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AGENDA:
1. Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering van
21 november 2018
3. Jaarverslag secretariaat 2018
4. Financieel jaarverslag 2018
5. Verslag Kascommissie: mevrouw Y. Sant-Munnik en
de heren J.S. Duin en L. de Pee
6. Benoeming Kascommissie
7. Bestuursverkiezing: aftredend de heer A. Andeweg.
Het bestuur draagt ter vervanging van hem de heer
C. Rol voor. Tot aan deze vergadering kunnen de leden
een (tegen)kandidaat voorstellen conform artikel 14
van de statuten
8. Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding
van berichten in de Nieuwsbrief
9. Rondvraag
10. Presentatie Heemskring 61.



PAUZE
PRESENTATIE: de Heemskerkse Brandweer
Albert Jansen, preventiemedewerker Veiligheidsregio
Kennemerland, neemt ons in beeld en woord mee door de
historie en het werk van onze Heemskerkse Brandweer.
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.
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Berichten van het bestuur
VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING HISTORISCHE KRING
HEEMSKERK VAN WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018.
1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Hij is verheugd
over de grote opkomst en brengt de lidmaatschapskaart 2019 onder de aandacht.
Secretaris Libbe van Dijk vermeldt de afmeldingen voor deze avond.

2. Verslag voorjaarsledenvergadering
van 18 april 2018

Penningmeester Hes Niesten meldt dat kascommissielid Yvonne Sant aanwezig was. Verder zijn
er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.

3. Begroting 2019

Penningmeester Hes Niesten geeft een korte
toelichting op de begroting, die sluit op een
negatief saldo van € 4.475,-, rekening houdend
met een (voorlopig) subsidie van € 1.625,-. Aan
de gemeente wordt een subsidie gevraagd van
€ 6.100,-. Het negatieve saldo wordt veroorzaakt
door afschrijving op de investeringen i.v.m. de
verhuizing naar de St. Mariaschool, hogere kosten voor de werkgroep exposities en lagere kosten schoonmaak.
Voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen
meer zijn en dat daarmee de leden instemmen
met deze begroting.

4. Mogelijke vragen naar aanleiding
van berichten in de Nieuwsbrief

De penningmeester vermeldt dat onder het
kopje ‘Zomaar wat getallen’ er tot half november circa 4.400 bezoekers van de beeldbank
waren. Foto’s zijn geregistreerd en de nieuwe
beeldbank Bidprentjes trekt ook al volop bezoekers. Daarnaast worden nu de artikelen uit
de Heemskring ouder dan 5 jaar in een nieuwe
beeldbank gepresenteerd.
De voorzitter geeft hierna het woord aan
Aart Andeweg. Aart geeft aan dat ook deze
Nieuwsbrief weer goed gevuld is en dat Leendert
de Pee en Ankie de Feijter opnieuw voor goede
kwaliteit en vormgeving hebben gezorgd. Naar
aanleiding van reacties op de Heemskring 58
wordt aangegeven dat Piet Hommes Reinier
Hommes moet zijn en dat Eelting als Eeltink
moet worden geschreven.
Ook geeft Aart aan dat de lidmaatschapskaart
2019, zoals verzocht door Ferry Kwee, nu op cre-

ditcardformaat in de Nieuwsbrief is opgenomen.
Loes Sprengers verzoekt in de Nieuwsbrief te
melden dat de verhalen van ‘het Geheugen van
Heemskerk’ op de website van de HKH staan.
Aart zegt dit toe.
Vervolgens worden er foto’s van verschillende
wijken vertoond, zoals afgebeeld op blz. 5 en
16 in de Nieuwsbrief, waarbij de aanwezigen
gevraagd worden aan te geven welke wijk wordt
afgebeeld. Dit als introductie op de presentatie
na de pauze.

5. Rondvraag

Allereerst deelt de voorzitter mede dat er een
positief gesprek heeft plaatsgevonden met Co
Rol over het vervullen van het vacant komende
bestuurslidmaatschap van Aart Andeweg.
Daarnaast wordt er naar wegen gezocht om met
de leden te brainstormen over activiteiten op de
vrijdagmiddag.
Piet Diemeer geeft aan dat de gereedschapsverzameling makkelijk gebruikt kan worden bij evenementen.
Piet Souwer vraagt of ook zeilmakersgereedschap ondergebracht kan worden bij de HKH.
De voorzitter antwoordt dat het beleid is dat
objecten verbonden moeten zijn met de historie
van Heemskerk en dat dit soort gereedschap daar
niet direct onder valt. Wel geeft hij aan dat er voldoende andere gespecialiseerde musea zijn die
zich over dergelijk gereedschap willen ontfermen.
Wim Smeels vraagt hoever het staat met het
externe archief/depot. Voorzitter antwoordt dat
hierover regelmatig gesprekken zijn met de gemeente en dat kortgeleden er nog een brief naar
B&W is verstuurd om de toenemende zorg hierover duidelijk onder de aandacht te brengen.
Binnenkort vindt er weer een gesprek plaats over
de locatie aan de Gerrit van Assendelftstraat.
Daarnaast zijn er gesprekken geweest met een
mogelijke bieder op de St. Jozefschool. Onzeker
is de gunning aan deze partij en de tijdsduur die
daarmee gepaard gaat. Een tijdelijke oplossing
hiervoor is, indien nodig, ruimte op de gemeentewerf.
Gerard Castricum is bezig oude aktes uit de
16e eeuw en later te transcriberen (=vertalen naar
hedendaags Nederlands) en heeft daarbij hulp
nodig. Ineke Broekhuizen meldt zich als eerste
hiervoor aan.
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6. Presentatie Heemskring 60

Ineke Broekhuizen, Margriet Veken en Marjo
Hoogewerf presenteren met verve de nieuwe Heemskring, waarbij vooral het verhaal
achter de omslagfoto van de Heemskerker
Reddingsbrigade wordt aanbevolen, maar ook
van de andere artikelen wordt een tipje van de
sluier opgelicht.

Na de Pauze

De heren Aart Andeweg, Jan de Wildt en
Piet van Zwieten belichten van verschillende
kanten het thema ‘Hoogovens en een veranderend tuindersdorp’.
De voorzitter bedankt na afloop van deze presentatie iedereen voor zijn of haar inbreng en
wenst iedereen ‘wel thuis’.
Libbe van Dijk, secretaris HKH.

