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Uitnodiging

voorjaarsledenvergadering van de
Historische Kring Heemskerk op dinsdagavond 11 april 2016 in de Jansheeren,
Maltezerplein 1, aanvang 20.00 uur
AGENDA:
1. Opening door voorzitter Niek Linger en mededelingen.
2. V
 erslag najaarsledenvergadering van 17 november
2015.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Financieel jaarverslag 2015.
5. V
 erslag kascontrolecommissie: de heren Q.E.G.
Schram, J. Zonneveld en C.J.M. Schavemaker.
6. Benoeming kascontrolecommissie.
7. Bestuursverkiezing (zie ook blz. 8), aftredend en niet
herkiesbaar Niek Linger en Leendert de Pee
kandidaten bestuursleden Henk Engel en Libbe van
Dijk
8. M
 ogelijke vragen n.a.v. berichten in de Nieuwsbrief.
9. Rondvraag.
10. Presentatie Heemskring 55.
PAUZE
PRESENTATIE: Renovatie van ‘het witte huisje’
Jeroen de Wilde, de nieuwe eigenaar van het alom bekende
gemeentelijke monument Rijksstraatweg 217, beter bekend
als ‘het witte huisje in het duin’, vertelt enthousiast aan
de hand van film- en fotobeelden hoe de restauratie van
bouwval tot uniek woonhuis is verlopen.
Namens het HKH-bestuur, Joke Kranendonk, secretaris.
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Berichten van het bestuur
VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING VAN DINSDAG 17 NOVEMBER 2015.
1. Opening en welkom.

Secretaris Joke Kranendonk, die voorzitter Niek
Linger vervangt op zijn verzoek, opent om 20.05
uur de vergadering en heet alle aanwezigen, 98
leden, van harte welkom. Bestuurslid Leendert
de Pee wordt gevraagd deze ledenvergadering te
notuleren. Voorzitter Niek Linger is wel aanwezig
maar zijn gezondheid laat te wensen over en hij
vindt het om die reden beter dat secretaris Joke
Kranendonk hem deze avond vervangt.
Joke Kranendonk meldt dat op de voorjaarsledenvergadering in april 2016, voorzitter Niek Linger
en bestuurslid Leendert de Pee aftredend zullen
zijn en dat beide heren hebben besloten zich niet
voor een derde keer herkiesbaar te stellen.
Ze is verheugd de vergadering te kunnen vertellen
dat het bestuur er in is geslaagd twee kandidaten
te vinden, t.w. de heren Henk Engel en Libbe van
Dijk, om in de twee vacatures te voorzien. Beide
heren zullen worden voorgedragen als kandidaten
voor het HKH bestuur op de HKH voorjaarsledenvergadering van maandag 11 april 2016.
Beide kandidaten hebben reeds twee bestuursvergaderingen bijgewoond en zullen vanaf nu ook
vaker bij de HKH te vinden zijn om zich een goed
beeld van de vereniging te vormen.
Afmeldingen zijn ontvangen van de volgende HKH leden: Reina Kloosterman, Gerard
Castricum, Jan van der Linden, Joep Frerichs,
Lambert Koppers, Jacques Henneman, Tineke
Opdam en Willem van Rixel.

2. Verslag voorjaarsledenvergadering
van dinsdag, 12 mei 2015.

Piet Diemeer meldt dat in de notulen van 24 november 2014 onjuist is genotuleerd over zijn opmerking over de aardbeiensloffen. Deze staan op
de rotonde bij de Jan Lighthartstraat en niet op de
rotonde bij de Rijksstraatweg, zoals in de notulen
abusievelijk is vermeld. De bollenzeven staan wel
op de rotonde van de Rijksstraatweg.

3. Begroting 2016.

Penningmeester Hes Niesten neemt met de aanwezige leden de begroting door, die ook op het
grote scherm in de zaal is geprojecteerd. Hij
meldt dat vragen welkom zijn, maar dat de leden zich moeten realiseren dat dit een begroting
is en geen financieel verslag. De heer Smeels
vraagt naar aanleiding van het begrote bedrag van

€ 2400.- aan energie en huur, of er al zekerheid
is of we komend jaar nog in het gebouw aan de
Kerkweg (de Muziekschool) zullen zitten. Hes
Niesten legt uit dat het huurcontract per jaar door
de gemeente Heemskerk kan worden opgezegd
met inachtneming van de opzegtermijn van een
jaar. Aangezien we tot nu toe niets hebben vernomen van de gemeente Heemskerk zitten we zeker
nog tot eind 2016 op de huidige locatie.
De heer Fred van Tongeren wil graag weten welke
uitgaven door de Kring Beheer worden gedaan,
gezien het begrote bedrag van € 1500,Hes Niesten legt uit dat dit vooral uitgaven zijn
die te maken hebben met kleine reparaties, verbeteringen (bijv. verwarming in de twee kamers boven op de zolder waar schilderijen en foto’s staan
opgeslagen) of vervanging.

4. Mogelijke vragen naar aanleiding
van berichten in de nieuwsbrief.

Ad van Roermund uit zijn ongerustheid t.a.v. de
toekomst van de Historische Kring Heemskerk op
de huidige locatie aan de Kerkweg.
Joke kranendonk geeft aan dat bestuurslid Aart
Andeweg hier van alle bestuursleden de meeste
kennis over heeft en geeft hem het woord.
Wat is er aan de hand?
In de onderzoeken naar een geschikte locatie voor
de Muziekschool (door Adviesbureau Drion, in
opdracht van de gemeente) dreigt de HKH in alle
voorstellen slachtoffer te worden. Als de activiteiten van de Muziekschool allemaal in het gebouw
Kerklaan 1 komen, is er voor de HKH geen ruimte meer. Als de Muziekschool naar een andere locatie gaat, komt Kerklaan 1 voor een groot deel
leeg, waarna een nieuwe huurder of eigenaar gezocht wordt. Het is dan maar de vraag of de HKH
de bovenverdiepingen kan blijven gebruiken.
Intussen heeft het bestuur een gesprek gevoerd
met de heren Schoorl en Brander, respectievelijk
de verantwoordelijk wethouder en de projectleider. De heer Schoorl heeft in het gesprek te kennen gegeven dat hij de zorg deelt, maar concreet
nog niets kan zeggen of toezeggen, omdat de keuze voor de locatie nog genomen moet worden. Wel
verklaarde hij het volgende: Mocht de definitieve
locatiekeuze voor de Muziekschool daar aanleiding toe geven, dan heeft de gemeente Heemskerk
de morele plicht en verantwoordelijkheid in goed
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overleg met de HKH naar een -onder vergelijkbare condities- gelijkwaardige vervangende ruimte
te zoeken. In ongeveer dezelfde bewoordingen
heeft hij de raadscommissie SDO geantwoord,
toen hem over de positie van de HKH vragen
werden gesteld. Eind deze maand neemt de raad
een beslissing over de locatie, waarna eind januari de eindbeslissing over de toekomst van de
Muziekschool zal vallen. Het wachten is nu op die
besluiten, maar de toezegging door de wethouder
zorgt in ieder geval voorlopig voor opluchting. De
HKH blijft eveneens zich hard maken voor een
breed gedragen en samenhangend cultuurbeleid.
De zaal luistert zeer aandachtig en na afloop blijkt
dat geen van de aanwezige leden nog met vragen zit.

