”, dat volgens
de zuster op de HKH is zoekgeraakt. Niek ontkent dit en vertelt dat het boek wel degelijk
aanwezig is in de HKH-bibliotheek.

Blad 3
De heer Wester heeft gekeken in het witte huisje op Rijksstraatweg 217, het is volgens hem een krot.
Niek zegt dat dat klopt, het witte huisje is inmiddels verkocht. De Heemsstichting, in welk bestuur
twee HKH bestuurders zitting hebben, is hier jaren mee bezig geweest.
Presentatie Heemskring 52
Ineke Broekhuizen, Marjo Hoogewerf en Margriet Veken presenteren door middel van een powerpoint, gemaakt door Pieter de Jonge, de nieuwe Heemskring.
Ook wordt een filmpje van de Arfa getoond.
Na de pauze volgt de primeur van de Heemskerkse kennisquiz gepresenteerd door Tineke Opdam.
Na afloop daarvan bedankt Niek iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en wenst iedereen
wel thuis.
Joke Kranendonk
secretaris

Jaarverslag secretariaat 2014.
Het bestuur werd gevormd door Niek Linger, voorzitter, Joke Kranendonk, secretaris,
Hes Niesten, penningmeester en als leden Leendert de Pee, Jan Zweeris en Aart Andeweg
en vanaf november Piet van Zwieten.
Het bestuur is in totaal elf keer bij elkaar geweest. Daarnaast heeft het bestuur, voltallig of met delegaties, vergaderingen, bijeenkomsten en besprekingen bijgewoond en gevoerd.
Contacten zijn er intern geweest en extern is er medewerking verleend aan de Kerstmarkt in het centrum, Decorade Chateau Marquette, Ontmoetingsdag 55+ in het gemeentehuis en het boekje “de eerste burgers van Heemskerk”.
Tevens waren er contacten met de besturen van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland,
Historische Kring Velsen en het Museum Midden-Kennemerland.
april 2015
Joke Kranendonk, secretaris.

Verspreiding Heemskring 53
Heemskring 53 komt uit ná de ledenvergadering. Door de vrije dagen rond Hemelvaartdag kan het
zijn dat niet iedereen op dezelfde dag het verenigingsblad in de bus krijgt. In ieder geval ontvangt u
het vóór Pinksteren. Als dat niet het geval is, neem dan even contact op met Rob Groen (tel. 0251235696).

Colofon.
Nieuwsbrief HKH is een uitgave van de Historische Kring Heemskerk; ISSN 1383-9721
Copyright 2015 HKH. Oplage: 2300 exemplaren.
Bezorging: R. Groen, Hondstong 38, 1964LH Heemskerk, tel 0251-235696,
e-mail: ledenadministratie@historischekringheemskerk.nl

Blad 4

Blad 5

Blad 6

Jaarverslag van de Filmgroep
De filmgroep bestaat op dit moment uit: Jan Zweeris, George Gerritsen,Wim Beentjes.
Helaas voor ons gaat George ons binnenkort verlaten. Hij en zijn Willeke gaan verhuizen.
Terug naar hun geboortestreek in de buurt van Nijmegen. Hij is al een tijdje bezig zijn opvolger in te
werken in ons digitale montagesysteem. Wim Beentjes is geen onbekende in het montage werk. Dus
een gewaardeerde vervanger voor George.
We zijn al een heel eind gevorderd met de revisie van de film over de Rijksstraatweg. De gedeeltes
met het verkeerslawaai moeten vervangen worden door nieuwe opnames met normaal
straatgeluid. Door camera wisseling gaf dat nogal wat problemen. Maar die zijn opgelost.
Hopelijk kunnen we de film volgend seizoen vertonen.
Met Henk Tijbosch gaan we samenwerken om een aantal korte filmpjes samen te stellen uit oude opnames van ons dorp om die te vertonen op het internet. Ook voor onze leden zullen we ze gaan vertonen in de zaal, op een groot scherm.
We hebben weer een aantal opnames gemaakt van en over Heemskerk: de Oosterweg met omgeving,
de Zuidermaatweg met het boerderijtje van Schoehuis en de Kasteeltuin, het kerstgebeuren op het
Nielenplein, de aanleg en de bouw van het Haydenplein.

