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Uitnodiging
voor de najaarsledenvergadering van
de Historische Kring Heemskerk
op dinsdagavond 17 november 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 12 mei 2015.
Begroting 2016.
Mogelijke vragen naar aanleiding van berichten in de Nieuwsbrief.
Rondvraag.
Presentatie Heemskring 54.

PAUZE

Er wordt een interessante film vertoond uit de HKH-collectie.

Namens het HKH-bestuur,
Joke Kranendonk, secretaris.!

Colofon.
Nieuwsbrief HKH is een uitgave van de Historische Kring Heemskerk;
ISSN 1383-9721 Copyright 2015 HKH. Oplage: 2150 exemplaren.
Bezorging: R. Groen, Hondstong 38, 1964LH Heemskerk, tel 0251-235696,
e-mail: ledenadministratie@historischekringheemskerk.nl.
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Verslag voorjaarsledenvergadering van dinsdag 12 mei 2015.
1.
Opening en welkom
Secretaris Joke Kranendonk, die voorzitter Niek Linger wegens ziekte vervangt, opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
In haar openingswoord legt ze uit dat Niek Linger dinsdagmiddag 12 mei aangaf wegens ziekte niet
aanwezig te kunnen zijn. Bestuurslid Leendert de Pee neemt waar als secretaris en notuleert deze
vergadering.
De voorzitter legt de aanwezigen uit, dat het financiële jaarverslag dat op alle stoelen in de zaal is
neergelegd, een kleine wijziging bevat t.o.v. het financiële jaarverslag in de Nieuwsbrief. De penningmeester zal een en ander bij agendapunt 3 nader toelichten.
Afmeldingen zijn ontvangen van de volgende HKH-leden:
Gerrit van de Klok, Hans Wold, Anna Joosse, Peter Nieuweboer, Jan van der Linden, Gerard van
Velsen, Lambert Koppens en Jan Sakkers.
2.
Verslag najaarsledenvergadering van 24 november 2014.
De door Piet Diemeer gestelde vraag over de aardbeiensloffen op de rotonde van de Rijksstraatweg
wordt doorgeschoven naar agendapunt 4.
Verder worden er door geen van de aanwezige leden vragen gesteld over het verslag van de ledenvergadering van 24 november 2014.
3.
Financieel jaarverslag 2014.
Penningmeester Hes Niesten geeft aan dat het financiële verslag dat op de stoelen is gelegd, iets afwijkt van wat in de Nieuwsbrief is afgedrukt en geeft daarna tekst en uitleg over de jaarcijfers van
2014.
De behandeling van het financiële verslag wordt ondersteund door een PowerPoint-presentatie. Geen
van de aanwezige leden stelde vragen naar aanleiding van de gepresenteerde jaarcijfers.
Vragen uit de zaal:
Jacques Henneman stelt een vraag over de afname van het aantal leden.
Hes Niesten antwoordt dat de afname ten dele was voorzien, omdat het verkrijgen van het gratis jubileumboek in het jubileumjaar 2013 een aantal mensen misschien heeft doen besluiten tijdelijk lid te
worden.
Verslag van de kascontrolecommissie.
De heren F.J.M. Rozemeijer en A.H. Kaptein van de kascontrole zijn tevreden over het financiële
beleid en hebben geen op- of aanmerkingen en hebben de boeken in orde bevonden.
Benoeming kascontrolecommissie.
Op de vraag van de voorzitter wie plaats wil nemen in de kascontrolecommissie meldt zich de heer
Crun Schram, Molenweg 7, Limmen.
4.
Mogelijke vragen naar aanleiding van berichten in de Nieuwsbrief.
Piet Diemeer geeft uitleg over de huidige situatie bij de rotonde op de Rijksstraatweg, met de aardbeiensloffen en de beplanting aldaar.
Ineke Broekhuizen vraagt uit naam van de redactie van de Heemskring of de aanwezige leden nog
informatie kunnen geven m.b.t. een verzoek dat is geplaatst op pagina 5 in de Nieuwsbrief van november 2014.
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Het is een verzoek om informatie over dienstmeisjes uit Oostenrijk en Duitsland, die tussen de Eerste
en de Tweede Wereldoorlog mogelijkerwijs in Heemskerk of directe omgeving hebben gewerkt.
5.
Rondvraag.
Van de rondvraag werd door geen van de leden gebruik gemaakt.
6.
Presentatie Heemskring 53.
Marjo Hoogewerf, Margriet Veken en Ineke Broekhuizen presenteren. ondersteund door de PowerPoint-presentatie van Pieter de Jonge, de nieuwe Heemskring nummer 53.
Het wordt op enthousiaste wijze gebracht, waardoor veel leden alvast een voorproefje krijgen van
wat er allemaal te lezen is in de nieuwe Heemskring.
PAUZE
Na de pauze is de presentatie van Jacques Henneman en Jos Niesten over:
"Heemskerk 100 jaar tuinbouw, Heemskerk als de Groentetuin van Amsterdam tot Bloemen Wereldwijd".
De presentatie wordt ondersteund door een PowerPoint-presentatie van foto's, die goed ondersteunen
hetgeen verteld wordt door Jacques Henneman en Jos Niesten.
De leden in de zaal krijgen een goed beeld van de ontwikkelingen van de productie van groenten,
fruit en siergewassen vanaf het begin van de vorige eeuw. Naast productie komen ook de verkoop en
de distributie aan de orde.
Na afloop bedankt Joke Kranendonk de beide sprekers en sluit daarmee de avond af.
Leendert de Pee (bestuurslid).