5. Werk aan de winkel

In de nieuwsbrief, pagina 13, worden leden gevraagd voor de kascontrole commissie. In de
voorjaarsleden vergadering, d.d. 12 mei jl. heeft
alleen de heer C. Schram uit Limmen zich gemeld. Joke Kranendonk meldt dat diverse leden
zich voor aanvang van deze vergadering hiervoor
al hebben gemeld en dat daaruit een keuze zal
worden gemaakt door het HKH bestuur.
Ook maakt Joke Kranendonk nog melding van de
deelname door de HKH aan de Kerstmarkt in het
centrum op 12 december a.s. en de foto- expositie
in Huize Agnes. De foto’s zijn reeds tijdens “Kom
in de Kas” getoond. Het gaat om een groot aantal foto’s van scholen in Heemskerk en veel foto’s
van de kinderen die toen op school zaten. Ook een
groot aantal luchtfoto’s, die een goed beeld geven
van Heemskerk in de periode 1960 – 1980.
Deze expositie start op vrijdag 18 december a.s.
en duurt tot 4 januari 2016.

6. Rondvraag.

Er is niemand die van de gelegenheid tot het stellen van vragen gebruik wenst te maken.

7. Presentatie Heemskring.

Tot verrassing van velen vraagt nu voorzitter
Niek Linger het woord. Hij vertelt dat voor het
HKH bestuur alle HKH vrijwilligers van groot
belang zijn. Door hun inzet voor onze vereniging met 2100 leden kan alles soepel verlopen.
De werkzaamheden zijn talrijk en alles staat of
valt met de inzet van deze meer dan 100 vrijwilligers. Toch heeft het bestuur gemeend dat tijdens
deze najaarsledenvergadering één vrijwilliger in
het zonnetje moet worden gezet. Niek voert de
spanning op tijdens zijn speech door de naam van

JAARVERSLAG
SECRETARIAAT 2015
Het bestuur werd gevormd door Niek Linger, voorzitter, Joke Kranendonk, secretaris, Hes Niesten, penningmeester en als
leden Leendert de Pee, Jan Zweeris, Aart
Andeweg en 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 de viering van 70
jaar bevrijding. Tevens waren er contacten met de besturen van het Historisch
Genootschap
Midden-Kennemerland,
Historische Kring Velsen en het Museum
Midden-Kennemerland.
Joke Kranendonk, secretaris (april 2016).

deze vrijwilliger niet direct te noemen en het is
doodstil in de zaal. Iedereen is heel benieuwd wie
deze eer te beurt valt. De verrassing is groot als
Marjo Hoogewerf naar voren wordt geroepen en
Niek Linger haar namens de vereniging bedankt
voor haar inzet gedurende 25 jaar als redactielid
van de Heemskring. Daarna overhandigt Niek
Linger haar een fraaie bos bloemen en een mooie
pen met inscriptie.
Hierna volgt de powerpoint- presentatie van de
nieuwe Heemskring nummer 54, door Pieter de
Jonge. De drie redactieleden, Marjo Hoogewerf,
Ineke Broekhuizen en Margriet VeekenHoogewerf geven een korte toelichting op de zes
artikelen die in de Heemskring zijn gepubliceerd.

PAUZE

Na de pauze wordt er een film vertoond van de
harddraverij tijdens de feestweek in 2005.
De
film is gemaakt door Nico Rozemeyer, voorlichter
bij de gemeente Heemskerk in die periode. Gezien
het geroezemoes in de zaal herkenden veel mensen zichzelf of familie en vrienden.
Om 22.30 sluit Joke Kranendonk de vergadering
en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.

																
FINANCIËEL OVERZICHT 2015															
															
							werkelijk begroting werkelijk						werkelijk		begroting
werkelijk
							2015
2015
2014							 2015		 2015		 2014
							
€
€
€							
€		
€
€
																
Kosten Nieuwsbrief
2.150
2.500
2.166 		
Ontvangsten Contributie			
32.775 		
33.000 		
33.460
Heemskring Kosten
10.956 13.000 13.454 		
Waarderingssubsidie		
1.554 		
1.550 		
1.554
Kosten periodieke uitgaven		
13.106 15.500 15.620 		
Ontvangen donaties exposities		
472 		
300 		
308
											
Ontvangen donaties rondleidingen		
525 		
400 		
630
Kosten Schoonmaken			
2.447 2.500
2.343 		
Verkopen Heemskring
		
698 		
500 		
740
Kosten Energie en Huur		
2.184
2.300
2.229 		
Verkopen jubileumboek			
540 		
400 		
305
Huisvestingskosten
4.631
4.800
4.572 		
Verkopen jubileum DVD			
107 		
100 		
165
											
Verkopen overige boeken			
268 		
100 		
191
Kosten Keuken
		
163
150
126 		
Verkopen foto’s en overige			
- 		
200 		
155
Kosten Ledenvergaderingen		
887 1.000
990 		
Bankrente minus -kosten			
23 		
200 		
119
Kosten Publiciteit
		
1.529
500
- 				
			
36.962 		
36.750 		
37.627
Bestuurs- en Organisatiekosten
4.543 3.500
4.384 										
Organisatie-/bestuurskosten		
7.122
5.150
5.500 										
											
Subsidie Open Monumentendag
700 		
700 		
700
Contibuties en Lidmaatschappen		
180
200
173 		
Subsidie Kom in de Kas
500 		
500 		
Kosten Verzekeringen			
467
400
465 		
Projectsubsidies
1.200 		
1.200 		
700
Kantoorbenodigdheden
		
115
750
109 										
Porti- en Vrachtkosten
		
1.754
1.600
1.554 										
Telefoonkosten
		
259
350
347 		
Kosten Open Monumentendag
412 		
700 		
484
Algemene kosten
		
2.775 3.300
2.648 		
Kosten Kom in de Kas
2.385 		
2.000 		
											
Kosten Overige projecten		
- 		
- 		
Werkgroep Beheer			
451 1.500
1.256 		
Projectkosten
2.797 		
2.700 		
484
Werkgroep Bibliotheek			
93
500
152 													
Werkgroep Exposities			
2.487
300
1.923 		
Saldo projecten				
(1.597)		
(1.500)		
216
Werkgroep Fotografie			
558
750
652 										
Werkgroep Film / Video		
191
500
221 											
37.843
Werkgroep Genealogie			
281
500
396 										
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk
560
500
1.062 		
Vrijval voorziening jubileumkosten		
- 		
- 		
830
Werkgroep Rondleidingen
396
1.000
507 							
35.365 		
35.250 		
38.673
Werkgroep Redactie
		