JAARVERSLAG
SECRETARIAAT 2018
Het bestuur werd gevormd door Henk Engel
(voorzitter), Libbe van Dijk (secretaris), Hes
Niesten (penningmeester) en de leden Joke
Kranendonk, Aart Andeweg, Jan Zweeris en
Piet van Zwieten.
Het bestuur is in totaal elf keer bij elkaar geweest. Daarnaast heeft het bestuur, voltallig
of in delegaties, vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond en besprekingen gevoerd met
de gemeente Heemskerk. Deze contacten betroffen onze accommodaties, de oude aan de
Kerklaan 1, de nieuwe in de St. Mariaschool
aan de A. Verherentstraat 5/2A en de ruimte
voor het depot/archief in een berging van
de kelder in het gebouw aan de Gerrit van
Assendelftstraat 17A .Verder gingen de gesprekken over het Cultuurhuis Heemskerk en
de opzet van de begroting nieuwe stijl voor
het verkrijgen van gemeentelijke subsidie.
Intern zijn er contacten geweest met werkgroepen en medewerkers en extern is er medewerking verleend aan de Kerstmarkt in het
centrum, de Decorade in Chateau Marquette,
de Ontmoetingsdag senioren in het gemeentehuis, de Open Monumentendagen en het
project ‘de Nijvere IJmond’.
Regionaal waren er contacten met de besturen van het Historisch Genootschap MiddenKennemerland, Historische Kring Velsen,

Museum Midden-Kennemerland, Werkgroep
Oud Castricum, Historisch Genootschap
Assendelft, Stichting Kasteeltuin Assumburg en
Stichting het Oer-IJ.
April 2019, Libbe van Dijk, secretaris.

Afscheid van Aart Andeweg,
welkom voor Co Rol

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik
al dat Aart per april 2019 stopt met
zijn bestuurswerkzaamheden bij de
HKH en dat we zijn inbreng zullen
missen. In de voorjaarsledenvergadering nemen we afscheid van Aart
als bestuurslid. Een oproep voor een
nieuw bestuurslid resulteerde in een
reactie van Co Rol, waar we erg blij
mee zijn. Hij kan een aantal taken van
Aart overnemen, zoals alles rond PR
en Communicatie, waaronder contacten met de pers en de redactie van de
Nieuwsbrief. Belangrijk werk voor de
HKH. In de voorjaarsledenvergadering
zullen we Co voordragen als nieuw
bestuurslid. Co stelt zich elders in de
Nieuwsbrief zelf voor.
Er zijn meer taken van Aart die door
anderen overgenomen worden. Daar
zijn we goed mee aan de slag gegaan
en dat lukt dan ook. Bijvoorbeeld
zullen Joke Kranendonk en Piet van
Zwieten de contacten met het project ‘Toerisme en Recreatie’ van de
gemeente voor hun rekening nemen.
Voor de werkgroep ‘Lezingen en activiteiten’ wordt gewerkt aan uitbreiding.
Janne Linger en Fred van Tongeren
hebben zich daar al bij aangesloten.
Maar wie zin heeft!?! Die werkgroep
mag nog meer versterkt worden.
Het hele praktische bijhouden van de
keukenvoorraad bespreken we in maart
nog met een aantal mensen en daar
vinden we vast iemand voor om dat
over te nemen.
Aart blijft wel namens de HKH, samen
met Jan Zweeris, in het bestuur van de
Heemsstichting zitten.
Henk Engel.
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UITGAVEN
begroting
2018
€

2.292
10.310
12.602

2.400
10.000
12.400

2.150
9.944
12.094

Kosten Schoonmaken
Kosten huur (en energie)
Huur externe opslag
Huisvestingskosten

893
2.625
3.518

2.600
2.200
4.800

2.402
2.022
4.424

Kosten Keuken
Kosten Ledenvergaderingen
Kosten Publiciteit
Kosten verhuizing
Bestuurs- en Organisatiekosten
Organisatie-/bestuurskosten

236
1.290
365
2.794
3.482
8.167

300
1.400
750
4.000
6.450

160
1.034
259
3.143
4.596

Contibuties en Lidmaatschappen
Kosten inventaris/afschrijvingen
Kosten Verzekeringen
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden
Porti- en Vrachtkosten
Algemene kosten

260
807
283
8
1.100
2.458

200
500
1.000
1.750
3.450

265
492
296
1.084
2.137

Werkgroep Collectiebeheer
Werkgroep Bibliotheek
Werkgroep Fotografie
Werkgroep Film / Video
Werkgroep Genealogie
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk
Werkgroep Educatie
Werkgroep Rondleidingen
Werkgroep Lezingen
Werkgroep Redactie
Werkgroep Exposities
Automatiseringskosten
Kosten Werkgroepen

5.179
233
115
75
153
83
50
396
98
1.696
8.078

1.000
250
250
500
250
500
250
500
200
200
250
1.000
5.150

8
97
230
894
100
139
96
464
319
50
112
2.824
5.333

34.823

32.250

28.584

2018 werkelijk
€
€

2018
€

begroting
€

2017
€

werkelijk
€

Ontvangsten Contributie
Waarderingssubsidie
Ontvangen donaties exposities
Ontvangen donaties rondleidingen en lezingen
Verkopen Heemskring
Overige verkopen
Bankrente minus -kosten

30.820
1.601
585
1.139
682
559
(374)

30.000
1.600
100
500
250
100
(300)

31.278
1.577
150
1.177
425
315
(360)

Ontvangsten minus rente

35.012

32.250

34.562

Subsidie Open Monumentendag
Subsidie Kom in de Kas

721
-

720
-

710
400

Projectsubsidies

721

720

1.110

Kosten Open Monumentendag
Kosten Kom in de Kas

512
-

720
-

467
124

Projectkosten

512

720

591

Saldo projecten

209
35.221

Exploitatiesaldo

398
34.823

-

519

32.250

35.081

-

6.497

32.250

28.584

Financiëel Overzicht 2018
Berichten van
het bestuur

Kosten Nieuwsbrief
Kosten Heemskring
Kosten vaste uitgaven

Totaal kosten

ONTVANGSTEN

werkelijk
2017
€

FINANCIEEL OVERZICHT 2018

werkelijk
2018
€
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
2018
Inventarissen