Samenstelling van het bestuur
Per mei van 2016 zit de termijn als bestuurslid van Niek Linger en Leendert de Pee erop. Beide hebben gezegd dat ze geen nieuwe termijn zullen aangaan, zodat het bestuur op zoek is naar vervangers.
De eerste contacten zijn gelegd met mogelijke kandidaten. Op de volgende ledenvergadering hopen
we in ieder geval aspirant-bestuursleden te kunnen voorstellen om door u als bestuurslid te worden
verkozen.
Door de verhuizing van Willeke en George Gerritsen verloor het bestuur haar notulist. Willeke, geweldig bedankt voor je prettige en snelle notuleren! We missen daarmee je voorbeeldige rapportage
van de vergaderingen. Gelukkig heeft Frans Rozemeijer zich voor deze belangrijke klus beschikbaar
gesteld. Welkom Frans. Met jouw vergaderervaring weet je ons feilloos te herinneren aan onze gemaakte afspraken, gelet op de eerste verslagen van jouw hand.

Op 18 september is de heer Jan Adrichem op 96-jarige
leeftijd overleden. Jan Adrichem heeft het Verzetsheldenkruis
ontvangen voor zijn werk tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zijn verhalen zijn vastgelegd op de dvd van de HKH en op
www.251online.nl, 150505 “Ik was er bij”.
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Toelichting financiële begroting 2016
Evenals in vorige edities van de jaarlijkse begroting is er geen sprake van grote verschillen ten
opzichte van het budget van het voorgaande jaar of de werkelijkheid van het laatst afgesloten
boekjaar.
De meest opvallende afwijkingen doen zich voor in de ontvangstenzijde van de begroting.
De totale uitgaven 2016 wijken nauwelijks af van de begrote uitgaven van 2015 en zijn
alleen maar € 9,000 lager dan die van 2014 omdat in dat jaar flink werd geïnvesteerd in de
automatisering.
Mede doordat in 2016 geen hoge kosten behoeven te worden gebudgetteerd voor de
tweejaarlijkse manifestatie Kom in de Kas, en daardoor aan de ontvangstenzijde van het
budget geen nadelig projectsaldo voorkomt, behoeft geen contributieverhoging te worden
overwogen.
De contributieontvangsten worden niettemin lager ingeschat dan in de voorgaande jaren,
omdat een afname van vooral het aantal ouderen in het ledenbestand zichtbaar wordt.
Om meer jongere leden aan te trekken, is onder meer onder de organisatie- en
bestuurskosten een licht hoger bedrag opgenomen voor publiciteitskosten.
Omdat op de kosten van de Heemskring en Nieuwsbrief wordt een flinke besparing
voorzien en de kosten voor nieuwe activiteiten binnen de werkgroep Educatie grotendeels
worden gecompenseerd met lagere uitgaven voor andere werkgroepen, sluit de begroting voor
2016 met een nihilsaldo.
Heemskerk, oktober 2015
Hes Niesten, penningmeester.
!
!
!

(Zie artikel blz. 6)

!
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Ons Historisch Huis.
!

De laatste vijf jaar hebben tientallen vrijwilligers hun vrije tijd ingezet om de bovenverdieping(en)
het gebouw aan de Kerklaan 1 te verbouwen en in te richten voor onze Historische Kring Heemskerk
en nog wordt er hard gewerkt aan de inrichting en verfraaiing van de ruimtes.
Er zijn ruimtes voor het ontvangen van gasten, houden van vergaderingen, voeren van overleg, voorbereiden van activiteiten, presenteren van film- en fotomateriaal, raadplegen van boeken en tijdschriften, bekijken van tentoongesteld materiaal en het functioneren van de eigen werkgroepen.
Het levenswerk van al deze vrijwilligers staat echter op de tocht en daarmee het voortbestaan van een
Heemskerkse vereniging met meer dan 2000 leden! Wat is er aan de hand?
De gemeente Heemskerk staat voor een bezuinigingsronde. Op diverse posten moet bezuinigd worden, waaronder de Muziekschool en de bibliotheek. Om hierin geadviseerd te worden is voor duizenden euro's een adviesbureau ingehuurd. Dit bureau is enkele weken geleden met een voorlopig
advies gekomen, waarin mogelijke locaties voor de Muziekschool worden beschreven. In elk van de
alternatieven dreigt de HKH kind van de rekening te worden, zonder zelf onderdeel van de bezuinigingsronde te zijn.
Als gekozen gaat worden voor het onderbrengen van alle afdelingen van de Muziekschool in het gebouw aan de Kerklaan, is er voor de HKH geen ruimte meer. Als de Muziekschool naar andere locaties gaat, komt Kerklaan 1 leeg en zal er naar een aantrekkelijke huurder c.q. bestemming gezocht
worden, waardoor de HKH klem komt te zitten dan wel eruit gewerkt wordt. Opvallend is dat noch
door het adviesbureau noch door de gemeente ooit contact is opgenomen met de Historisch Kring
Heemskerk. Dat hebben we zelf moeten doen. Wel is intussen bekend dat verder onderzocht gaat
worden of en hoe de Muziekschool een plaats kan krijgen in het gemeentehuis en wel waar nu de
jeugdafdeling van de bibliotheek is.
Het is goed om te weten dat de komende maanden (in november en januari) het college en de raad
een besluit gaan nemen, waarmee het levenswerk van heel veel van onze vrijwilligers en het 'historisch hart' van Heemskerk plots in duigen kan vallen.
Zo'n ramp moet koste wat het kost voorkomen worden. Het bestuur maakt zich er hard voor, hopelijk
gesteund door jullie. (Aart Andeweg, bestuurslid.)