150
200
130 										
Automatiseringskosten
1.534
750 10.029 		
Exploitatiesaldo			
positief 1.030 		
negatief (5.995)
Kosten Werkgroepen
6.701 6.500 16.328 										
																
Totaal kosten				
34.335 35.250 44.668 							
34.335 		
35.250 		
44.668
																
Hes Niesten, penningmeester															
7/Mar/2016 														
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Financieel verslag, balans en toelichting
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 								
						
2015
2014 				
2015

2014

Rabobank, rekening-Courant
1.777
623
Eigen Vermogen 1 januari
33.754
39.749
ING-bank, betaalrekening
289 1.701 		
Exploitatieresultaat verslagjaar 1.030
-5.995
														 		
Rabobank, Doelreserveren
20.182 26.197
Eigen vermogen 31 december
34.784 33.754
ING, Vermogensspaarrekening 13.181
5.231 									
															
Debiteuren 			
233
330
Crediteuren en te betalen kosten
878
328
					
35.662 34.082 				
		
35.662 34.082

															
															

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2015

Het aantal betalende leden waarmee de vereniging het jaar 2016 ingaat, staat op hetzelfde peil als aan het begin van ons jubileumjaar
2013,

Van onze leden worden niet de geboortedata
bijgehouden, en ook is niet altijd een reden van
vertrek bekend. Wel bekend is dat de aanmeldingssdatum voor het lidmaatschap van alle
leden die in de jaren 2013-2015 vertrokken, lag
betalende leden 1-jan bij
af 31-dec
		
vóór 2000		
42%			
										
van
2000-2005
18%			
			 2013
2.069 140 54
2.155			
van
2006-2010
20%			
										
van
2011-2015
20%			
			 2014
2.155 37
94
2.098									
De percentages zijn tamelijk gelijkmatig over
															
de aanmeldingsjaren verdeeld (ca. 4% per
			 2015
2.098 33 63
2.068								
aanmeldingsjaar) met een lichte verhoging
															
van nieuwe leden uit ons jubileumjaar 2013.
(6,4 %)
In het jubileumjaar werd een record aantal nieuwe leden ingeschreven (140) en hoewel we natuurlijk blij zijn met ook de nieuwe aanwas in
2014 en 2015, moeten we constateren dat er totaal
in de afgelopen drie jaar evenveel leden werden
uitgeschreven als nieuw aangemeld. Op een record-aanmelding zoals in 2013 mogen we natuurlijk niet meer rekenen maar we zullen ons actief
moeten richten op nieuwe aanwas uit mogelijk
jongere leeftijdsgroepen.
EXPLOITATIE
Het saldo van ontvangsten en projectkosten was
nagenoeg conform de begroting en bedroeg
€ 35.300.
De overige kosten waren € 34.300 en daarmee ongeveer € 900 lager dan begroot.
Als resultaat hiervan werd over 2015 een positief
exploitatiesaldo geboekt van ca. € 1.000.
Binnen de kostenrubrieken kwamen wel verschuivingen voor ten opzichte van de begroting,

waarbij vooral de kosten voor het uitgeven van
Heemskring en Nieuwsbrief lager waren door
nieuwe prijsafspraken met de drukkerij. De rubriek algemene kosten was ook lager door mindere uitgaven voor kantoorbenodigdheden dan
begroot.
				
Wel hoger waren de kosten van drukwerk ten behoeve van ledenwerving (zie Kosten Publiciteit).
Ook de bestuurs- en organisatiekosten waren hoger dan begroot. Hierin zijn o.a. begrepen kosten
bij gelegenheid van afscheid van (ex-) bestuursleden, en voor de vrijwilligers de kosten van de
excursie naar Uitgeest, de medewerkersavond en
de kerstattenties. Onder de kosten van de werkgroepen werd door diverse groepen minder uitgegeven dan begroot. Hier waren echter wel de
kosten voor de werkgroepen Exposities en de
Automatisering hoger door de voltooiing van de
aanschaf van expositiestellingen resp. de aanleg
van het netwerk die beiden in 2014 waren gestart.
Hes Niesten, penningmeester. februari 2016
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In memoriam

In memoriam Ton de Vries

In memoriam Hans Stam

Op maandag 23 november 2015 overleed
ons gewaardeerde lid en pionier van het
eerste uur Ton de Vries. Wij kennen en
herinneren Ton als een belangstellend en
goedlachs persoon, met een enorme inzet
en kennis.
Als bestuurslid en vooral als redactielid van de Heemskring zijn wij hem veel
dank verschuldigd. Zelf schreef hij meer
dan 20 artikelen in ons blad. Ton was
eveneens een rasverteller met een geweldige belangstelling voor geschiedenis.
Veel Heemskerkers zullen hem kennen als
hoofd van de basisschool De Regenboog
en als tegenstander op het schaakbord,
maar ook om wat hij schreef en vertelde
over ‘zijn’ Dorpskerk, de kerk waarin de
uitvaartdienst plaatsvond.
Ton laat bij ons een lege plek achter en als
echtgenoot, vader en opa nog veel meer bij
zijn vrouw Jannie en de familie. Hen wensen we veel sterkte in de komende tijd.

Opnieuw betreurt de Historische Kring
Heemskerk het verlies van een pionier, die
vanaf het begin betrokken was bij onze
vereniging: Hans Stam, op 6 februari
overleed hij 89 jaar oud.
Veel leden van de HKH hebben mooie
herinneringen aan Hans. Hij was een geweldige man om mee samen te werken,
eentje die altijd klaar stond voor de Kring.
Jarenlang was hij actief, als ontvanger
van bezoekers, bij de verbouwing en het
beheer van ons Historisch Huis. Ook was
hij te vinden op markten, braderieën e.d.
om de vereniging te promoten.
Hans was bestuurslid van de HKH van
april 2002 tot april 2005.
Hans verdiepte zich graag in de geschiedenis van Heemskerk; dat bracht hem
regelmatig in het archief in Haarlem.
Hij was zeer kundig in het vertalen van
Middeleeuwse documenten (paleografie).
Ook toen zijn gezondheid hem in de steek
liet en hij niet meer de energie had om
iets voor de HKH te doen en de bijeenkomsten mee te maken, bleef hij belangstelling houden in het wel en wee van zijn
club. Dat bevestigen mensen die met hem
hebben gewerkt en hem in de laatste jaren
thuis bezochten.
Hans Stam: een fijn mens, die het vertrouwen had van velen. Een goede vriend, die
we zullen missen.

Heemskerk, november 2015.
Bestuur en medewerkers van de
Historische Kring Heemskerk.