Jaarverslag werkgroep Oud Kadaster Heemskerk
De leden van deze werkgroep zijn Henk Boot, Gerard Castricum, Jan van der Linden, Peter Neve en
Go Stavenuiter.
We hebben inmiddels alweer ruim anderhalf jaar gewerkt aan een Oud-Kadasterbestand van Heemskerk. In mei 2013 zijn we uitgegaan van zeker 5 jaar om iets uit de grond te tillen. Intussen is er al
heel veel verzameld en wordt er van vergadering tot vergadering lekker gewerkt aan de opbouw van
het bestand.
Natuurlijk zijn we nog lang niet klaar, maar we hebben wel inzicht gekregen wat er allemaal te doen
valt. Juist in de periode van de zestiende eeuw woedde er strijd in de Lage landen. Een godsdienstoorlog.
De 80-jarige oorlog. Daar voorafgaand roerde Gerrit van Assendelft zich aardig. Kocht en verhuurde
grond maar Meeusz. mocht zijn percelen niet vermelden in 'het merghenbuuck'. Het vraagt dus meer
onderzoek, We hebben gelukkig stukken gevonden om toch te weten waar hij bezittingen had in
Heemskerk.

Jaarverslag werkgroep Genealogie
Deze werkgroep bestaat uit Henk Boot, Peter Neve en Gerard Nijman.
Peter Neve is hoofdzakelijk bezig geweest met HAZADATA, ook heeft hij zitting in de werkgroep
Oud Kadaster Heemskerk (OKH), waarbij hij de kadasterkaarten in dit genealogie programma implementeert.
Gerard werkt met het genealogieprogramma Aldfaer.
Henk was aanwezig in het Historisch Huis voor vragen van bezoekers te beantwoorden betreffende
stambomen en kwartierstaten.
Via onze website zijn er vragen binnengekomen van mensen die hun stamboom aan het uitzoeken
zijn, Henk heeft deze beantwoord.

Blad 7

Reilen en zeilen van de werkgroep Rondleidingen
Stand van zaken:
0. De groep bestaat uit Marjo Hogewerf, Gerda van der Meij, Ferry Kwee, Ad van Roermund en Piet
van Zwieten,terwijl Pierre Janssens ondersteunt bij ontwikkelwerk.
1. Dit jaar zijn er ongeveer 65 rondleidingen in Slot Assumburg verzorgd (schoolklassen, familiegroepen, werkverbanden). Daarnaast hebben we op 3 dagen rondleidingen gegeven in Marquette.
2. Een subgroep (Pierre, Piet en Ferry) is bezig met het samenstellen van een map met achtergrond
informatie voor Assumburg (en daarna voor Marquette). Het inleidende hoofdstuk is gereed.
3. Pierre stopt met het verzorgen van rondleidingen in Assumburg, mede door fysiek beperkende factoren.
4. Met algemeen instemmen gaat Piet de coördinatie van de werkgroep en de rondleidingen overnemen van Aart (in het kader van taakverschuivingen binnen het bestuur). Ferry is druk met de realisatie van de handleidingen. Mogelijk gaat hij daarna de rondleidingen coördineren.
5. Er zijn plannen en gesprekken over het installeren van ridderspullen in slot Assumburg. Piet heeft
hier het voortouw.
6. De rondleidingen gaan naar ieders tevredenheid. Het huidige bestand rondleiders is voldoende.
7. Er zijn goede afspraken met de vrijwilligers van de kasteeltuin.

Toekomstige activiteiten / wensen:
1. Is het mogelijk Heemskerk meer op de kaart te zetten?
* meedoen aan cultuurmanifestatie 2016 (in kasteeltuin): toneelopvoering?
* powerpoint maken als intro in scholen op rondleiding (verhaal met beelden, over kastelen
en/of ridders).
* filmopnamen maken (in kasteel) over toneelschetsen, zoals rechtspraak.
* wervende folder over onderwerpen als Maarten van Heemskerk, Huldtoneel, kastelen, bloemencultures, tolhek.
* samenwerking met vrijwilligers van de kasteeltuin goed bezien.
* overleg met de gemeente over vvv-activiteiten, zoals samenstellen van wandel- en/of fietsroutes, dan wel het begeleiden / gidsen van deze routes, folder van Heemskerk.
2. Doorgaan met het samenstellen van handleidingen / achtergrondinformatie over kastelen.
3. Verder gaan met zoeken naar illustratief materiaal voor rondleidingen in Slot Assumburg.