Blad 7

Mijlpalen Beeldbank.
In de vorige uitgave van deze nieuwsbrief noteerden we nog dat er ca. 2.300 foto’s uit de beeldbank
waren gepubliceerd en dat er maandelijks ca. 210 bezoekers waren om foto’s te bekijken.
Op woensdag 16 september 2015, werd om 20.18 uur de 5.000 ste foto uit de beeldbank van de Historische Kring Heemskerk voor het publiek zichtbaar via internet. Willem van Rixel was degene die
op dat moment een foto uit 1930 van de Mariaschool in Heemskerk behandelde.

De 5000ste foto
De beeldbank werd in de maand september 434 maal bezocht door 285 verschillende kijkers. In
sommige gevallen reageerden zij ook met aanvullende informatie die we dankbaar hebben opgenomen in de beschrijvingen. Daar waar mogelijk met vermelding van de naam van de inzender.
Nadat eerst de foto’s uit de stratenalbums waren gepubliceerd, zijn hele series plaatjes over aardbeienteelt, man en paard en bloementeelt verwerkt. Ook de Heemskerkse kastelen kwamen eerder al aan
bod. Nu wordt er o.a. gewerkt aan foto’s van scholen waarbij de oudste Heemskerkse scholen het
eerst aan de beurt zijn.
Bezoek de beeldbank door in de website te klikken op Collectie en daarna op Beeldbank. Al naar gelang van je belangstelling kun je dan kiezen uit de verschillende doorsneden binnen de verzamelingen.
De beeldbank is vrij toegankelijk voor iedereen. Maar als ons werk u aanspreekt, kunt u zich via de
website altijd aanmelden als vrijwilliger.
Ook horen wij graag van u als u over meer gegevens van onze foto’s beschikt dan die wij daarbij
hebben geplaatst.
Met hartelijke dank aan alle betrokkenen en de felicitaties bij deze mijlpaal!
Hes Niesten

Bij voorblad Heemskring 53.
Op de omslag van HK53 staat een onbekend meisje met aardbeiensloffen.
De redactie ontving via Piet Diemeer de mededeling dat het waarschijnlijk om mevrouw Van BalenAardenburg gaat.!

Blad 8

Website.
Elders in deze Nieuwsbrief is een stukje opgenomen over de voortgang van de beeldbankopbouw.
Ruim 5.000 foto’s zijn inmiddels te zien voor het publiek.
Een behoorlijk aantal mensen heeft dat inmiddels ook gedaan of bezoekt de beeldbank zelfs met
enige regelmaat via de ingang op onze website.
Die website bestaat inmiddels al anderhalf jaar en misschien hoort u ook al tot de bezoekers en heeft
u ook al rondgeneusd in de andere inhoud.
Heeft u dan ook gezien dat:
* het op die website naast bestuurlijke en financiële informatie over de vereniging wemelt van de
interessante artikelen over bv. de kastelen in Heemskerk en andere bezienswaardigheden?
* in de site is opgenomen Het Geheugen van Heemskerk waarin bijna 200 verhalen en gebeurtenissen worden verteld die een kijk geven op het leven in Heemskerk van vroeger en de laatste decennia
?
* in de site een de agenda is opgenomen met aankondigingen van o.a. interessante gebeurtenissen in
de omgeving?
Verder is het leuk om onder 'Foto’s en video' de fotoreeksen in te zien die verschillende exposities
uit het verleden hebben gevormd of een van de video's die vertellen over ons Heemskerkse verleden.
Breng een bezoek aan onze website www.historischekringheemskerk.nl en laat ons weten wat u
daarvan vindt. Suggesties voor aanpassingen zijn van harte welkom. Onder 'Contact en links' is een
speciaal formulier daarvoor opgenomen.
Hes Niesten, webmaster.

Vrijwilligersavond op maandag, 28 september 2015.!
!