Heemskerk, februari 2016.
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In memoriam Willem van Rixel
Na een kortstondig ziekbed is zondag 21 december Willem van Rixel overleden. Willem’s
leven stond in het teken van bloemen, zijn gezin en de Historische Kring.
Willem werd geboren in Velsen-Noord en
leerde daar het bloemistenvak, waarin hij als
hulp en bezorger is begonnen. Na zijn vertrek naar Heemskerk begon hij in zijn eigen
kwekerij aan de Cieweg in het duingebied.
In beide plaatsen, maar ook daar tussenin in
Beverwijk heeft hij enorm veel vrienden gemaakt door zijn hartelijke omgang met iedereen.
Naast bloemist was hij een groot kenner van
historische afbeeldingen van de omgeving.
Samen met zijn vrouw Tiny bezocht hij veel
beurzen en markten, waar zij op zoek gingen
naar ansichtkaarten van hun geliefde woonplaats Heemskerk.
Vanaf de oprichting van de Historische Kring
Heemskerk in 1988 was Willem nauw betrokken bij de Werkgroep Foto’s. Voor de
vereniging bezocht hij persoonlijk mensen
die meldden dat ze over oude foto’s beschikten. Maar ook uit de eigen verzameling was
hij niet te beroerd om te delen met de HKH,

wat allengs zijn grote hobby werd.
Hij werkte mee aan alle foto-exposities die
door de HKH werden georganiseerd. De foto-exposities tijdens Kom in de Kas waren
mede van zijn hand.
Ondanks zijn hogere leeftijd had hij belangstelling voor de digitale verwerking van zijn
materiaal. mede door zijn grote betrokkenheid
bij het tot stand brengen van de beeldbank
van de HKH is afgelopen jaar de 6000ste foto
op de beeldbank gezet.
Willem is 80 jaar geworden.
Wij wensen Tiny, Bart, Monique en de kleinkinderen heel veel sterkte bij dit afscheid.
Heemskerk, december 2015.

Berichten van het bestuur
HUISVESTING
In de bijdrage van Leendert de Pee in deze
Nieuwsbrief kunt u lezen, dat de laatste jaren heel
veel ge- en verbouwd is aan ons Historisch Huis.
Met de inzet van onze vrijwilligers is dit tot stand
gekomen en door ons zelf bekostigd. Maar het
Historisch Huis is niet ons eigen pand; we huren
het voor een schappelijke prijs van de gemeente
Heemskerk.
Tijdens de vorige ledenvergadering heb ik verteld
over de onzekere situatie waarin we beland zijn nu
op de Muziekschool bezuinigd gaat worden. Over
de organisatie van de Muziekschool heeft de ge-

meenteraad in februari een besluit genomen, maar
over de locatie wordt pas na de zomervakantie beslist. Tot die tijd is er voor ons dus onzekerheid.
m.b.t. onze huisvesting. Als de hele Muziekschool
in Kerklaan 1 gehuisvest wordt, blijft er voor ons
minder ruimte over. Als de Muziekschool elders
wordt ondergebracht, is het de vraag wat er met
Kerklaan 1 gaat gebeuren.
In ieder geval hebben we een huurovereenkomst
voor 2016 en een opzegtermijn van één jaar.
Hopelijk kunnen we ‘gewoon’ in ons prachtige
Historische Huis blijven. Daar gaan we voorlopig
voor!
Aart Andeweg, bestuurslid HKH.
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Even voorstellen
BESTUURSWISSELING
Bestuursleden van de HKH hebben een zittingstermijn van drie jaar. Dit jaar zijn aftredend en niet
herkiesbaar de heren Niek Linger en Leendert de Pee. Het bestuur stelt voor in hun plaats te kiezen de
heren Henk Engel en Libbe van Dijk.
Wanneer de ledenvergadering op 11 april besluit Henk Engel en Libbe de Vries als bestuurslid te benoemen, dan stelt het bestuur vervolgens voor, eerstgenoemde per heden te benoemen tot voorzitter
als opvolger van Niek Linger en tevens Libbe van Dijk voor te dragen als toekomstig secretaris, ter
vervanging van de huidige secretaris Joke Kranendonk, welke benoeming plaats vindt tijdens de komende najaarsledenvergadering.
Even voorstellen,
ons nieuwe bestuurslid
Henk Engel
Ieder mens, elke plaats
neemt haar/zijn geschiedenis mee. Het leven
van nu wordt daardoor
gekleurd. Tijd is daarbij een wonderlijk fenomeen. Rutger Kopland schreef:
Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook
nooit te zullen weten wat het is
en toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder
dan wij, hoeveel daarvan zal overleven
(fragment uit het gedicht ‘Tijd’ van R.Kopland)

Als wij ergens op vakanties komen, kijken we
om ons heen, verbazen we ons over de pracht van
gebouwen, over de geschiedenis van een abdij of
een kathedraal, over de schoonheid van het land.
En daarvoor hoef je niet altijd ver van huis!
In 1951 ben ik geboren in Hoorn, opgegroeid in
Blokker en tijdens mijn middelbare schooltijd in
Venraij bij de Franciscanen. Sinds 1974 woon ik
in Heemskerk. Sinds 1978 samen met mijn vrouw
Dorita, werkzaam in het basisonderwijs. In 1974
ben ik gaan werken in het buurt- en clubhuiswerk
in Heemskerk. Daarna in Zaanstad, Heemstede
en Alphen aan den Rijn. En voor de laatste stichting in Alphen ook in verschillende andere plaatsen. 41 Jaar ervaring in de sector welzijn en zorg.
In oktober 2015 ben ik gestopt met werken en
kreeg meer ruimte en tijd voor andere dingen
in het leven. Musiceren samen met de groep
‘Achterom’, fietsen, lezen, koken, kinderen en
kleinkinderen, de mensen die me lief zijn.
Zij vullen mijn tijd. Een van de voornemens bij
het stoppen met werken was te kijken of ik in
Heemskerk, sinds 1974 mijn woonplaats, een leu-

ke uitdagende vrijwilligersklus op kon pakken.
En zo kwam ik in contact met het bestuur van de
HKH, waar we lid van zijn.
In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met
organiseren, werken met en voor mensen, verbindingen zoeken tussen mensen, kwaliteiten, activiteiten en initiatieven. Dat zie ik ook terug in de
functie van een bestuur. De zorg voor een goede
organisatorische basis. Zorgen dat mensen met
plezier hun klus kunnen doen. Zorgen dat een organisatie als de HKH met elkaar energiek de historie van Heemskerk uitdraagt, omdat dat mede het
nu inkleurt. Een mooie uitdaging, waar ik graag
in een verbindende rol mee vorm aan wil geven.
Even voorstellen,
ons nieuwe
bestuurslid
Libbe van Dijk
Alhoewel inmiddels AOWgerechtigd ben ik nog steeds
in deeltijd werkzaam, maar
heb nu wel weer tijd om mij
op bestuurlijk niveau in te
zetten en wel voor de lokale
en regionale gemeenschap van Heemskerk en de
IJmond.
Ik heb ruime bestuurlijke ervaring daar ik door
een ongeval in militaire dienst mij voornamelijk,
tot mijn werk te veel tijd in beslag ging nemen
jarenlang heb ingezet voor fysiek en psychisch
beschadigde veteranen c.a. en in het verlengde
daarvan voor de gehandicaptensport (KIS).
Ik was en ben nog steeds geïnteresseerd in geschiedenis, vandaar dat mijn oog viel op de
Historische Kring Heemskerk en ik verwacht
een belangrijke bijdrage te kunnen geven aan de
vraagstukken die op de HKH afkomen, alsmede
aan de regionale samenwerking op de terreinen
waar de HKH zich mee bezig houdt....