Blad 8

Waar de maandagmiddaggroep mee bezig is
In november werd een film vertoond in Sint Agnes. Ongeveer 65 mensen hebben een film over
Noord-Hollandse humor (schetsjes en liedjes gezien en van genoten.
Van 16 december tot 4 januari stond in Sint Agnes een expositie over mensen met paarden. De titel
was "man en paard noemen". Deze serie van ruim 400 foto's trok veel aandacht, zowel van de bewoners als van bezoekers.
Op 26 februari zal de maandagmiddaggroep drie korte films vertonen, o.a. Maken van papier, bloemencorso Eelde en paarden met arrenslee op het ijs. Meestal komen daar 100 bewoners van meegenieten. Het was ook voor ons gezellig en een nieuwe uitnodiging voor 27 augustus is al weer binnen.
Regelmatig komt de werkgroep Oosterweg naar de HKH. Zij onderzoeken alle bebouwing en ook
naar de vroegste bewoners. Mogelijk is dit t.z.t. een mooi verhaal voor onze Heemskring. "Gasten"
zijn o.a. Piet Scheerma, Lambert Koppers, Henk Eiking.
We zijn ontzettend druk met het verzamelen / ordenen en namen zoeken bij schoolfoto's die we tijdens Kom in de Kas gaan exposeren. Een 'heidens' karwei, omdat niet altijd het jaartal en de personen op de foto's bekend zijn.
De expositie zal worden opgesteld in de orchideeënkwekerij van Floricultura aan de Strengweg, op
11 en 12 april. Naast de schoolfoto's zullen ook ruim 20 luchtfoto's van Heemskerk te zien zijn.
Wij zijn blij met de toestemming van het bestuur om nieuw (aluminium) expositiemateriaal te mogen
bestellen. Dit wordt bij de komende tentoonstelling ingezet.
Ondertussen hebben ook enkele scholieren uit het voortgezet onderwijs een verzoek ingediend om
gegevens voor hun scriptie, bijv. over winkeliers, kasteel Marquette en haar bewoners en over waterlopen.
Sinds september is Cor Teeling gastheer op maandagmiddag. Wij voelen dit als een verrijking. Hij
zorgt voor alle randvoorwaarden, ontvangt bezoekers enzovoort en wij kunnen rustig met ons werk
doorgaan.

Ook als gastvrouw of gastheer optreden?
We zijn op zoek naar personen die op dinsdagavond (per direct) en op woensdagmorgen (aan het begin van het nieuwe seizoen) tijdens de openingstijden van het Historisch Huis willen optreden als
gastvrouw of gastheer. Lees op bladzij 10 wat de klus inhoudt en meld je aan! Niets voor jou?
Dat wordt dan een gemiste kans voor de eretitel "Daar kennen ze me van". (PS. Het is gewoon leuk
werk.)

Blad 9

Goed gedaan jochies!

BIBLIOTHEEK (collectie op de website)
Waar Niek Linger en Jan Zweeris bezig zijn aan een reorganisatie van onze bibliotheek als gevolg
van een herbezinning over de wens welke boeken we daarin willen bewaren, is één man, Gerrit van
de Klok, wekelijks een aantal uren bezig die boeken te beschrijven en ze zo via internet als onze collectie te presenteren.
Gerrit heeft in het afgelopen halfjaar op die manier 265 boeken toegevoegd aan de lijst die thans via
de website is te bekijken. Inmiddels staan in de digitale bibliotheek ruim 460 boeken die wij in ons
bezit hebben, vermeld en beschreven..
Uitbreiding volgt ongetwijfeld.
U vindt die lijst onder het kopje Collectie en Bibliotheek in onze website.
Hes Niesten