In tegenstelling tot de voorgaande jaren moesten de vrijwilligers zich nu aanmelden als ze wilden
deelnemen aan het warm en koud buffet, georganiseerd als dank voor alle inspanning die zij voor
van de HKH afgelopen jaar hebben verricht.
Tot onze vreugde kwamen er 65 aanmeldingen binnen, zowel per e-mail als telefonisch.
Dit overtrof onze verwachtingen en was tevens een bewijs, dat de vrijwilligers het initiatief van het
HKH-bestuur om dit te organiseren, zeer waarderen.
Niek Linger, voorzitter van de HKH, opende de avond met een kort welkomstwoord. Tevens maakte
hij van de gelegenheid gebruik om de heer Gerard Aardenburg te bedanken voor zijn geweldige inzet
in de afgelopen jaren om te bemiddelen bij de samenwerking tussen het comité van 'Kom In De Kas'
en de HKH-vrijwilligers die de fototentoonstelling organiseerden.
Deze samenwerking resulteerde steeds een prachtige fototentoonstelling, die tijdens Kom In De Kas
door heel veel mensen werd bekeken. Ada Aardenburg ontving een prachtige bos bloemen van het
HKH-bestuur en Gerard Aardenburg bedankte, namens Kom In De Kas het HKH bestuur en de vrijwilligers voor het vele werk wat steeds werd verricht. Tevens roemde hij zijn goede samenwerking
met Aad Tuijn om er steeds weer in te slagen de fototentoonstelling te houden bij een van de deelnemers van Kom In De Kas.
Daarna konden alle vrijwilligers genieten van het warm en koud buffet.
De stemming was uitstekend, er werden weer nieuwe contacten gelegd en onderwerpen besproken
waar vaak de tijd voor ontbreekt. Kortom, het was een prima avond en iedereen ging rond 20.00 uur
tevreden huiswaarts.
Leendert de Pee, bestuurslid HKH.
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De MMG (maandagmiddaggroep).
Elke maandagmiddag, m.u.v. de zomerse vakantieweken, zijn wij op maandag aanwezig in het Historisch Huis aan de Kerklaan. Er komen daar tussen 13.30 en 16.00 uur veel bezoekers en wij ontvangen ze graag. De redenen van de bezoeken zijn verschillend. Zo komt er iemand die een foto wil
van de plek waar hij woont of een foto van de situatie ongeveer 100 jaar geleden. Vaak kunnen wij
de wensen honoreren. Maar het kan ook andersom, wanneer iemand foto's laat zien die wij niet in
ons bestand hebben. Dan lenen wij ze graag en scannen deze foto's in. In onze "beeldbank"staan er
inmiddels meer dan 5000!!
Veel bezoekers willen ook meer weten over de plek waar men woont. Met kaarten en foto's wordt
dan een antwoord op de vraag gehonoreerd. Ook een verzoek om bijv. een groepje te ontvangen en
iets te vertellen of een film vertonen van Heemskerk, wordt veel gedaan. We kunnen groepen tot
max. 20 personen ontvangen en men kan dan deels zelf bepalen welke film zal worden vertoond.
De mmg verzorgt ook filmmiddagen in Westerheem en in Sint Agnes. Meestal zoeken wij dan met
de activiteitenbegeleiders van de huizen naar bijv. 3 'korte' aansprekende films van ongeveer een
kwartier. Het aantal bezoekers is hier verschillend, maar altijd tussen 40 en 100 personen. Vanaf 16
december tot 4 januari 2016 exposeren wij in Sint Agnes de schoolfoto's (Heemskerkse scholen)
welke wij tijdens "Kom in de kas" lieten zien bij Floricultura, waar meer dan 4000 bezoekers kwamen. Ik zou zeggen, kom nog maar eens rustig kijken.
Bijzonder was de rondleiding voor Bertus Adrichem. Een verslag hiervan leest U elders in deze
nieuwsbrief.
Aad Tuijn, september 2015.

Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk.
Jan (van der Linden) is druk bezig met transcriberen van oude aktes tussen 1832 en 1735. Peter (Neve) houdt zich bezig met het inpassen van de kaart van Cornelis Groenlandt uit 1735 in de eerste
kaarten van het kadaster uit 1832. Als Peter daarmee klaar is, kan Jan de aktes inpassen in het resultaat van Peter.
Intussen hebben Go (Stavenuiter) en Gerard (Castricum) oude stukken tussen 1400 en 1640 getranscribeerd en probeert Gerard al enige tijd om de metingen van Simon Meeusz. in te passen in de kaart
van Cornelis Groenlandt. Simon Meeusz. heeft geen kaart gemaakt, dus moeten de oppervlakten die
hij berekende, vergeleken worden met de de gegevens die Groenlandt gebruikte uit een register van
1632. De resultaten worden neergelegd bij Henk (Boot) die ze opslaat in de databank van de Historische Kring.
Als u niet meer precies begrijpt wat we aan het doen zijn, hoop ik dat u begrijpt dat het een omvangrijke klus is om de gegevens tussen 1400 en 1832 op een rijtje te krijgen. Hopelijk kunnen we u over
enkele jaren laten zien wie waar eigendom had in Heemskerk en wie mogelijk van zo'n eigenaar of
gebruiker van de grond afstamt. Go schrijft (uit wat hij transcribeert samen met Gerard) verhalen
voor de Heemskring. Op die manier kunt u alvast kennismaken met details uit het verre verleden.
Gerard Castricum.
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Werkgroep Film
!!

Na het vertrek van George Gerritsen heeft Wim Beentjes zijn plaats ingenomen.
Samen gaan we verder met het opnemen en monteren van films.
Zowel de oude films uit ons archief als de recente opnames gaan we geschikt maken voor vertoningen. In 2016 hopen we twee avonden te kunnen verzorgen.
In ons archief hebben we heel wat verschillende onderwerpen. Dat zijn o.a. evenementen als Harddraverij, Sinterklaas-intocht, Kerstmarkt,Meiherdenking, Bevrijdingsfeest, Tentoonstellingen, Militaire evenementen bij Fort Veldhuis, Festivals bij Marquette.
Ook de sloop- en bouwactiviteiten in ons dorp zijn op allerlei plekken vastgelegd, evenals het ontstaan van nieuwe wijken als de Commandeurs en de Broekpolder.
Uit al deze onderwerpen willen we afwisselend programma's samenstellen uit het heden en verleden.
In ons zaaltje aan de Kerklaan kunnen maar 40 mensen een plaats vinden. Dat is te gering. We zoeken nog een geschikte locatie. Te zijner tijd zullen we datum, plaats en tijd bekend maken. !
Wim Beentjes en Jan Zweeris.