Nieuws van de werkgroepen
daarmee voor in een pilotproject in samenwerking met het Zijper Collectie- en Beheer Systeem
(ZCBS). Later hierover meer.

DE HKH EXPOSEERT
Wie denkt dat de vrijwilligers van de HKH alleen
snuffelen in oude boeken, heeft het behoorlijk
mis. Kom maar eens kijken en meeluisteren.

6.000 FOTO’S OP INTERNET !!
Een druk op de knop door Peter Welp op maandag 1 februari jl. om ca. 15.40 uur leidde tot de
publicatie van de 6.000ste foto op internet in de
beeldbank van de HKH.
Het gaat om een foto van de boerderij aan de
Voorweg 36 te Heemskerk die tot 1963 als zodanig heeft dienst gedaan. De foto draagt als objectnummer 11092 in de beeldbank en staat hier
afgedrukt.
Voor meer gegevens kunt u in de beeldbank op de
link in de onderwerpregel klikken.
Het bereiken van deze nieuwe mijlpaal betekent
dat er na de publicatie van de 5.000ste foto in
september 2015 in vier maanden tijd 1.000 foto’s
werden beschreven en aan de openbaarheid prijsgegeven.
Verantwoordelijk voor deze prestatie waren
Willem van Rixel, van wie wij helaas in december door overlijden afscheid moesten nemen, Nico
Sinnige, Peter Welp en Jan Steggink.
Onze dank en waardering hebben zij volop verdiend.
Hes Niesten, februari 2016

BIBLIOTHEEK
Behalve de beeldbank die regelmatig uitbreidt in
de website, is er ook beweging gaande in de bibliotheekcatalogus. Inmiddels zijn door Gerrit van de
Klok ruim 900 titels beschreven. Sinds kort wordt
bij de invoer van de gegevens meteen rekening
gehouden met de eisen die worden gesteld aan
de mogelijkheid onze bibliotheekcatalogus digitaal te linken aan de Openbare Bibliotheek. Onze
zustervereniging HGMK in Beverwijk ging ons

De werkgroep ‘exposities’ is ruim 10 jaar geleden ontstaan uit de maandagmiddaggroep. In de
groep van eerst 4 en later 5 vrijwilligers bedenkt
men het thema en werkt dit uit. Verder verzorgen
zij het vervoer, de op- en afbouw en treden op als
suppoost tijdens de duur van de expo. Inmiddels
zij al bijna 20 exposities gerealiseerd. Als een
nieuw thema voor een expo is uitgezocht, gaat de
groep in overleg met het bestuur om dit onderwerp verder te bespreken en een budget te vragen.
Gemiddeld duurt de realisatie een jaar.
Enkele voorbeelden van exposities zijn: “De
Oosterweg”, “Man en Paard”, “Hoe agrarisch
Heemskerk veranderde”, “Boerderijen van
Heemskerk” en de laatste - gepresenteerd tijdens
“Kom in de Kas 2015” en in St. Agnes - ging over
luchtfoto’s en basisscholen.
Steeds wordt een keuze gemaakt van ongeveer
500 foto’s uit de collectie van de HKH. Die collectie omvat meer dan 14.000 foto’s en er worden
gelukkig nog steeds foto’s aangeleverd.
De exposities trekken veel publiek en ook de opstellingen in diverse scholen en buurt- , bejaarden- en verpleeghuizen kunnen steeds op veel
waardering van jong en oud publiek rekenen. Het
is vaak boeiend om de geschreven stukjes in de
logboeken te lezen.
Voor materialen en vervoer moet men uiteraard
een kleine vergoeding bijdragen.
De exposities worden tijdig op de website aangekondigd en ook in de plaatselijke dag- en weekbladen en in het contactblad voor ouderen. Met
radio Heemskerk FM en tv-251 is steeds contact
om u op de hoogte te houden van de actualiteit.
Fijn dat u Heemskerker bent en ...... weet waar u
woont!
Namens de werkgroep, Aad Tuijn.
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Nieuws van de werkgroepen
DE WERKGROEP FOTOGRAFIE
In deze werkgroep werken samen Jaap Schoen,
Leo Tillmans, Hans Eijking, Jan van Egmond en
Willem van Rixel (coördinator). Zij beheren ongeveer 16000 foto’s over Heemskerk. Meestal foto’s
van vóór 1900 tot vorig jaar. Er is een nauwe samenwerking met de werkgroep “Beeld en geluid”.
Vaak is deze werkgroep de spil binnen alle werkgroepen van de HKH.
Niet alleen binnen de HKH, maar ook andere
Heemskerkse verenigingen, bedrijven en particulieren komen regelmatig naar de HKH om een
kopie van een foto. Kijk maar eens naar de foto’s
buiten op de achtermuur van de Dekamarkt en in
de groentewinkel van Oudejans.
De foto’s zijn de laatste jaren gegroepeerd rond
thema’s als personen, scholen, luchtfoto’s, belangrijke gebouwen/huizen, straten en ook over aardbeien, tuinbouw, veeteelt, bloemen- en bloembollenteelt . Een enorm klus was en is nog steeds het
verkrijgen van namen van personen op de foto’s.
Medewerkers van de groep zijn vaak ‘op pad’ in
Heemskerk op zoek naar foto’s en bijbehorende
teksten. Verzoeken om informatie staan regelmatig in de krant en op de website. Wekelijks worden
foto’s bij de werkgroep afgegeven en zo wordt de
HKH-collectie weer aangevuld. Geweldig!
De meeste foto’s zijn ondertussen digitaal opgeslagen. Wanneer binnen de HKH een thema voor
een expositie bekend is, begint men al gauw te
kijken in het bestand of er voldoende fotomateriaal beschikbaar is. Een groot aantal foto’s is afgedrukt en per straat geordend, zodat bijv. alle foto’s
van de Kerkweg in één boek verzameld zijn. Ook
vragen van de redactie van onze Heemskring naar
foto’s bij artikelen worden meestal snel gehonoreerd. Destijds heeft de werkgroep heel veel werk
verzet bij de viering van 100 jaar kapper Bekker
evenals voor 100 jaar bakker Meijer. Voor beide
vieringen zijn toen 25 foto’s op linnen afgedrukt
en tentoongesteld tijdens de jubilea.
Veel Heemskerkers weten de weg naar de HKH
te vinden, maar ook ‘oud-inwoners’ (zelfs geëmigreerden naar Canada en Nieuw Zeeland) komen
langs en genieten met volle teugen van hetgeen de
werkgroep kan tonen. Onlangs kwamen kleinkinderen van de familie Van Tunen uit Canada om te
zien waar hun opa en oma hadden geleefd. Meestal
gaat men dan met enkele kopieën en boekjes