Blad 10

BEELDBANK
De Historische Kring Heemskerk beschikt over een groot aantal foto’s die in albums op
onderwerp zijn gerangschikt. Over de totale hoeveelheid foto’s lopen de schattingen uiteen
terwijl soms een aantal van omstreeks de 15.000 wordt genoemd.
De meeste foto’s zijn ook al gedigitaliseerd terwijl van het totaal inmiddels ca. 4.500 stuks in
de beeldbank zijn geplaatst.
In het afgelopen halfjaar heeft een achttal vrijwilligers zich ingespannen om de beschrijving
aan die foto’s in onze beeldbank toe te voegen en ze daarmee ook via internet voor iedereen
toegankelijk te maken.
Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat via onze website onder het kopje Collectie en
Beeldbank inmiddels ongeveer 3.100 foto’s zijn in te zien, waarvan bijna 2.300 werden
beschreven in het laatste halfjaar.
De mannen die zich daarvoor hebben ingespannen zijn Willem van Rixel, Frank van Oploo,
Joop van Velsen, Jan Steggink, Jan van Egmond, Peter Welp, Nico Sinnige en
ondergetekende.
Hulde voor die inspanning en natuurlijk hopen we U aan het einde van het jaar nog hogere
aantallen te kunnen presenteren.
Daarmee kan het aantal bezoekers aan de beeldbank flink toenemen. Dat aantal was in het
eerste kwartaal gemiddeld 210 per maand en er werden maandelijks ca. 11.000 foto’s
bekeken.
Hes Niesten

Vrijwilligers gezocht
De HKH is een levende en levendige vereniging. Zo'n 100 vrouwen en mannen zijn actief met een
klus. Af en toe is er vervanging of uitbreiding nodig. Misschien iets voor jou? VAST!
Gastvrouwen en /of gastheren.
Op maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagmorgen is ons Historisch Huis (aan de Kerklaan)
open. Gastheren zorgen ervoor dat de deur open is, dat bezoekers ontvangen en geholpen worden, dat
er wat te drinken is, dat spullen ontvangen en uitgeleend worden. Kortom, zij zijn op dat moment de
spil in het historisch bedrijf.
Cor Teeling doet dit op maandag met groot enthousiasme en deskundigheid. Op dinsdag doet Dick
Huipen dit en op woensdag George Gerritsen. Maar....... Dick heeft het (te)druk en George gaat verhuizen. Dat betekent dat we per direct iemand zoeken voor de dinsdagavond (kwart voor zeven tot
kwart over negen) en in het nieuwe seizoen voor de woensdagmorgen (half tien tot twaalf uur).
Leendert de Pee (0251-238575) kan en wil je graag vertellen wat er verwacht wordt.
Schrijvers.
We zoeken twee soorten schrijvers: een notulist en een 'archivaris'.
*Omdat Willeke met George gaat verhuizen, zoeken we iemand die één keer per maand (maandagmorgen) de bestuursvergadering in een verslag vastlegt. Als je ooit iets over de HKH hebt willen weten, dan is hier je kans. Zoek dus even contact met Joke Kranendonk (0251-239018).
*En op de zolder van het Historisch Huis liggen heel veel voorwerpen. Hiervan moet een registratiesysteem en een beschrijving van komen. Deskundigen vertellen wel wat er geschreven moet worden,
jij helpt om het op papier en/of in de computer te zetten. Voor info: Leendert de Pee (0251-238575).
Maandag a.s. (2e pinksterdag) is het Historisch Huis dicht, maar op 3e pinksterdag ben je al
van harte welkom om te informeren of je aan te melden. Bellen mag ook. Tot horens of ziens.

Blad 11

In Memoriam Jan ten Hagen
Op 27 november 2014 overleed Jan ten Hagen. Kort na het overlijden van zijn echtgenote Meta. destijds voorzitter van de HKH, zocht Jan contact met het bestuur. Hij had de wens om voor de HKH
actief te worden. Vanaf eind 2007 t/m november 2012 maakte hij als vice-voorzitter (die hadden we
toen nog) deel uit van het bestuur. Hij nam trouw deel aan de bestuursvergaderingen en verrichtte
m,et plezier diverse taken binnen de organisatie.
in de loop van 2011 en vooral 2012 werd langzaamaan duidelijk dat het mede-besturen en het zelfstandig actief zijn om taken te vervullen voor hem bezwaarlijk werden. Zijn geheugen liet hem steeds
meer in de steek. Uiteindelijk besloten we in goed overleg dat hij zijn bestuursfunctie zou neerleggen. In november 2012 was hij geen bestuurslid meer.
Voor zijn inzet en grote belangstelling voor het wel en wee van de HKH zijn we Jan dank verschuldigd. We hebben dat op zijn begrafenis op 2 december 2014 zijn kinderen en partner Annie kunnen
vertellen.
Rust in vrede Jan.
Niek Linger, voorzitter.