Open Monumentendagen 2015
Op zaterdag 12 en zondag 13 september vonden de Open Monumentendagen plaats.
Zowel Chateau Marquette als kasteel Assumburg waren op de zondag geopend. Met gidsen van de
HKH konden de bezoekers een rondleiding krijgen binnen de kastelen.
De Dorpskerk heeft bezoek ontvangen van rond 180 personen, dit kwam mede door de tentoonstelling van de gebroeders Houtwipper met hun prachtige op schaal gemaakte miniatuurgereedschappen.
De bescheiden tentoonstelling in de schuur van Piet Diemeer trok veel bezoekers mede door de andere activiteiten in het tuindersgebied, Kassenloop, bloemenshow in d’Evelaer en de Kunstroute.
Mede door het goede weer kijkt de organisatie tevreden terug op deze Monumentendagen.

Oproep om Rondleiders!
Wij zoeken voor het uitbreiden van het aantal rondleiders/rondleidsters voor de kastelen Assumburg
en Marquette, enthousiaste mensen met belangstelling voor geschiedenis en wetenswaardigheden
over onze kastelen binnen Heemskerk.
De taken die u gaat leren zijn kennis over de kastelen, bekendheid binnen de kastelen en omgang met
de mensen, die de kastelen beheren c.q. gebruiken. De rondleidingen kunnen alle dagen van de week
gedaan worden op afspraak, in overleg met de coördinator en mensen van het betreffende kasteel.
Van u wordt gevraagd: belangstelling voor geschiedenis, spreekvaardigheid voor groepen, goede
omgang met kinderen en volwassenen. De groepen bestaan uit kinderen en/of volwassenen, vanaf 4 à
5 jaar en ouder.
Na een gesprek met leden van het bestuur en enkele rondleiders krijgt u, bij gerede geschiktheid, gegevens om de achtergrondkennis te leren en met verschillende gidsen/rondleid(st)ers kennis op te
doen van het kasteel en van de verhalen die u kunt vertellen.
Wij nodigen u uit te reageren op deze oproep.
Aanmelden bij het secretariaat van de Historische Kring Heemskerk (Joke Kranendonk, tel. 239018)
of bij de coördinator van de rondleidingen (Piet van Zwieten, tel. 0251 235827).
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Viering van 70 jaar bevrijding van Heemskerk op 5 mei 2015.
Op 5 november 2014 hadden bestuursleden van het Comité Herdenking 4 mei en de Historische
Kring Heemskerk een gesprek met burgemeester Baltus en wethouder Schoorl. Toen het onderwerp
70 jaar bevrijding aan de orde kwam, bleek dat de gemeente die dag gesloten zou zijn. Eventuele activiteiten moesten worden gezien als particulier initiatief. De gemeente zou wel faciliteren. De burgemeester zou ook niet aanwezig zijn.
De bestuursleden besloten het er niet bij te laten zitten. Er werden min of meer willekeurig bekende
personen benaderd met de vraag of ze mee wilden denken over de organisatie van een waardige, toch
feestelijke herdenking van 70 jaar bevrijding van Heemskerk.
Op 13 januari 2015 kwam de groep voor ’t eerst bij elkaar. Besloten werd door te gaan. Er werd nagedacht over de plaats van handeling, het tijdstip, welke doelgroep beoogd werd?
Aangezien er ook geen enkel teken vanuit de politieke partijen bekend was, werd besloten een brief
te sturen naar de voorzitters van de fracties en om gebruik te maken van het inspreekrecht tijdens de
raadsvergadering van 19 februari. Tineke Opdam hield een goed verhaal, dat samen met de brief indruk maakte. Er kwam een motie die unaniem werd ondersteund en het College dwong actief mee te
werken aan de organisatie van een 5 meiviering.
Ondertussen ging de voorbereiding door: er werd een begroting opgesteld; geld was in het verloop
gelukkig geen enkel probleem.
Uiteindelijk stond de plek van de viering vast: de hal van het gemeentehuis, het ging om dinsdagochtend 5 mei en er was een breed programma ontwikkeld. Een grote rol was hierbij ingeruimd voor een
uitgebreide notitie van Ton van Herpen en voor een tweetal pagina’s , geheel gevuld met informatie
over de viering in de Heemskerkse Courant. In dezelfde periode had met name Wim Smeels via zijn
lessen over WOII op de basisscholen leerlingen aan het dichten gezet. Tijdens de viering werd een
selectie daaruit voorgelezen, Dolorosa trad op, wethouder Cees Beentje hield een toespraak, er werden filmopnames gemaakt. Indrukwekkend was de bijdrage van een voormalig vluchtelinge, die
sprak over: "Vrijheid ver van gewoon". Na de afsluiting werden de kinderen van het project "Het
gouden lint van kind tot kind", waarvoor onder andere Jacques Henneman zich had ingezet, feestelijk
uitgezwaaid. Al met al, mede gezien de behoorlijke belangstelling, keken we terug op een geslaagde
herdenking. Inmiddels denken we na over een mogelijk vervolg.
Leden van het Comité: Simon Broersen, penningmeester, Francis Cerfontaine, Jacques Henneman,
Ton van Herpen, Wouter Hoobroeckx, Joke Kranendonk (secretaris), Harm van der Laan, Jan van
der Linden, Niek Linger (voorzitter), Jenny Mulder, Tineke Opdam, Cees Schinning, Jaap Schoen,
Nico Scholten, Wim Smeels en Henk Tijbosch.