Rabobank, Doelreserveren
ING, Vermogensspaarrekening
Diverse vorderingen

2017

7.262

-

16.500
28.000
188

18.000
29.000
284

55.039

49.242

Eigen Vermogen 1 januari

Reservering Restauratiefonds
Crediteuren en te betalen
kosten

2018

2017

48.903

42.406

4.808

-

930

339

55.039

49.242

TOELICHTING
Algemeen
De getoonde cijfers staan onder invloed van de
gebeurtenissen in verband met de verhuizing. De
verenigingsactiviteiten binnen ons onderkomen
aan de Kerklaan vinden nu plaats in het nieuwe
Historisch Huis in de St. Mariaschool aan de A.
Verherentstraat.
Enerzijds was de verhuizing nog onzeker toen de
begroting voor 2018 werd opgesteld, waardoor
met kosten daarvan nog geen rekening kon
worden gehouden. De, ter vergelijking met de
cijfers als in de begroting 2018 opgenomen
bedragen, wijken daardoor al af van de reële
cijfers. Omdat de verhuizing eind 2018 ook nog
niet geheel was afgerond, zal een deel van de
verhuiskosten ook nog ten laste van 2019 komen.
Anderzijds waren voor de inrichting van ons
nieuwe Historisch Huis dermate investeringen
noodzakelijk, dat we de kosten daarvan niet
geheel ten laste van de exploitatie van 2018
wilden verantwoorden. Ze zijn voor meerdere
jaren aangegaan en daarom zal jaarlijks in de
exploitatie hun afschrijving daarop worden
meegenomen.
Financieel overzicht
• Ontvangsten.
De totale ontvangsten bedroegen € 35.221 en
waren daarmee ten opzichte van de begroting
€ 3.000 hoger. Contributies en donaties waren
totaal ca. € 1.500 hoger; totaal waren er 1953
leden die een contributie betaalden. In de
donaties was begrepen een belangrijke bijdrage
van het Oranjecomité dat bij haar opheffing een
schenking deed van € 500.

In 2018 werden ca 80 rondleidingen verzorgd
en werden diverse lezingen gegeven waaronder
ook begrepen was de verhaalvoorstelling ‘In
Vuur en Vlam’ in het Spectrum, waardoor
deze opbrengsten de begroting met ruim € 600
overschreden.
Ook de verkopen van ons magazine en diverse
boeken waren hoger dan begroot.
• Uitgaven.
De kosten waren € 2.500 hoger dan in de
begroting voorzien.
Belangrijk in dit kader zijn de kosten voor
Collectiebeheer. Ten laste van de exploitatie werd
een voorziening getroffen voor de restauratie van
bestaande en te verwerven objecten van
€ 5.000. Door het bestuur is besloten na deze
eerste reservering m.i.v. 2019 jaarlijks aan
de voorziening € 500 toe te voegen en de
daadwerkelijke kosten daarop in mindering te
brengen.
Verder waren van belang de onder de
Organisatie- en Bestuurskosten opgenomen
verhuiskosten. Inclusief diverse inrichtingskosten
bedroegen deze ca. € 2.800. Ze betreffen
uitsluitend de St. Mariaschool en zijn na aftrek
van een bijdrage van de Gemeente. Voor onze
opslag en archief was eind 2018 nog geen plaats
gevonden en werden dus geen kosten betaald.
De eerder genoemde afschrijving op
investeringen bedroegen (berekend over een half
jaar) € 807 en zijn begrepen in de Algemene
kosten.Tegenover de genoemde kosten, die hoger
waren dan begroot, stonden met name in de
rubriek ‘Algemene kosten’ lagere bedragen bij de
posten Drukwerk en Portikosten.
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Berichten van het bestuur
• Exploitatiesaldo.
Het resterende positieve exploitatiesaldo ad
€ 398 is in de balans aan het eigen vermogen
toegevoegd.
Balans
• Inventarissen.
De inventarissen betreffen vooral de
kastenwanden die ter afscheiding voor
de werkplekken in het nieuwe Historisch
Huis werden aangeschaft. Totaal waren de
investeringen € 8.069, waarop voor het tweede
halfjaar € 807 werd afgeschreven.
• Restauratiefonds.
Zoals hiervoor vermeld, bedroeg de eerste
reservering € 5.000. In mindering hierop
werden gebracht de kosten voor de verwerving
van ontbrekende pagina’s in het ontvangen
‘Adelboek’.
Heemskerk, februari 2019,
Hes Niesten, penningmeester.

HKH-BESTUURSLID,
DAT LIJKT ME WEL WAT
Bestuurslid HKH, iets voor u!?! Die vraag stond
boven een artikel op de achterpagina van de
vorige Nieuwsbrief. Toen ik las dat de gezochte
persoon onder meer de contacten met de pers
moet gaan onderhouden, dacht ik meteen: Dat is
wat voor mij! Ik meldde me bij voorzitter Henk
Engel en die nodigde me uit voor een gesprek.
Daarbij waren ook secretaris Libbe van Dijk en
de vertrekkende man Aart Andeweg aanwezig.
Sindsdien heb ik als beoogd bestuurslid alle vergaderingen van het bestuur bijgewoond en ben ik
actief geworden binnen de vereniging. Tijd om
me aan u voor te stellen.
Mijn naam is Co Rol en ik ben 74 jaar oud
(van 31 augustus 1944 om precies te zijn).
Geboren en getogen in Krommenie heb ik na
1984 langdurig in Oostknollendam en Wormer
gewoond. Sinds oktober vorig jaar woon ik
met mijn, van oorsprong Heemskerkse, echtgenote Liane (die heel graag terug wilde) in de
Citadel. Volgens ons het mooiste deel van de
Broekpolder. Met onze flatcoated retriever Sam
zijn we nu vaak te vinden in park Vlaskamp
en park Assumburg. Of aan het strand. Hoewel
ik dus een rasechte Zaankanter ben, voelde ik
me supersnel thuis in Heemskerk. Een mooi en