In Memoriam Henk Hin
Met de tekst "Met waardering en in dankbare herinnering: HENK HIN, mede-oprichter en eerste
voorzitter van de Historische Kring Heemskerk" eren wij in het Dagblad Kennemerland de nagedachtenis van Henk Hin.
Hij was betrokken bij de geboorte van de HKH en werd door de toenmalige initiatiefnemers direct
gevraagd om voorzitter van de vereniging te worden, de eerste. ij had én als inspecteur van het lager
onderwijs én vanwege zijn vele andere activiteiten uitgesproken talenten getoond om aan een goede
start bij te dragen.
In Heemskring 7 (april 1992) verklaart hij "door omstandigheden", zeer tot zij spijt, te moeten stoppen als voorzitter. Hij bleef als gewaardeerd lid steeds nog betrokken bij de vereniging. Betrekkelijk
recent wilde hij, geïnteresseerd als hij was, betrokken zijn bij de voorbereidingen van de viering van
het 25-jarig bestaan van de HKH (in 2013). Helaas was toen al merkbaar dat zijn bijdrage niet meer
volledig kon zijn. Dat speet hem zeer.
Henk Hin is voor de HKH zeer belangrijk geweest; wij zijn hem daar dankbaar voor en zullen in zijn
geest hard blijven werken aan die mooie Historische Kring, die hem zo na aan het hart lag.
(Bewerking van de tekst geschreven door Niek Linger voor de website van de HKH.)

Blad 12

Toelichting op de presentatie van Jacques Henneman en Jos Niesten.
De titel is : “HEEMSKERK 100 JAAR TUINBOUW”
De subtitel is : “Heemskerk als de Groentetuin van Amsterdam tot Bloemen Wereldwijd”
Deze lezing hebben Jos en ik in 2011 en 2012 gegeven aan de Internationale studenten van het Institute of Social Studies aan telkens 25 studenten uit ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Deze
hadden reeds een goede opleiding. Zij waren ca 1,5 jaar in Nederland en gaan dan terug voor een
leidinggevende functie.
Wij gaan in op de ontwikkeling van productie van groenten en fruit en siergewassen vanaf het begin
van de vorige eeuw en verspringen steeds 25 jaar. Naast de productie komt de verkoop en de distributie aan de orde. Ook de rol van het familiebedrijf komt sterk naar voren.
De gebruikte foto’s komen uit ons eigen archief (Niesten, Henneman, Tuijn) waarvan ook een groot
deel al in het HKH-archief zit.
Jos en ik hebben dezelfde botanische opleiding genoten op de RMTS in Lisse.
Wij zijn zeer vereerd om deze presentatie te mogen geven aan (zo’n tuinbouwkundige groep van)
HKH leden.
Groet, Jacques.

Artikel in Woonspecial Brantjes Makelaars
In 2013 vierde de Historische Kring Heemskerk (HKH) het 25-jarig jubileum. De kring is uitgegroeid tot een vereniging van formaat met brede steun uit de samenleving.
“Het is de grootste én de goedkoopste vereniging van Heemskerk”, vertelt penningmeester Hes Niesten. “Voor € 15 per jaar ben je lid en ontvang je twee keer per jaar het historisch tijdschrift De
Heemskring. We zorgen daarin altijd voor een evenwicht tussen artikelen over ver en recent verleden
en voor een mooie mix van onderwerpen. We hebben meer dan 2100 leden, waarvan er ongeveer 100
actief zijn als vrijwilliger.”
Werkgroepen
De vrijwilligers zetten zich in via allerlei werkgroepen. Die houden zich bijvoorbeeld bezig met
stamboomonderzoek, verzorgen rondleidingen, houden presentaties op basisscholen en beheren het
historisch foto- en filmmateriaal. Niek Linger, voorzitter van de Historische Kring: “We sluiten aan
bij de belangstelling van velen. Waar de één warm loopt voor archeologie, is de ander enthousiast
over moderne geschiedenis van huizen en gebouwen.”
Velen onder u hebben deze (en meer) regels en foto's misschien al gezien.
Dit is een stukje van de tekst in de Woonkrant die Brantjes Makelaars samenstelde en huis aan huis
liet bezorgen. Als eerbetoon aan de HKH werden we, als eerste, uitgenodigd informatie aan te leveren. Later krijgen ook andere organisaties een kans. Dank aan Brantjes c.s. voor deze geste.