Exposities van onze HKH.
Al vele jaren komt de HKH met exposities op diverse locaties. Het vervoeren van materiaal om op te
bouwen was een heel karwei. De onderdelen waren zwaar en lang en met de houten borden was het
onhandig om het geheel te vervoeren. Steeds werd een aanhanger gehuurd om het geheel te vervoeren. Daarbij, in alle eerlijkheid, was de gehele opzet niet meer van deze tijd.
Er is na veel overleg met onze "deskundigen" en met het bestuur is besloten om een nieuwe opzet te
maken. Er is gekozen voor aluminium tentoonstellingsmateriaal, omdat dit licht in gewicht is. Ook
zijn de staanders gedeeld, d.w.z. dat de onderdelen niet langer dan 110 cm zijn. Dit betekent dat alle
onderdelen in de kofferbak van een auto vervoerd kunnen worden. Het geheel ziet er strak uit en is
voor de eerste keer gebruikt bij Floricultura, tijdens "Kom in de Kas' van dit voorjaar. Wij begrijpen
dat deze aanschaf een behoorlijke investering is voor onze HKH, maar in de toekomst zal blijken dat
deze koop een goede is geweest.
Komt U kijken naar onze trots? In december staan we in Sint Agnes.
Willem van Rixel, Aad Tuijn.

Blad 12

Digitale kaart in bibliotheek.
!

Een gezamenlijk project van de Historische Kring Heemskerk, Museum Kennemerland, Historische Genootschap Midden-Kennemerland
en het Prentenkabinet heeft er toe geleid dat er een interactieve (historische) kaart met historisch markante punten in Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk is ontwikkeld.
De basis vormt een kaart van de IJmond Noord waarop door middel
van aanraakpunten allerlei belangrijke historische objecten uitgelicht
kunnen worden. Zo worden foto’s, teksten, films en kaarten getoond
van bv. de kastelen, kerken, monumenten, dijken, forten etc. in
Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee.
Deze kaart geeft informatie over de lokale historie, een stuk cultureel
erfgoed. Heel veel herkenning voor ouderen die hun dorp of stad in de
loop der jaren hebben zien veranderen, heel uitnodigend voor jongeren
die wel eens willen weten hoe hun dorp of stad er vroeger uit zag.
Wij nodigen u en uw achterban van harte uit en hopen u in de bibliotheek te mogen verwelkomen.
Vriendelijke groet,
Aafke Vlaanderen Oldenzeel
Bibliotheek IJmond Noord
N.B. De presentatie van de historische kaart is in onze HKH-website vermeld.
Op de openingspagina van de site treft u onder 'Organisatie' een link aan naar 'het Laatste Nieuws',
waarop het item is opgenomen.

Verbeteringen in Heemskring 52.
In het artikel over ARFA (Amsterdamse Regenkleding FAbriek) moeten twee gegevens rechtgezet
worden:
* In de inleiding wordt vermeld dat Cees de Swart in 1946 een loonconfectiebedrijf begon onder de
naam Arfa. Dat is niet correct. Hij begon het bedrijf onder de naam 'De Swart's confectie industrie'.
De naam Arfa kwam pas enkele jaren later, toen hij onder de eigen merknaam 'Arfa' modieuze regenkleding ging produceren.
* Op bladzij 5 staat onder de bovenste foto dat Bets na nog eens twaalf jaar vertrok. De dan volgende tekst moet zijn: Ze ging toen als cheffin werken bij modehuis Marquette aan de Van Coevenhovenstraat, dat eigendom was van de heer Torken.!

Om op te nemen in de (nieuwe) agenda.
* Maandagmiddag (14.00 - 16.00 uur) en dinsdagavond 19.00- 21.00 uur) is het Historisch Huis geopend, met uitzondering van feestdagen en vakanties van de basisschool.
* Zaterdag 12 december, 12.00 - 18.00 uur: Kerstmarkt
* Woensdag 16 december t/m maandag 4 januari: tentoonstelling van schoolfoto's in St. Agnes.
* Maandag 11 april, 20.00 uur: voorjaarsledenvergadering HKH, in de Jansheeren.

Blad 13

Veel handen maken licht werk.
Een waarheid als een koe, zul je zeggen. Helemaal mee eens. Maar wat is er aan de hand?
Binnen de organisatie en de activiteiten van de HKH verschijnen een paar lege plekken. Tijdens de
medewerkersavond is al een eerste oproep gedaan voor werving van (extra) medewerkers. Dat heeft
geresulteerd in de reactie van twee personen om de voorwerpen (die op de zolder liggen) te gaan digitaliseren en op de website te plaatsen. Hulde!
Maar de lijst was langer. Elders in de Nieuwsbrief staan oproepen voor rondleiders en voor de werkgroepen genealogie en filmdocumentatie. Neem gerust contact op als je denkt daar aan mee te willen
doen. En als u denkt dat je beter in andere taken kunt functioneren, dan volgen hier nog een paar interessante klussen om de HKH gezicht te geven:
*- gastvrouw of gastheer in het Historisch Huis (op dinsdagavond, 19.00 - 21.00 uur),
*- schrijven van artikelen voor de pers (bijv. één keer per maand in de Heemskerkse Courant),
*- controleren van de financiële boekhouding (één keer per jaar).
Wil je eerst iets meer weten of direct aanmelden? Een tip, telefoontje, e-mail, briefje aan onze secretaris Joke Kranendonk is voldoende.!