dankbaar en met extra herinneringen huiswaarts.
Een oud Heemskerker in Australië schreef pas
geleden: “als de envelop komt, dan scheur ik die
snel open en het boekje (de Heemskring) vreet ik
op!!”
De foto’s voor de exposities tijdens “Kom in de
Kas” (meestal ongeveer 500 stuks) worden uitgezocht en/of voorzien van onderschrift en begeleid
tot aan de drukker. De grote en vaak ook kostbare
exposities worden meestal meerdere keren opgezet en bekeken door duizenden mensen. Op verzoek gaat een prachtige expo ook naar scholen en/
of bejaarden-/verzorgingshuizen.
Deze tekst werd nog aangeleverd door Willem
van Rixel.

DE WERKGROEP HUISVESTING
(VOORHEEN BEHEER)
De werkgroep huisvesting, met o.a. Bert van Dijk,
Jan de Ruijter, Henk Boot, George Gerritsen (verhuisde in juli 2015 naar Opheusden), Jan Zweeris
en Jan Steggink, heeft in de afgelopen twee jaar
veel tijd besteed aan het in kaart brengen van alle
objecten die in de loop der jaren op de grote zolder van het gebouw zijn opgeslagen.
Er lag al veel materiaal op de zolder, maar tijdens
de cosmetische aanpassingen van het Historisch
Huis (2011 – 2013) zijn nog veel meer objecten
naar de grote zolder verhuisd, omdat er geen plek
meer voor was in het Historisch Huis. Het betrof vooral veel ingelijste foto’s, gereedschappen,
vondsten uit de WO II, maquettes en een groot
scala aan bij ons ingeleverde oude spullen.
Op de zolder heeft de HKH twee kleine kamers
in gebruik, een aan de oostzijde en een aan de
westzijde van het gebouw. Deze twee kamers zijn
in 2014 – 2015 geheel ontruimd, schoongemaakt
en gestuukt. Aangezien deze kamers nogal vochtig waren, werd besloten in beide ruimtes verwarmingselementen te plaatsen. Ook de elektriciteit
in de beide kamers en op een deel van de zolder
werd aangepast door Henk Boot en Bert van Dijk.
In beide kamers werden stellingen geplaatst om
de ruimtes goed te benutten. In de kamer aan de
oostzijde staat al het fotomateriaal in speciaal
daarvoor ontworpen (idee van Piet Termes) en
gemaakte stellingen. In de kamer aan de westzijde, waar ook veel kastruimte aanwezig is, staan
veel objecten. Tevens is daar een deel van de

Activiteiten
documentatie (Jan de Ruijter), een deel van het
archiefmateriaal van genealogie (Henk Boot), de
voorraad jubileum dvd’s en boeken opgeslagen.
Een speciale constructie is in januari 2016
gemaakt (Bert van Dijk en Jan Steggink) voor het
opbergen van de grote panelen (2.5 x 1.5 meter)
die gebruikt zijn bij de jubileumtentoonstelling
in 2013 in het Gemeentehuis. Ook hier ging veel
denkwerk aan vooraf (Piet Termes en Bert van
Dijk), maar uiteindelijk kreeg Bert een lumineus
idee om met weinig kosten een speciale constructie te maken!

FOTO-EXPOSITIE MARIAKERK
Op 12 oktober van het vorige jaar (!)bekeek Niek
Linger samen met Ton Putter de foto-expositie
die Ton had ingericht ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan van de Mariakerk.
De prachtige verzameling die hij bij elkaar had
gebracht gaf een goed beeld van de ontwikkeling
van de parochie en met name van de zeer bijzondere inzet van de vele vrijwilligers. Over die vrijwilligers, de parochiegeestelijkheid en het voor
die tijd bijzondere kerkgebouw was daarvoor al
een uitgebreid jubileumboekwerk verschenen.

De volgende klus (2016 – 2017) is om alle objecten en ingelijste foto’s te voorzien van een code,
te fotograferen en op de HKH beeldbank te zetten. Hiervoor zoeken wij al geruime tijd gemotiveerde vrijwilligers met enig historisch besef!
In de grote zaal is in 2015 een beamer geplaatst,
(Henk Boot, Bert van Dijk en George Gerritsen)
waardoor het mogelijk is, via een laptop, DVD’s
af te spelen. Hierdoor is het nu makkelijker films
te vertonen dan voorheen. Ook bestaat nu de mogelijkheid kleine groepen een film te laten zien.
Een stille wens is nog het aanschaffen van rolgordijnen voor de grote zaal om niet alleen op de
avonden films te vertonen, maar ook overdag.
Tot slot kan worden vermeld dat in opdracht van
de Gemeente Heemskerk in januari 2016 alle
ruimtes in ons Historisch Huis voorzien zijn van
brandalarmmelders.
L. de Pee, bestuurslid HKH.

O n t va ngen

De afgelopen maanden hebben we
veel spullen ontvangen. We zijn
o.a. een handboek jachtopziener
rijker geworden en een aanstelling
onbezoldigd veldwachter. Maar
ook krulspelden, foto’s, boeken,
kaarten, oorkondes, tegeltjes
enzovoort.
In de volgende Nieuwsbrief hierover
meer.

Mede namens Cor Teeling,
gastheer op maandagmiddag,
Aart Andeweg.

KERSTMARKT
De min of meer traditionele Heemskerkse kerstmarkt viel deze keer op zaterdag 12 december
2015. De HKH wordt hiervoor door de organisatie uitgenodigd. We gaan daar graag op in en dat
niet alleen omdat we voor de kraam niets hoeven
te betalen. Het biedt ons de gelegenheid om onze
waren te etaleren en te koop aan te bieden. Er
liggen dan veel Heemskringen en de overige uitgaven, zoals “Een stevige pleister op mijn neus”,
“Een wandeling door oud-Heemskerk”, onze jubileumuitgave “Heemskerk in kaarten en verhalen”
en de DVD: “Van Scupildhem tot Heemskerk”
en nog meer. De markt staat altijd gepland van
12.00u tot 18.00u. Dat is ’n flinke tijd om achter de
kraam te staan. Gelukkig kan er altijd een rooster
worden gemaakt met HKH-ers die bereid zijn om
(meestal) twee uurtjes er te zijn. De bedoeling is
natuurlijk ook dat we iets verkopen. Meestal lukt
dat wel. Maar dit jaar sloeg het noodlot toe in de
vorm van een onbehoorlijke hoeveelheid regen die
ervoor zorgde dat het publiek, kort daarvoor nog
in grote getale aanwezig, de markt ontvluchtte.
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Activiteiten
Onze mensen hielden het nog ’n tijdje vol, maar
het had allemaal niet zoveel zin meer en de kraam
werd voortijdig afgebroken.