vooral vriendelijk dorp, met aardige mensen.
Dat ik zo gretig reageerde op die oproep in de
Nieuwsbrief heeft ook alles te maken met mijn
achtergrond. Verreweg het grootste deel van mijn
werkzame leven heb ik, als journalist, doorgebracht in de wereld van kranten en tijdschriften.
Daarnaast heb ik al tientallen jaren een grote
belangstelling voor alles wat met het eigen regionale verleden te maken heeft. Die interesse
was tot vorig jaar logischerwijs toegespitst op de
Zaanstreek en met name op mijn geboortedorp
Krommenie. Maar het was niet erg moeilijk om
plek vrij te maken voor Heemskerk. Ook al omdat ik het dorp sinds mijn vroegste jeugd ken.
Mijn ouders fietsten vaak met mijn zusje en mij
naar de Vivo-winkel aan de Rijksstraatweg om
daar een duinkaart te kopen. Onderweg kwamen we langs de Tolweg met die grote gashouder, slot Assumburg en de rij huisjes, waarvan
ik inmiddels weet dat ze de ‘acht zaligheden’
werden genoemd. Ook de Dorpskerk met de stenen toren herinner ik me nog goed uit die tijd.
Ik moet Heemskerk toen hebben meegemaakt zoals het nu alleen nog is terug te
vinden op de foto’s en films waarvan de
HKH er honderden, nee duizenden in archiefkasten heeft. En die tegenwoordig iedereen kan bekijken in de HKH-beeldbank.
De indrukwekkend snelle manier waarop
Heemskerk na de jaren zestig groeide, heb ik
slechts van een afstand(je) meegemaakt.
Ik heb de vereniging en een behoorlijk aantal leden inmiddels goed leren kennen. Het
is mij vooral opgevallen hoeveel mensen
met enorm veel plezier op verschillende manieren bezig zijn met de geschiedenis van
Heemskerk. De Historische Kring heeft rond
de tweeduizend leden en enkele tientallen
daarvan zijn in een van de dertien (!) werkgroepen wekelijks te vinden in het Historisch
Huis in de oude St. Mariaschool aan de A.
Verherentstraat. Met zo’n club doe ik graag mee.
Rest mij nog te vermelden dat ik ook veel belangstelling heb voor de
Nederlandse kleinkunst
en voor AZ.
Ik hoop u te ontmoeten
tijdens een van de
vele activiteiten van
de HKH!
Co Rol.

Nieuws van de werkgroepen
HET GEHEUGEN VAN HEEMSKERK
In 2005 initieerde Welschap Welzijn het
Geheugen van Heemskerk als interactief project
om gewone, alledaagse en bijzondere herinneringen en verhalen samen te laten komen. Dit gebeurde met hulp van de gemeente Heemskerk en
de buurtteams voor buurtgericht werken. Meer
dan 20 verhalenverzamelaars hebben tijdens
het project verhalen van Heemskerkers opgetekend, ingevoerd op de website en voorzien van
foto’s. Samen geven de verhalen een levendige
kijk op het leven in Heemskerk van vroeger en in
de laatste decennia. In 2010 zijn de activiteiten
van het Geheugen van Heemskerk gestopt. Om
te zorgen dat de verhalen bewaard blijven, is het
Geheugen van Heemskerk in 2012 ondergebracht
bij de Historische Kring Heemskerk.
Ze zijn makkelijk te vinden door in de website
(https://www.historischekringheemskerk.nl)
te klikken op ‘Publicaties’en vervolgens op ‘Het
Geheugen van Heemskerk’.
Hieronder staat één van de vele verhalen die daar
zijn te vinden.

Muziek op het kerkplein

Hart van Heemskerk | 1956 – 1957 | auteur Jeanne
Castricum

Door minister Drees kwam in 1956 de eerste
AOW tot stand, het bedrag was toen ongeveer
65 gulden per maand per persoon voor de mensen die de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt.
Voor Heemskerkse middenstanders, tuinders en
vele anderen was het als de manna dat uit de hemel kwam vallen.
Omstreeks die tijd werd er voor de oudjes eens
per jaar een dagtochtje per bus georganiseerd.
Vele vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Er
werden twee bussen gesponsord door Beentjes
& de Bruin. Piet Castricum, Kees Zn volgde
met zijn auto, volgeladen met belegde broodjes

Het kerkplein voor het oude cafe van Willem Dam. 1956

en gevulde koeken. De muzikale noot werd verzorgd door de Heemskerkse accordeonisten: Jan
Stubenitsky, Piet Castricum Jnz en Kees Beentjes
[kriek]. De EHBO was in handen van Zuster
Permina. De bustocht ging naar de Keukenhof in
Lisse. De oudjes voelden zich daar weer jong en
zongen uit volle borst mee met de muzikanten.
Van “Wij gaan naar de bollen” tot “Tulpen uit
Amsterdam”.
Omstreeks 20.30 uur waren ze weer terug in
Heemskerk op het Kerkplein. Na het uitstappen
werd er nog even flink gedanst en gehost op de
muziek van de drie accordeons. Mevrouw Winter,
met de hoed op haar hoofd, danste met haar man
Teun (van het Winkeltje van Teun Winter destijds
gesitueerd naast het woonhuis van Rozebroek).
Menige vader weet nog te vertellen hoe de zondagcentjes werden besteed aan duimdroppen,
koningsbroodjes, zwart op wit, zoethout, bakkesvollen of toverballen van het winkeltje van Teun.
Eveneens kunnen de verhalen verteld worden
over de kwajongensstreken, hoe Teun boos achter
de binkies aan rende, als zij betrapt werden op
iets wat de tien geboden verboden had.
Was het die goede oude tijd? Voor de oudjes was
het in ieder geval een gezellige dag uit en even de
zorgen vergeten.
Verhaal verteld op: 05-03-2006

OPEN MONUMENTENDAGEN 2019
De open monumentendagen 2019 worden dit jaar gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 september,
met als thema ‘Plekken van plezier’. Dit thema sluit aan bij de tentoonstelling ‘Feesten’ in Museum
Kennemerland in Beverwijk, nog te bezichtigen t/m 5 mei 2019.
In het kader van de Monumentendagen werken wij in de regio Kennemerland evenals voorgaande jaren samen met de comités van Akersloot, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heiloo en Uitgeest, dit om
invulling te geven aan het thema en om een aansprekende folder samen te stellen. Deze folder zal behalve bij de deelnemende monumenten ook verkrijgbaar zijn bij boekhandel Stumpel, de Patatoloog
en de gemeente Heemskerk. De website van de HKH zal te zijner tijd hier aandacht aan schenken.
Libbe van Dijk, werkgroep OMD.

7

Aktiviteiten
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WELKOM IN HET HISTORISCH HUIS
VAN DE HKH

Steeds meer particulieren en instanties
‘van buiten’ weten de weg te vinden
naar de HKH. Vaak verzoekt men om
informatie uit Heemskerks verleden.
Zo vroeg het Rotterdams Museum
eind februari om inlichtingen over de
Amsterdamse Regenkledingfabriek
ARFA. Op het internet had men ontdekt dat Margriet Veken in Heemskring
52 een artikel aan dat bedrijf had gewijd. Omdat het museum een ARFAregenmantel heeft, wilde men graag wat
achtergrondinformatie. Onze beeldbankbeheerder Hes Niesten stuurde het bewuste artikel prompt naar het museum.
Voor wie het niet (meer) weet:
ARFA was het bedrijf van
Cees de Swart aan de
Maerelaan, destijds gevestigd in de oude openbare
school op de plek waar zich
nu de winkelgalerij met
Lingerie e.a. bevindt. De regenmantels die zijn fabriek
verlieten straalden een zekere
‘chic’ uit, waardoor ze bij een
bepaalde doelgroep zeer in trek waren.
En dan...
In een van de komende afleveringen van
het tv-programma Verborgen Verleden
wordt onder meer aandacht besteed
aan Cornelis Groenlandt. In de periode
1730-1735 maakte hij uiterst nauwkeurige kaarten van zelfs de kleinste
perceeltjes in Heemskerk. Het werk van
Groenlandt komt aan de orde tijdens de
speurtocht naar het Verborgen Verleden
van NOS-nieuwslezeres Annechien
Steenhuizen. De datum van de uitzending is nog niet bekend. Co Rol.