Werkgroep genealogie zoekt ......
Wij vragen hulp op de dinsdagavond van personen - man of vrouw - die overweg kunnen met de
computer. Er staat een computer werkeloos en die wil graag wat te doen hebben.
We werken met Windows 7 en Office 2007, gecombineerd met Haza, Aldfaer en PDF.
Enige kennis met genealogie/stamboom en werken met internet zijn welkom.
Wij werken in een eigen kamer en de koffie is gratis. (Henk Boot, coördinator.)

Gezocht: Leden voor de kascontrolecommissie.
Wanneer volgend voorjaar het financieel overzicht van 2015 aan de leden moet worden gepresenteerd, zou het fijn zijn als tevoren enkele leden inzage hebben gehad in de administratie van de penningmeester en daarover een korte verklaring hebben opgesteld.
In de vorige ledenvergadering zijn we er niet in geslaagd nieuwe leden voor deze commissie te werven. Daarom doen we bij deze onze oproep.
We zoeken minimaal twee nieuwe leden voor hooguit tweemaal een controle.
Je hoeft niet financieel opgeleid te zijn want de administratie is heel doorzichtig opgezet. Je hoeft
ook niet bang te zijn dat de controle veel tijd zal vergen; je medewerking wordt maar éénmaal per
jaar gevraagd en kost hooguit enkele uren.
Aanmelden graag bij onze secretaris p/a Botter Acker 11, 1965 TP Heemskerk, tel. 0251-239018.

Blad 14

Verkoopprijs Heemskring.
Het komt regelmatig voor dat leden zich afvragen waarom niet-leden maar € 7.50 betalen als zij een
exemplaar van de Heemskring kopen. Het lijkt er dan op dat zij dezelfde prijs betalen als leden omdat die voor hun jaarcontributie van € 15.00 twee Heemskringen bezorgd krijgen.
Het voortbestaan van de vereniging wordt natuurlijk mogelijk gemaakt door haar leden die met hun
contributie de werkgroepen financieren om daarmee de doelstellingen van de vereniging te bereiken.
Zij hebben voorts toegang tot de ledenvergaderingen en daar inspraak in het beleid. Verder is iedereen welkom in ons Historisch Huis om kennis te nemen van bv. stamboomonderzoeken, kaartencollecties, fotoverzamelingen etc. etc. En wat te denken van bv. de website, beeldbank en de nieuwsbrieven die zij tweemaal per jaar ontvangen.
Wij proberen de kosten en daardoor de contributie natuurlijk zo laag mogelijk te houden, maar zijn
wel afhankelijk van de bijdragen van onze leden en in veel mindere mate van losse verkopen van onze Heemskring aan buitenstaanders. Wel hopen we door die verkopen weer nieuwe leden te werven.
Dat neemt evenwel niet weg dat we toch wel enig begrip kunnen opbrengen als er weer eens naar het
verschil tussen de contributie en losse verkopen wordt geïnformeerd.
We hebben daarom besloten de prijs voor de Heemskring in de losse verkoop (voor niet-leden) te
verhogen naar € 8.95 per stuk. Misschien een extra stimulans voor kopers van losse exemplaren om
toch maar lid te worden.
Namens het bestuur, Hes Niesten, penningmeester

Computersystemen en onderhoud.
Nadat in 2014 onze systeembeheerder was overleden, is pas gebleken hoe uitgebreid zijn werkzaamheden voor onze vereniging zijn geweest. Aanvankelijk heeft ondergetekende de door Loek van
Roon al ingezette projecten m.b.t. het netwerk en de beeldbank voortgezet maar al gauw bleek dat
het waarnemen en het overnemen van alle werkzaamheden door één persoon niet haalbaar was.
Het bestuur van de HKH prijst zich gelukkig dat versterking kon worden gevonden in de persoon
van Pieter de Jonge die zich al snel bereid verklaarde te assisteren daar waar zich problemen voordoen. De meeste computergebruikers hebben inmiddels kennis met hem gemaakt.
Na een aanloopperiode is besproken op welke wijze de taken het beste konden worden verdeeld opdat voor iedereen duidelijk is wie onder welke omstandigheden het aanspreekpunt zal zijn. Er is
daarbij vooral uitgegaan van de scheidslijn die er fysiek ligt tussen de computers binnen het Historisch Huis en de toepassingen op de webserver die de beeldbank, bibliotheek en website hosten.
Voor het voltooien van de bekabeling van het eigen netwerk en de behandeling van niet spoedeisende vragen over het gebruik van alle PC’s in huis is Pieter de Jonge in principe elke derde woensdag
van de maand tijdens de openingsuren aanwezig. Acute problemen kunnen worden gemeld bij mijzelf zodat ik kan beoordelen of direct Pieter of iemand anders moet worden ingeschakeld.
Voor alle vragen met betrekking tot de toepassingen van de digitale beeldbank en bibliotheek, en het
onderhoud van de website kunt u bij mij terecht.
Mede namens het bestuur,
Hes Niesten

Blad 15

De Heemsstichting.
!