Blad 13

Gezamenlijke Vrijwilligersdag 18 april 2015
Bij het samenstellen van de Nieuwsbrief moet deze dag nog plaatsvinden. De deelnemers krijgen het
volgende programma voorgeschoteld:
+ 10.15 uur
10.30 uur
11.00 uur
+ 12.30 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.30 uur

instappen in de touringcar bij verzorgingshuis Sint Agnes in Heemskerk
ontvangst Huis van Hilde in Castricum met koffie of thee
rondleiding met gids
vertrek naar Uitgeest
lunch
lezingen erfgoedpark en Cornelis Corneliszoon (en rondleiding)
afsluiting en vertrek met de bus naar de opstapplaats

Tijdens de ledenvergadering zal een en ander over deze dag kort worden verteld.

Een vliegende kraai vangt wel eens wat
In deze periode hebben meerdere mensen spullen aangeboden voor het archief van de HKH. Gereedschap, voorwerpen, tegeltjes, foto's, knipsels, documenten, jubileumboeken, van alles is aangeleverd.
Alle gevers: Heel veel dank voor deze waardevolle zaken.
Verder kregen we aangeboden een exemplaar van de jubileumuitgave "Heemshof 40 jaar"en van het
boekje "De eerste burgemeesters van Heemskerk".

De HKH deed o.a. mee aan:
- de boekenmarkt van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland (20 november 2014).
Joke heeft diverse geschriften verkocht en vooral gezorgd dat de HKH op de kaart staat.
- de kerstmarkt (december 2014).
- de Decorade in Marquette (9 - 11 januari 2015). Rijnie en Leendert de Pee legden als ervaren
standwerkers contacten en verkochten geschriften. De gidsen van de werkgroep Rondleidingen
hebben honderden bezoekers de geheimen van Marquette 'verklapt'.
- een tentoonstelling in St. Agnes. Alle eer aan leden van de maandagmiddaggroep (zie blz. 8).
- Open Monumentendagen (september). Joke werkte mee aan een prachtige brochure.
- het zoeken naar een goede koper voor "het witte huisje" op de Vlotter (Rijksstraatweg217), samen
met de Heemsstichting.
- Kom in de Kas (11 en 12 april). De maandagmiddaggroep heeft met gloednieuw tentoonstellingsmateriaal een prachtige expositie lucht- en schoolfoto's gerealiseerd in de kassen van Floricultura.

Blad 14

Rabobank Fietsdag, zondag 13 september 2015

Een drukte van jewelste bij een van de start- en finishpunten tijdens de Rabo Fietsdag. Het was een komen en gaan bij in
dit geval de Patatoloog aan de Rijksstraatweg in Heemskerk. Foto: Netsein

De donaties aan de verenigingen en stichtingen worden gefinancierd vanuit het Rabo DichtbijFonds. Rabobank IJmond-Noord stort een deel van de winst in dat fonds, om zo maatschappelijke
initiatieven in de regio te ondersteunen. Met de Fietsdag wil de bank mensen letterlijk en figuurlijk
in beweging brengen en in staat stellen om hun clubkas te spekken. Elke deelnemer fietst 12,50
euro voor de clubkas bij elkaar.
Vorig jaar werd onze penningmeester aangenaam verrast met 50 euro, omdat 4 personen voor de
HKH op de fiets waren gestapt. Dit jaar worden het er meer, want u doet natuurlijk ook mee.