Ons Historisch Huis in de St. Mariaschool is een
plek aan het worden waar mensen makkelijk binnen (kunnen) lopen. Een plek waar we goed gezien worden. Dat is fijn om te merken. Binnen de
openingstijden is de woensdagochtend een werkochtend voor de werkgroepen. Maandagmiddag,
dinsdagavond en vrijdagmiddag 2 x per maand
zijn we voor ieder open en mag iedereen binnen
wandelen, aan tafel plaats nemen, een praatje
maken, informatie inwinnen, de bibliotheek van
de HKH raadplegen, werken aan de Beeldbank
of het Filmmateriaal, bezig zijn met Genealogie,
enz. Met de vrijdagmiddag op de 1e en 3e vrijdag
van de maand zijn we in oktober 2018 begonnen.
De opzet daarvan is om die vrijdagen te vullen
met een programma. De ene keer filmmiddag, de
andere keer informatie over bijv. genealogie of
een onderhoudende middag rond beelden van de
straten van Heemskerk. Het blijkt een schot in de
roos te zijn. De middagen worden goed bezocht,
mede dankzij de publiciteit die we geven aan de
activiteiten op die middagen. Een mooie manier
om als HKH naar buiten te treden, het Historisch
Huis een vertrouwde plek te laten worden en de
historie van Heemskerk te laten zien.
Blij zijn we met de gastheren en gastvrouw(en)
tijdens de openstelling, die bezoekers ontvangen
en wegwijs kunnen maken:
• maandagmiddag Cor Teeling
• dinsdagavond Jacques Koper
• woensdagochtend, de werkochtend, Jan Steggink
• en vrijdagmiddag is Annie Groeneveld
onze gastvrouw.
Dus…. welkom in het Historisch Huis in de
St. Mariaschool!! Henk Engel.




DE HKH ALS BRON VAN
INFORMATIE

ARCHIEF EN OBJECTEN HKH
ONDER DE PANNEN.
Op 19 december 2018 is de huurovereenkomst
voor de berging in de kelder van het pand aan
de Gerrit van Assendelftstraat 17 A ondertekend
door de heer Van Tunen (eigenaar) en de voorzitter van de HKH, de heer Engel en de secretaris, de heer Van Dijk. Deze overeenkomst is
ingegaan op 2 januari 2019 en geldt voor 5 jaar
met een mogelijkheid tot verlenging.
Dit betekent dat de objecten en archieven die tot
op dat moment nog in de Kerklaan 1 stonden,
overgebracht konden worden naar deze ruimte.
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ZOMAAR WAT GETALLEN

De heren Engel en Van Tunen

Leden:

De verhuizing daar naar toe is ook door het verhuisbedrijf Brakenhoff uitgevoerd en wel op 30
januari 2019. Hiermee is het laatste deel van de
verplaatsing van de HKH afgewikkeld.

Aantal betalend per 1 januari 2016
Aantal betalend per 1 januari 2017
Aantal betalend per 1 januari 2018
Aantal betalend per 1 januari 2019

2.058
2.002
1.965
1.971

Bezoekers website:

HUISVESTING/VERHUIZING

		

Beeldbank Foto’s:
6.450
7.000
7.941
8.669

Bezoekers in 2016
Bezoekers in 2017
Bezoekers in 2018

3.749
3.295
4.958

			

			

			

		

		

		

		

Foto’s op 1 september 2016
Foto’s op 10 april 2017
Foto’s op 1 maart 2018
Foto’s op 1 maart 2019

Beeldbank Bibliotheek:
1.122
1.159
1.226

		

		

			

Boeken per 1 juli 2017
Boeken per 1 maart 2018
Boeken per 1 maart 2019

1.280
909
1.264

			

			

			

Bezoekers in 2016
Bezoekers in 2017
Bezoekers in 2018

Beeldbank Bidprentjes
337
2.646

		

gepubliceerd aantal 1 januari 2018
gepubliceerd aantal 1 maart 2019

			

		

Bezoekers 2017 (vanaf april)
Bezoekers 2018

205
557

Beeldbank Artikelen
gepubliceerd aantal 1 januari 2018
gepubliceerd aantal 1 januari 2019

0
339

		

Bezoekers 2018
(vanaf augustus)

			

Veel Heemskerkers hebben intussen al een kijkje
genomen in ons nieuwe onderkomen, maar voor
diegenen die dit gemist hebben, volgt hier een
kort resumé.Op 17 april 2018 is een deel van de
collectie van de HKH verhuisd naar ons nieuwe
Historisch Huis in de St. Mariaschool. Inmiddels
is de aankleding van de gang en onze ruimte zelf
zo goed als gereed. Ook zijn meerdere vitrines
geplaatst en ingericht, waaronder die voor de geschonken ezelverzameling. Er zullen nog foto’s
op de bovenramen aan de zijkant komen. Dit ook
om hinderlijke lichtinval tegen te gaan. Helaas
kon in april een deel van de objecten- en schilderijencollectie niet mee en heeft tijdelijk nog opgeslagen gestaan in het gebouw aan de Kerklaan 1.
Gelukkig is per 2 januari 2019 een ruimte voor het
depot/archief in de kelder onder het gebouw aan
de Gerrit van Assendelftstraat 17 A gevonden. De
verhuizing daarheen vond plaats op 30 januari
2019. Leden van verschillende werkgroepen hebben weer veel werk verzet voor het in- en uitpakken van de objecten en schilderijen. Van belang
is nu dat deze zaken worden geregistreerd naar
soort en plaats in de depot/archiefruimte, zodat er
geen zoektocht hoeft plaats te vinden als objecten
en schilderijen nodig zijn voor tentoonstellingen.
Behalve dat deze spullen al voor een deel vermeld
en getoond worden in de beeldbank, moeten ze
ook geregistreerd worden. Zo ‘n registratie is van
groot belang voor de objecten en archieven in ons
Historisch Huis. Wij zoeken hiervoor een nauwgezet persoon die dat kan bewerkstelligen. Neem
eens contact op met of meld u aan bij de secretaris
(secretaris@historischekringheemskerk.nl).
Ook de gemeente heeft medewerking verleend
aan de zoektocht naar ruimte voor het depot en
archief en, niet geheel onbelangrijk, de gemeente neemt in het eerste jaar de huur hiervoor voor
haar rekening. Uiteraard zullen wij bij onze subsidieaanvraag voor de jaren 2020 en volgend hier
rekening mee houden. Libbe van Dijk.