Deze organisatie is geen werkgroep van de HKH, maar wel eruit voortgekomen. Het is een zelfstandige stichting met een het bestuur waarin de HKH met minstens twee bestuursleden is vertegenwoordigd.
Een belangrijk doel van de Heemsstichting is het bewaken en promoten van de monumentale status
van gebouwen en objecten in Heemskerk. Destijds heeft de stichting de tuinderswoning aan de Kleine Houtweg 6 gekocht, gerestaureerd en verkocht. Heel wat jaren is erop toegezien dat PWN het witte huisje (Rijksstraatweg 217) niet heeft laten verruïneren en dat nu een gemotiveerde en deskundige
koper het pand opknapt tot een weer prima bewoonbaar huis met een uiterlijk gelijkende uitstraling
als voorheen. Ook met de kopers van de door PWN recent verkochte huizen in het duingebied legt de
Heemsstichting contact.
Zorgen zijn er nog m.b.t. de boerderij aan de Zuidermaatweg, de boerderij op de hoek Tolweg/Hoflaan en de monumentenstatus van Kasteel Assumburg. Gelukkig is er goede samenwerking
met de afdeling 'cultureel erfgoed' van de gemeente Heemskerk, zodat alle panden met de status
rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument constant in de gaten worden. De lijst van monumenten
is te vinden op de website van de gemeente Heemskerk, via de kopjes 'leven en wonen', 'bouwen en
wonen', monumenten.
Aart Andeweg, voorzitter Heemsstichting.

Project Oosterweg.
!
Al enkele jaren zijn ondergetekenden bezig met een verhaal over de woningen en (oud)bewoners van
de Oosterweg.
Het bijna is afgerond, maar nu het nog kan vragen wij, om bij ons onbekende informatie. Weet u nog
een mooi verhaal over de bewoners of deze prachtige en nostalgische weg, kom dan eens langs op de
openingstijden in het Historisch Huis aan de Kerklaan 1 of neem contact op met ons. Ook oude foto’s van de weg, van bewoners en hun (oude) huis zijn nog welkom.
Lambert Koppers, Henk Eijking en Piet Termes

Blad 16

Foto: Ronald Goedheer.

“ Altijd dat stuk Heemskerk in mij, heel bijzonder", zegt Bertus Adrichem.
Opeens stond de eigenaar van “Family” op het Kerkplein, Sander Koenekoop, bij mij aan de deur
met een vraag: "Zou jij bij mij in de zaak een ontmoeting willen hebben met een persoon die al meer
dan halve eeuw uit Heemskerk is vertrokken?". Het klonk interessant en de afspraak voor de volgende morgen om 10.00 uur was snel gemaakt. Ik verzamelde wat spullen van de Historische Kring en
ging op pad. De persoon in kwestie was al aanwezig en stelde zich voor, Bertus Adrichem en zijn
vrouw Margaret. Zij zijn voor de duur van een maand in Heemskerk en logeren in hotel Marquette,
waar zij goed worden verzorgd aldus beiden. Tijdens dit verblijf worden zij meerdere keren rondgereden in Nederland door hun neven Loek en Jacques Henneman.
Wie is Bertus Adrichem? Bertus is geboren op 21 april 1933 aan de Maerten van Heemskerckstraat,
aan de Heemskerkse kant. Hun buren waren van Lieshout, Nierop, Stubenitsky, Kranendonk en vele
anderen. Na de lagere school Sint Jozef aan de Anthonie Verherenstraat, ging Bertus naar de papiervakschool van VanGelderZonen in Velsen Noord. Hij kwam als eerste leerling binnen in de gloednieuwe school., waarvan de namen van de leraren en sommige leerlingen zoals Bos, Geerlofs Sr.,
Engelhart en Chris Warmenhoven nog zo uit zijn geheugen kwamen. Na het behalen van zijn diploma en een korte tijd werken in de fabriek emigreerde Bertus naar Australië . Hij was 20 jaar en vertrok met de boot, SIBAJAK, naar het verre land. De reis verliep goed, duurde vier weken en was ook
leerzaam, omdat er veel te zien was, o.a. de reis door het Panamakanaal.
Zijn opleiding bij de papiervakschool kwam hem goed van pas. Bertus werkte 33 jaar bij Australian
Paper Mill. In de beginjaren ontmoette Bertus zijn vrouw Margaret met wie hij volgend jaar 60 jaar
huwelijk hoopt te vieren. Zij hebben vijf kinderen, tien kleinkinderen en inmiddels zes achterkleinkinderen.
Op mijn vraag: “ Wat was het eerste dat je opviel in Heemskerk?” was het antwoord:
“Heemskerk is prachtig, echt erg mooi en de mensen zijn heel vriendelijk, maar van de bebouwing
zie ik alleen de twee kerken en het gemeentehuis terug. De sfeer in jullie/ons dorp is geweldig,
mooie winkels met fijne bediening en gezellige terrassen”.
Ik heb de familie Adrichem een paar plattegronden van Heemskerk van vroeger en nu meegegeven
en de HKH jubileum dvd. Bertus is nu ook lid van de HKH geworden!!
Het was een genoegen om deze mensen te ontmoeten. Aad Tuijn, augustus 2015.