Artikel over Debora Baeke in Heemskring 53
In de nieuwe Heemskring staat een zeer lezenswaardig artikel over Debora Baeke, kasteelvrouwe van
Assumburg, naar wie later de plaatselijke huishoudschool genoemd is. Nadat het artikel al gereed
was, zijn nog gegevens binnengekomen van Piet Rozemeijer, oud-docent aan de school. Een deel van
zijn e-mail is hier opgenomen als aanvulling op het artikel.
Go Stavenuiter (32jaar jong), die al een aantal jaren als leerkracht aan de huishoudschool LIA in Beverwijk had gewerkt, was bereid gevonden om een dependance / afsplitsing huishoudschool te starten
in Heemskerk: Debora Baeke, onder hetzelfde schoolbestuur. Het eerste schooljaar was 1966 -'67.
We trokken in het gebouw tegenover het nonnenklooster, dat weer naast de katholieke Laurentiuskerk stond. In het gebouw was tot dan toe de Maria(meisjes)school gehuisvest. Dat was nog duidelijk
zichtbaar, omdat er een mensgroot Mariabeeld in het tuintje ervoor stond. Het belendende gebouw
was logischerwijs de voormalige Jozef(jongens)school met mensgroot Jozefbeeld ervoor. Die jongensschool was tot jeugdhonk 'Donkeyshot' gepromoveerd. Jarenlang heb ik gevonden, dat ik zo'n
verrekt jonge directeur had. Zelf was ik nog maar 25, had mijn militaire dienstplicht vervuld en intussen vier jaar als onderwijzer op een lagere school in Beverwijk (Kuikensweg) gewerkt.
Het hele team (zo groot was dat trouwens nog niet, want het begon met eerste en tweede klassen) was
tamelijk jong. Elk jaar werd de school met nieuwe leerlingen en leerkrachten uitgebreid. Huishoudelijke dienst en concierge werden ingevuld door mevr. Brink en dhr.Bakker. Godsdienstleraar was kapelaan Fritschy. Lerares naaldvakken werd mét dispensatie zuster Veronica. Al jaren zwaaide zij de
scepter over de modevakschool; een gebouwtje achter het klooster, waar tientallen Heemskerker
meisjes de fijne kneepjes met naald, draad en machineleerden. Namen van andere leerkrachten van
het eerste uur waren: Harry van Dommelen, Ida Smithuis en Kitty Gaaymans. Waarschijnlijk waren
er ook leerkrachten, die hun plek op LIA in Beverwijk hadden, maar voor enkele uurtjes naar
Heemskerk pendelden.

Blad 15
Opvallende dingen uit de beginjaren. Het onderwijs werd van twee- driejarig en van drie- vierjarig.
Al snel hadden we twee schoolliederen: één op de melodie van Bloody Mary en één op de melodie
van Yellow Submarine. 'Dat was Debora Baeke, een vrouw sterk als een man' was een regel uit dat
befaamde lied. Harry van Dommelen heeft zich voor een ouderavond zelfs een keer verkleed als Debora Baeke! Hoewel er pas later een muzieklerares benoemd werd (gedeelde baan met LIA), werd er
heel veel met muziek gedaan. In de katholieke kerk was het de tijd van de beatmissen. Dus 'wij' ook
als school. In de Laurentiuskerk vierden we een H.Mis met een combo: electronisch orgel, drums en
gitaar. Topper wat mij betreft, was: ' If you're going to San Francisco' van Scott Mackenzie. Natuurlijk had ik er een stichtelijke Nederlandse tekst opgezet. Nog een hit was:' A white shade of pale'.
Onder de Communie werd 'Hey Jude' gespeeld. Er was in die beginperiode geen zee te hoog.