				

				

				

In 2015
5.836
In 2016
6.244
In 2017
5.652
In 2018 (vanaf augustus*)
2.611
(*Bezoekers daarvóór niet geregistreerd)

Heemskerk, maart 2019, Hes Niesten.
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Oproepen
















Dan is het nu tijd om vooruit te kijken richting
2020 en de jaren daarop. Het is tenslotte van belang om de HKH met haar inzet de historie van
Heemskerk goed zichtbaar te houden, nog zichtbaarder te maken. Hierbij moet aangetekend worden dat ‘nu’ straks ook geschiedenis is. Dus is het
ook je geschiedenis bijhouden!
We hebben mogen constateren dat we de afgelopen jaren veel bereikt hebben op het punt van de
acties uit het beleidsplan. Als voorbeeld noemen
we de ontwikkeling van de Beeldbanken (foto’s,
artikelen, bidprentjes). Verder zijn er de gedigitaliseerde catalogus van de Bibliotheek van de
HKH, de kwalitatief goede Heemskringen die
twee maal per jaar verschijnen en de Nieuwsbrief
die daarnaast twee maal bij de leden in de bus
valt. Naar buiten presenteren we ons via het opzetten van lezingen en andere activiteiten en de
extra openstelling op de vrijdagmiddag twee
maal per maand. Deze activiteiten bevorderen de
toegankelijkheid van de HKH. En niet te vergeten
heeft de website daarin haar eigen plek verworven! Natuurlijk vroeg de verhuizing, die er tussendoor kwam, veel aandacht.










Statutair heeft de HKH samengevat als
doelstelling:
• verrichten van onderzoek;
• verzamelen, ordenen en bewaren van voorwerpen, geschriften en dergelijke;
• stimuleren van de belangstelling voor en de
studie van de geschiedenis van Heemskerk;
• in de bres springen voor historische waarden
in Heemskerk die bedreigd worden.
Daar werd in het beleidsplan vanaf 2015 aan toegevoegd:
• het onder de aandacht van personen en instanties brengen van activiteiten van de HKH en
van aanwezige materialen en kennis.



Voor de periode 2015-2020 is in 2014 een plan
gemaakt om met elkaar te bezien hoe de HKH
zich doorontwikkelt en welke afspraken en acties
daarvoor nodig waren en zijn.
Een paar jaar geleden hebben we als bestuur stil
gestaan bij die afspraken en acties. En in de bestuursvergadering van februari van dit jaar hebben we daar in een eerste ronde opnieuw bij stil
gestaan. In maart hebben we op basis daarvan
een extra vergadering aan het beleid van de HKH
vanaf 2020 besteed. In mei houden we ook twee
sessies om leden te horen over activiteiten en de
ontwikkeling van de HKH. Zie hieronder.

Voor de toekomst liggen er nog genoeg vragen die
mee richting kunnen geven aan de ontwikkeling
van de HKH. Om er een paar te noemen:
• In hoeverre zijn we in staat voldoende aandacht
te geven aan materieel en immaterieel erfgoed
in Heemskerk?
• Wat is het verhaal van ons dorp Heemskerk?
Kunnen we voldoende de identiteit van ons dorp
verwoorden? Past bij die vraag het idee om tot
een Canon van Heemskerk te komen, zoals ook
in andere plaatsen gebeurt? Lukt het goed onderzoek te verrichten?
• Krijgen we het maatschappelijk belang van de
historie van Heemskerk voldoende over het
voetlicht? Met wie werken we hierin samen,
bundelen we de krachten?
• Hoe verhouden we ons tot landelijke, provinciale
en regionale verbanden en initiatieven?


BELEIDSPLAN HKH VANAF 2020
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Er is vast nog meer aan kennis
en ideeën dan wij weten!
Bij de nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 4 januari
heb ik kort stil gestaan bij de vraag hoe we uit ons
groot ledenbestand nog meer ideeën, maar ook
kennis op kunnen halen.
Enerzijds zijn we als bestuur op zoek naar ideeën
en wensen als het gaat om activiteiten vanuit de
HKH. Anderzijds denken we dat er onder de leden toch ook meer mensen moeten zijn met kennis
van Heemskerk en haar geschiedenis. Mensen die
een mooi verhaal kennen of hebben of die iemand
kennen om een bijdrage te leveren. Mensen die
misschien zelfs bezig zijn met onderzoek naar….
Ook denkend aan hoe in de toekomst verder vorm
te geven aan de HKH is het goed om van leden te
horen hoe zij dat zien. Als bestuur zijn we bezig
het nieuwe Beleidsplan vanaf 2020 te maken. De
inbreng daarbij van leden is zondermeer belangrijk.
We willen dan ook graag ons oor te luisteren leggen bij u als lid. Daarvoor hebben we een paar
momenten geprikt waarvan we hopen dat u er een
daarvan wilt bezoeken.

vrijdagmiddag 10 mei 14.15 uur
dinsdagavond 14 mei 19.30 uur
Beide bijeenkomsten zijn in het Historisch Huis
in de St. Mariaschool. Vooraf opgeven via
secretaris@historischekringheemskerk.nl
met vermelding van dag en mailadres, om concepttekst te ontvangen.
Henk Engel, voorzitter HKH.
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HKH ZOEKT NAAR ‘TOUR DE HEEMS’
In begin september wordt als onderdeel van de
ronde van Heemskerk de ‘dikke banden race’
verreden. Jongelui strijden om de hoogste eer.
Al tussen de jaren 1961 en 1985 werd jaarlijks
een wielerwedstrijd voor jongeren georganiseerd
onder de naam ‘Tour de Heems’. In twee leeftijdsgroepen werden op maandag- t/m woensdagavond de voorronden verreden via een afvalsysteem, waarna op donderdagavond de finalerondes werden gehouden. In de loop der jaren is
het parcours enkele keren verlegd, maar steeds
weer heerste er een sfeer van de Tour de France.
Vooraf reden de deelnemers een rondje door het
dorp, begeleid door reclamewagens en muziek.
Verder waren er de Toerdirecteur, de starters, de
aankomstjury, de speaker/toercommentator en
niet te vergeten de rondemiss en de prijzen (o.a.
een nieuwe fiets). Het saldo van dit door de middenstand gesponsorde evenement ging naar een
goed doel, zoals een kinderverblijf en een blindengeleidehond.
De HKH beschikt over beperkte informatie en
materiaal, zodat er geen goed artikel over de
Tour de Heems te schrijven is. Daarom stellen
we hierbij de vraag in contact te mogen komen
met personen die met verhalen, foto’s, knipsels,
promotiemateriaal of wat dan ook ons kunnen
helpen. Uiteraard blijft het materiaal uw eigen-