Medewerkers achter de kraam: Ineke Broekhuizen,
Fred van Tongeren, Jan de Ruiter, Joke Kranendonk.

HISTORISCHE KRING HEEMSKERK
OP DE DECORADE
De Decorade is een kunst- en antiekbeurs. Deze
werd voor de 15e keer gehouden in Chateau
Marquette op vrijdagavond 8 januari jl. van 19.00
– 21.00 uur en op zaterdag en zondag 9 en 10
januari jl. van 11.00 – 17.00 uur. De Historische
Kring Heemskerk was voor de 5e keer aanwezig
op de Decorade op uitnodiging van organisatiebureau Valkor uit Limmen.
Ter gelegenheid van het derde lustrum was de toegang gratis op de vrijdagavond. Bovendien hadden de 40 deelnemers relatiekaarten ontvangen
om uit te reiken aan relaties, leden, klanten en familie. Voor alle HKH leden en mensen ouder dan
65 jaar was de toegangsprijs zes i.p.v. acht euro.
Het was een gezellige beurs met veel bezoekers
op de zaterdag en zondagmiddag. Het was goed
weer en veel Heemskerkers kwamen lopend of op
de fiets naar Chateau Marquette en toonden interesse in de geëxposeerde kunst en antiek.
De HKH-stand werd permanent bemenst door
Leendert en Rijnie de Pee.
Gidsen van de HKH, o.a. Marjo Hoogewerf,
Piet van Zwieten, Ad van Roermund en Pierre

Janssens, waren bij toerbeurt aanwezig om vragen van bezoekers over Chateau Marquette te beantwoorden .
Bijzonder was dat op vrijdagavond een echtpaar
uit Castricum ons een envelop overhandigde met
daarin de originele akte uit 1874 van de grondverkoop rondom Kasteel Assumburg. Een van de
mensen die toen een stuk grond kochten, was een
rechtstreeks familielid van de man van dit echtpaar. De akte is inmiddels gekopieerd en teruggegeven. Gerard Castricum heeft zich bereid verklaard de tekst van de akte uit te typen, zodat het
voor iedereen beter leesbaar is.
Een verrassing was ook de aanwezigheid op de
Decorade van Erik ter Haar Romeny. Hij toonde
heel veel interesse voor alles wat de HKH in bezit
heeft aan documentatie van beeldend kunstenaar
Edlef ter Haar Romeny. Zeer gelukkig was hij met
de mededeling dat de HKH in bezit was van een
manuscript, geschreven door deze kunstenaar.
Ook wilde hij graag een aantal Heemskringen
nummer 28 (november 2002 ) kopen, waarin Niek
Linger een artikel had geschreven over Edlef
Romeny ter Haar.
Deze beurs leverde, behalve de verkoop van een
aantal boeken, dvd’s en Heemskringen, een belangrijke bijdrage aan de promotie van de HKH.
L. de Pee, bestuurslid HKH.

“IK WAS ER BIJ”.
Het Comité Viering 70 jaar bevrijding Heemskerk
was er in geslaagd voor de ochtend van 5 mei 2015
een goed, feestelijk en gevarieerd programma te
ontwikkelen. Uiteindelijk kregen we de grote hal
van het gemeentehuis tot onze beschikking.
Na de ontvangst met koffie en thee werd de bijeenkomst geopend met het hijsen van de Nederlandse
vlag door de scouts van Hellen Keller en het spelen en zingen van het Wilhelmus. Comité voorzitter Niek Linger verwelkomde de talrijke aanwezigen, waarna loco-burgemeester Cees Beentjes
een toespraak hield. Daarna werd een film vertoond over Jan Castricum, oud-verzetsstrijder en
mevrouw Tiny Meyer-Wentink, in 1940 15 jaar.
Zij verhalen over hun ervaringen in de oorlog.
Na een gedicht van dorpsdichter Ab Jansen, voorgedragen door Wim Smeels volgden gedichten
van leerlingen van Heemskerkse basisscholen.
Wim had op hun scholen verteld over WO II
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en leerlingen gevraagd hun gedachten te verwoorden in een gedicht.
Indrukwekkend was de bijdrage getiteld “Vrijheid
ver van gewoon”van Zakeya Hashimi, eertijds
gevlucht uit Afghanistan, nu vrijwilligster bij het
Vluchtelingenwerk. Zangkoor Dolorosa presenteerde een heerlijke meezing medley van liedjes
uit de oorlog- en bevrijdingstijd en “super-opa”
Jacques Henneman sloot af met de slotfase van
het project
“ ‘t Gouden lint van kind tot kind”. We zwaaiden
de kinderen uit die bloemen naar de diverse verzorgingshuizen gingen brengen.
Uit dit programma is een keuze gemaakt voor een
boekje getiteld: ”Ik was er bij”, een uitgave van
het Comité (Tineke Opdam, Joke Kranendonk en
Henk Tijbosch), mogelijk gemaakt door geldelijke
steun van de Centrale Budgetcommissie van de
gemeente Heemskerk. Naast diverse andere bijdragen vormen de gedichten van de kinderen het
hoofdbestanddeel van de inhoud van het boekje.
Niek Linger.

Vrij zij n
Ik hoor geen kanonschoten meer.
Want ik ben vrij.
Ik wil hier blijven wonen.
Ik heb geen angst meer.
Ik kan gewoon buiten spelen.
Het is niet meer donker thuis.
Ik heb weer eten.
Ik kan weer naar school.
Ik hoef niet meer te schuilen.
want ik ben vrij
Tanja

BOEKPRESENTATIE “KASTEEL OUD
HAERLEM”

groep 8 van de Zilvermeeuw
(uit: “Ik was er bij”,
70 jaar bevrijding Heemskerk)

In december 2015 verscheen van de hand van Jean
Roefstra het derde deel van de reeks: Kastelen in
Beverwijk en Heemskerk getiteld:”Kasteel Oud
Haerlem”. Zeer terecht kreeg dit fraaie en, ondanks het kleine formaat, zeer uitgebreide boekje
veel publiciteit. De HKH genoot de eer en het genoegen door Jean betrokken te worden bij de start
van de publiciteit. Voorzitter Niek Linger ontving
eerst op 9 december thuis het eerste exemplaar en
later, op 21 december voorafgaand aan de eerste
presentatie voor genodigden, officieel van Jean

Algemene informatie
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STICHTING 4 EN 5 MEI IN
HEEMSKERK?
In de Nieuwsbrief van november 2015 (no.76)
schreef ik over de activiteiten van het Comité 70
jaar bevrijding van Heemskerk. De inspanningen
van dat min of meer toevallige comité leidden op
5 mei 2015 tot een prachtige viering van 70 jaar
bevrijding. Aan het eind van dat verhaal stond:
‘Inmiddels denken we na over een mogelijk vervolg’.

nog een exemplaar. Wij durven te stellen dat dit
boekje verplichte kost is voor iedere Heemskerker
die interesse heeft voor het verleden van ons dorp.
Zeer aanbevolen dus!