Voor mij kwam het ijzersterke trio Frans van Overmeeren, Hans Franken en Piet Rozemeijer met
prachtige ideeën over werkweken / schoolreizen. Voor die tijd was het heel normaal om met 80 leerlingen en soms zelfs 110 leerlingen op de fiets te stappen en naar Enkhuizen of Den Helder te peddelen. Onvergetelijk of moet ik zeggen berucht was de fietstocht terug vanaf Texel met windkracht 9
tegen!! Nog geen drie maanden later - in het daaropvolgende schooljaar - ging het op de fiets weer
met een andere groep naar Enkhuizen, boot naar Stavoren en 15 kilometer verderop namen we onze
intrek in zeilschool Char-Els aan De Fluessen (eigenlijk aan De Oorden).
Het contact met de kloosterzusters van de overkant was gezellig en soms ook praktisch. Niet op de
laatste plaats kwam dat natuurlijk, omdat we in de persoon van zr. Veronica een prima vertegenwoordiger hadden. Televisie (trouwens ook nog geen mobieltjes) hadden we op school nog niet. Dus
wanneer we met een klas iets wilden zien, dan was een afspraak met de zusters gauw gemaakt. Met
de verkoopstersklas heb ik eens op een vrijdagmiddag voor Pasen een stukje van de Matthäuspassion
gezien en beluisterd; deze groep kreeg een paar lessen Duits per week. Het heel mooie Sinterklaaspak
en dito Pietenpakken mochten we van de zusters lenen. Voorwaarde was wél, dat het slotbezoek van
de Sint bij de zingende zusters plaats vond. Dat was een schitterend feest, een mooi besluit van de
dag. Thaddea was moeder overste. Johanni genoot van haar emeritaat en Machieltje (omdat ze zo
klein was) bediende de voordeur. Zij sprak de historische woorden toen de voordeur van het klooster
niet meer op slot wilde: 'O jemig, nou moet er een man aan te pas komen!'
Een extraatje voor de leerkrachten die in de voormalige Mariaschool werkten, was zomers het zonnen op het dakterras. Er moesten wel wat toeren voor uitgehaald worden. Vanuit de lerarenkamer
moest je via een lange, hoge ladder door het dakluik klimmen naar het dakterras. Kostte enige moeite. Er dienden vanzelfsprekend ook stoelen door het luik gemanoeuvreerd te worden. Maar als je er
eenmaal was, had je niet alleen een prima plek, maar bovendien een uniek uitzicht over het Heemskerk van 1967-'70. Hoe hoog je heden ten dage ook klimt, dat unieke uitzicht zie je niet meer.
Het waren maar enkele persoonlijke flarden. In een lange onderwijsloopbaan nemen de jaren op de
huishoudschool Debora Baeke een heel speciale plaats in.
Piet Rozemeijer, Noordwolde (Fr).

Opsporing verzocht:
Al stappen ondernomen om je aan te melden voor gastvrouw/-heer, notulist, 'archivaris'? Of kun je
helpen bij de website en het digitaliseren of wil je je als klussenier inzetten? (zie ook blz.10.)

Blad 16

Verrassend bezoek
Op de ledenvergadering, gehouden op 24/11 jl. waren zuster Antonia Marie en zuster Lidwina
present. Helemaal uit Aerdenhout waren ze gekomen met eigen auto.
In de pauze overhandigde ze het door zuster Antonia Marie geschreven boek “Eenheid in
Verscheidenheid “ aan voorzitter Niek Linger voor onze bibliotheek.
Tevens waren zij hier om over een onderwerp te vertellen voor de komende Heemskring.
Beide dames lieten mij weten dat ze zeer verrast waren door de enorme opkomst van leden.
Het gezellig samenzijn en de bijzonder mooie quiz die door Joke en Tineke Opdam werd
gepresenteerd in de grote zaal van De Jansheeren.
Hierbij een vriendelijke groet aan allen. Voor de foto werd even geposeerd.
Piet Termes.

PRIJSWINNAARS EXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Piet Diemeer legt alles nog eens uit over de getoonde voorwerpen
Op 15 januari werden in de hal van het Gemeentehuis de prijswinnaars ontvangen van de wedstrijd
over de gebruiksvoorwerpen die in de periode daarvoor waren tentoongesteld in onze vitrine.
Het zal geen verbazing wekken dat alle drie winnaars afkomstig zijn uit de sector waaruit de tentoongestelde voorwerpen afkomstig waren. De prijswinnaars waren Ben de Wildt (15 punten), dhr.
Verduin (14.5 punten) en Richard Numan (14 punten), op de foto van rechts naar links; helemaal
links staat Piet Diemeer.
De video die 251OnLine maakte van de prijsuitreiking is te zien via de pagina Video’s, onder “Foto’s en Video” op de website van de HKH.

PS.: De HKH heeft sinds kort een nieuwe wervingsfolder. Al gezien? En al gebruikt?