dom. Tevens maken we graag kennis met personen die zelf bij de organisatie van dit wielerfestijn
betrokken zijn geweest of hebben meegedaan.
Het eerste contact kunt u leggen via een berichtje
naar e-mailadres: p.j.c.m.janssens41@casema.nl of
door langs te komen tijdens openingstijden van het
Historisch Huis (o.a. maandagmiddag tussen 2 en 4
uur, A. Verherentstraat 5).
Aart Andeweg, bestuurslid HKH.

WAT STAAT HIER EIGENLIJK?
In een van de artikelen van de
nieuwe Heemskring (nummer
61) die binnenkort verschijnt,
is er sprake van twee aktes. De
schrijvers van het artikel,
Go Stavenuiter en Gerard
Castricum, leveren u van de
aktes de tekst, de vertaling en
de betekenis. Er zijn vast wel
HKH-leden die over de betekenis van een derde akte hun licht
willen laten schijnen. U vindt
die akte met vertaling
hieronder. Maar wat
1557
staat er nou eigenlijk,
wat betekent het? De
schrijvers zien uw
reactie met belangstelling tegemoet!
(gaijus@ziggo.nl)
Ineke Broekhuizen,
red. Heemskring.

Opten thienden dach deser maent
Julij zoe heeft Brechte Gijsensdr.
Willem Jacopsz weduwe vercoft
Dirck Jan Hermansz., onse
buijrman, voecht was in dese zaecke
Louris Gijsbertsz. haer broedertwee ackeren zaedt lants, gelegen
inden banne van Eemskerck aen die
Duijn, bij den hoop, zonder maet,
zoe groet ende cleijn naeste buijren
ende lendens dije bekennen. Daer

nu ter tijt lendens van zijn: aendt
noerden den voern. Dirck selver,
aendt zuijden Huijbert Pietersz.,
aendt west die Scou heijnick,
aendt oest die Groete Zije. Ende
verleedt zij, Brecht, voern. met
haeren voersc. voecht hier van
quijtsceldinge ende waernisse na
costuijme van de lande.
Bij mijn vader gesc. Ende bij mijn
bezegelt

12

13
STAMBOOMGEGEVENS
VOOR ONDERZOEKERS
Het opzetten van een stamboom is in. Piet Termes
wijst op een voorbeeld voor het opzetten van een
stamboom, in dit geval die van de familie Kunnen.
Deze ‘stamboom Cunnen’ is opgezet door Wim
Kunnen. Hij is er omstreeks 1980 mee begonnen.
Op vrijdagmiddag 19 april zal Wim hierover vertellen in ons Historisch Huis.
Enkele gegevens als basis voor het opzetten van
de Stamboom Cunnen.
Joannes Cunnen, geboren in 1630, kwam uit het
witte dorpje Thorn in Limburg. In 1813 kwam
Leonardus Kunnen, geboren in 1779, met zijn
vrouw Johanna Maria Veugen in Beverwijk aan. Ze
huwden onderweg in Bloemendaal en Leonardus
is in Wijk aan Zee en Duin als tuinder begonnen.
De stamboom is tot heden bijgewerkt en heeft
nu ruim 20.000 bloedverwanten over 21 landen.
Onderstaande namen van de parenteelhouders
(met geboortejaar en -plaats) zijn door de eeuwen
met elkaar verwant.
Joannes Cunnen, 1630 Thorn
Leonardus Kunnen, 1779 Ittervoort
Michiel Ariens Gooijer, 1704 Egmond- Binnen
Jan (Clasen) van Tunen, 1675 Thuine (Dld)
Gerrit Baars, 1756 Castricum
Jacob IJpelaan, 1530 Heiloo
Cornelisz Laurensz Henneman, 1660 Heemskerk
Cornelis de Ruijter, 1660 Heemskerk.
Heeft u belangstelling hiervoor, kijk dan eens op:
www.kunnen.uwstamboomonline.nl of kom op
vrijdagmiddag 19 april naar het Historisch Huis.
Piet Termes, lid HKH.

WIE HELPT DE REDACTIE VAN DE
HEEMSKRING?
Tijdens de ledenvergadering presenteren Ineke
Broekhuizen, Marjo Hoogewerf en Margriet
Veken de 61e editie van ons verenigingsblad de
Heemskring. De eerste stappen richting nummer
62 zijn alweer gezet.
Het laten verschijnen van zo’n blad vraagt de nodige inzet en deskundigheid. Dat de Heemskring
er goed verzorgd uitziet, is voor een belangrijk
deel te danken aan het werk van Ankie de Feijter.
Vanzelfsprekend vraagt de inhoud ook de nodige
aandacht. Tot op heden zijn er altijd genoeg afwisselende onderwerpen, redelijk verdeeld over de
edities. Die onderwerpen worden in overleg met

de schrijvers uitgewerkt tot een leesbaar en mooi
geïllustreerd artikel. Prettig dus dat een aantal auteurs van buiten de redactie komt: ze doen zelf hun
onderzoek, verzamelen hun gegevens en zetten die
op papier. Samen met de redactie zorgen zij voor
een goed artikel. De redactieleden zelf schrijven
ook, vaak op grond van heel wat interviews.
De redactie doet dit werk met veel plezier. Naast
al hun inzet en denkwerk voor de Heemskring
beseffen de redactieleden, dat ook zij niet eeuwig kunnen doorgaan. U begrijpt het! Zij zouden
graag een paar HKH-ers aan hun team willen toevoegen, personen die niet alles moeten overnemen
of alles moeten kunnen, maar die zich wel willen
inzetten. Inzetten voor een klus die aan het laten
verschijnen van de Heemskring verbonden is, zoals onderwerpen aandragen, schrijvers zoeken,
een artikel schrijven of redigeren, interviewen, illustraties zoeken….. Het is ondenkbaar dat onder
de bijna 2000 HKH-leden niemand hier een uitdaging in ziet. Of misschien weet u wel iemand die
nog geen lid is, maar toch - met u - die uitdaging
voelt. Nooit gedaan? Geeft niets, want oefening
baart kunst. In de colofon staan gegevens om eens
contact op te nemen. De drempel is minder hoog
dan u misschien denkt.
Aart Andeweg, bestuurslid HKH.