Bed a n k t!!
Gisteravond (17 november 2015)
werd ik tijdens de ledenvergadering
volkomen verrast met bloemen en
een prachtige pen met inscriptie!
Dat alles omdat ik al 25 jaar bij de
redactie van de Heemskring zit. Dat
jullie daar aandacht voor hebben
gehad, geweldig! Niek deed een leuk
‘woordje’. Geen haar op mijn hoofd
dacht op dat moment in de richting
van mezelf. Ik was echt sprakeloos!
Je weet even niet wat je denken moet,
maar al snel kwam het gevoel dat ik
het toch wel erg leuk vond om een
blijk van waardering te krijgen. Ik liet
het dus lekker over me heen gaan.
De bloemen staan intussen prachtig
te pronken in de kamer (zie foto).
Heel veel dank voor deze verrassing.

Hartelijke groeten, Marjo.

Dat nadenken kreeg zijn vorm in enkele bijeenkomsten van het grootste deel van de groep.
Uiteindelijk kwamen we tot de volgende formulering:
‘Op welke wijze kan in Heemskerk richting, vorm
en inhoud gegeven worden aan de herdenking en
viering van 4 en 5 mei in aansluiting op de activiteiten van het Nationaal Comité?’
Onder andere door informatie van dat Nationaal
Comité kwamen we tot de conclusie dat er een
goede structuur moest worden gevonden om
de werkzaamheden van onze groep een stevige
vorm te geven. Als heel snel besloten we dat het
de vorm van een stichting moest krijgen. En al
even snel meenden we dat we met ons hele verhaal naar de gemeente moesten om te onderzoeken of het mogelijk was een en ander gezamenlijk
te realiseren.
Er werden gespreksonderwerpen geformuleerd
en aan B en W voorgelegd.
Belangrijkste punten.
• Ziet de gemeente de noodzaak/wenselijkheid
om een jaarlijkse invulling te geven aan 4 en
5 mei?
• Is de gemeente bereid deze activiteiten financieel en facilitair te ondersteunen?
• Is de gemeente bereid mee te werken aan de oprichting van een stichting?
Het comité ging ervan uit dat herdenken en vieren
van bezetting en bevrijding tot de kerntaken van
een gemeente behoort.
Op 17 november legde een delegatie deze vragen voor aan burgemeester Mieke Baltus en
beleidsmedewerker J. Laagland. Er is toen niet
uitputtend tot in details gesproken. Afgesproken
werd dat een en ander aan het College zou worden
voorgelegd en daarna zouden we weer bij elkaar
komen. Dat gebeurde op 27 januari 2016.
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Enkele kernpunten uit het verslag van die vergadering:
• Alles m.b.t. tot 4 mei blijft gehandhaafd (subsidie, betrokkenheid, aanwezigheid).
• Wat betreft 5 mei: tijdens de jaarlijkse viering
is er alleen acte de presence van het gemeentebestuur.
• Voor de 5 jaarlijkse viering van 5 mei wil de
gemeente bovendien faciliteren (gemeentehuis
beschikbaar).
• De kosten daarvan zijn voor rekening van de te
vormen stichting. Ondersteuning door landelijke organisatie.
• Twee personen zijn aangewezen om contacten
te onderhouden en mogelijk praktische zaken te
regelen.
Conclusie: de gemeente ziet de viering van 5 mei
niet als haar kerntaak en dat betekent dat het comité alle verdere stappen moet zetten.
Op 22 maart zullen we ons weer rond de tafel
in het Historisch Huis scharen om te overleggen
hoe we verder gaan en wie daarbij taken /functies
gaan vervullen.
Niek Linger.

VOOR UW AGENDA

0 7 apr i l 2 016 		

verk oop ou d e, u itgeselecteerd e
boek en H K H - biblioth eek

0 5 ju n i 2 016

Ra bo -f iets d ag. D eeln a m e le ver t
d e H K H 12, 50 eu ro op

0 4 mei 2 016

h erd en k i ng ge va llen en

12 sept ember 2 016

open m o n u m en ten d agen

14 november 2 016

n aj a a rsled enverga d eri ng,
2 0. 0 0 u u r

in D e Ja n sh eeren

A a nvulling op
Hee m s k ring 54
Naar aanleiding van het artikel over
het Heemskerks dialect in Heemskring
54 is een aantal malen de vraag
gesteld wie schrijver Kees Smit is.
Kees is een oud-Heemskerker, reeds
lang verhuisd, die vroeger gewoond
heeft in een van de ‘achthuizen’, aan
de Tolweg.
‘Ach natuurlijk, die Kees…’

Ineke Broekhuizen.

BOEKENVERKOOP OP 7 APRIL
Medewerkers zijn de bibliotheek van de HKH aan
het reorganiseren, opschonen en in een digitaal
bestand voor de beeldbank aan het zetten. Heel
veel boeken worden eruit gehaald.
Deze boeken worden te koop aangeboden in
het Historisch Huis (Kerklaan 1) op donderdag
7 april 2016.
Leden kunnen terecht van 10.00 - 17.00 uur en
van 19.30 - 21.00 uur zijn ook andere geïnteresseerden welkom om deze historische werken aan
te schaffen.
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Gevraagd....
In een a ct ie ve veren iging is a lt ij d werk a a n d e win k el
(en zij n er h a n d en tek or t)......

Oproep om
voorwerpen op
de zolder te
catalogiseren:

Oproep om Heemskringen en
Nieuwsbrieven rond te brengen in
de volgende plaatsen:
Alkmaar
(6
leden),
Heerhugowaard (9 leden), IJmuiden (4), Velzen
Zuid (2), Velser-broek
(2) en Santpoort Noord
en Zuid (6), Egmond
Binnen en aan Zee (4
leden) Wormerveer (2),
Wormer (1), Westzaan
(2), Krommenie (2)en
Koog aan de Zaan (3).
Het gaat er om dat ze
4x per jaar een ronde moeten maken (2x nieuwsbrief

en 2x Heemskring).
Het mooiste is als leden
uit de betreffende plaatsen zich zouden melden
en bereid zijn een aantal
plaatsen te combineren,
zoals omgeving IJmuiden
en Westzaan.
Aanmelden bij Leendert de
Pee, Frits Conijnstraat 10,
1964BE Heemskerk (0251238575 of 06-51614963).

allerlei objecten
wachten om geordend, gefotografeerd,
beschreven en in de
beeldbank geplaatst
te worden. Je hoeft
echt geen expert te
zijn, maar wel snuffelen leuk te vinden.
Aanmelden bij
Leendert de Pee,
Frits Conijnstraat 10,
1964BE Heemskerk
(0251-238575 of
06-51614963).
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