Een 3D weergave
van de Dorpskerk!?!
Peter Neve is al een tijdje bezig om
een 3D weergave te maken van de
Dorpskerk. Om een 3D weergave
van de Dorpskerk te geven zijn goede
tekeningen belangrijk. Helaas zijn alleen
de restauratietekeningen in het klein
aanwezig. Daar zijn jammer genoeg de
goede maten niet meer vanaf te halen.
Om de kerk toch op de computer 3D
te krijgen is het nodig dat het gebouw
rondom gefotografeerd en opgemeten
wordt. 'Hiervoor ben ik op zoek naar
mensen die mij bij het fotograferen (een
fotograaf dus) en opmeten willen helpen.
Met twee mensen en mooi weer komen we
een heel eind, is mijn gedachte.'
Heeft u interesse dan kunt u
Peter Neve bellen: 0251 242193.

Samenwerking in de regio
CONTACTEN MET ANDERE
ORGANISATIES























In de vorige Nieuwsbrief heb ik wat uitgebreider
stil gestaan bij de diverse externe contacten.
Ik som ze hier kort op, waarbij opgemerkt moet
worden dat na de afronding van alle perikelen rond de verhuizing op onderdelen van die
contacten weer meer ingezet kan worden. Een
voorbeeld daarvan is het contact met de stichting
Kasteeltuin.
Contacten zijn er met:
• de regionale historische verenigingen in het
Regionaal Overleg dat eens in de 6 weken bijeen komt
• Museum Kennemerland (zie hieronder)
• de basisscholen
• de Bibliotheek
• het Cultuurhuis
• de Stichting Welschap
• de Gemeente Heemskerk, naast de algemene
contacten rond huisvesting, en subsidiering,
o.a. ook voor Recreatie en Toerisme.
• de Stichting Kasteeltuin
• Slot Assumburg en Kasteel Marquette o.a. voor
de rondleidingen
• TV IJmond
• de Heemsstichting

• diverse organisaties die een
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verzoek hebben gedaan om
met een informatiekraam
te komen staan of met de
Kennisquiz langs te komen.

Museum Kennemerland
Als HKH zijn we actief betrokken bij de invulling van een aantal tentoonstellingen in het
Museum Kennemerland. ‘100 Jaar Hoogovens’,
waarvan het onderdeel ‘Wonen’ mede door Piet
van Zwieten en Pierre Janssens is ingevuld. Eind
januari stopte deze tentoonstelling. 16 februari
is de tentoonstelling ‘Feesten in Kennemerland’
geopend. Henk Engel heeft daar mede invulling
aan gegeven. En intussen wordt de tentoonstelling ‘Manse vrouwen’ voorbereid: een tentoonstelling over sterke vrouwen uit Kennemerland.
Joke Kranendonk en Henk Engel zijn bij de
invulling betrokken. (Zie de oproep in de vorige
Nieuwsbrief.)
Het museum betrekt anderen actief hierbij om
daarmee duidelijk te maken dat het een museum
voor heel Kennemerland is. Wij vanuit de HKH
laten ons daar graag bij betrekken, waarbij we
wel de verantwoordelijkheid en de definitieve
vormgeving over laten aan het museum. En dat
werkt goed. Henk Engel.

STEUN DE HISTORISCHE KRING HEEMSKERK, NU EN LATER
Steeds meer mensen leggen vast dat (een deel
van) hun nalatenschap naar een of meerdere goede doelen gaat. Wilt u de Historische
Kring Heemskerk steunen, ook als u er niet
meer bent? Dan is het mogelijk om te kiezen voor een legaat of een erfenis. U draagt
daarmee bij aan het werk van de Historische
Kring Heemskerk om ervoor te zorgen dat de
geschiedenis van Heemskerk bewaard blijft.
Tevens biedt het mogelijkheden voor onderzoek, deskundigheidsbevordering en het organiseren van activiteiten voor onze leden en
geïnteresseerden. Met een nalatenschap aan de
Historische Kring Heemskerk kunt u blijvend,
voor nu en in de toekomst een verschil maken.
Erfenis
U kunt de Historische Kring Heemskerk aanwijzen als (mede-)erfgenaam. In dat geval
worden eerst alle kosten uit de totale erfenis

voldaan, waarna de erfgenamen ieder hun deel
ontvangen. Een nalatenschap aan de Historische
Kring Heemskerk zal altijd worden afgehandeld in
goed overleg met de nabestaanden en een executeur-testamentair, vaak een familielid of notaris.
Legaat
Een legaat is een duidelijk omschreven gedeelte
van de erfenis in de vorm van een vastgesteld
geldbedrag of een bepaald goed, bijvoorbeeld
een kunstobject, dat u nalaat aan de Historische
Kring Heemskerk. In uw testament is het mogelijk om uw familie en/of vrienden als erfgenamen te benoemen en daarnaast een bedrag
als legaat te schenken aan de Historische Kring
Heemskerk.
Schenken met belastingvoordeel
Elke vorm van steun is welkom. De Historische
Kring Heemskerk is een officieel erkend goed doel

Terzijde
ONTVANGEN GOEDEREN











In het afgelopen halfjaar kregen meerdere objecten een plaats bij de HKH.
• Een anonieme gift over de ruilverkaveling
IJMOND NOORD is ontvangen via de postbus. Het is een kaart over de Ruilverkaveling
als landschapsplan.
• Wouter Hoobroeckx bracht een Handboek
Kennemerland, een oorkonde m.b.t. de
Koningslinde bij het oude postkantoor en gedichten van Lucebert.
• De heer De Ruijter uit Heiloo bedacht de HKH
met oude getuigschriften van de Mariaschool
van voor 1945 en een boek over het legaat van
bisschoppen.
• De heer De Groot maakte ons en vooral Gerard
Castricum blij met een aantal kadasterkaarten en een boek over tekeningen van kasteel
Assumburg.
• Familie van Tunen bezorgde een doos met oude
boeken over de IJmond en Heemskerk.
De verhuizing is voorbij en het depot is ingericht,
zodat waardevolle objecten weer ‘in verzekerde
bewaring’ zijn bij de HKH.
Cor Teeling, gastheer.

en beschikt over de ANBI-status. Dit betekent
dat eenmalige giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting. U kunt de
Historische Kring Heemskerk ook periodiek steunen
met een schenkingsovereenkomst. Een periodieke
schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Hierdoor compenseert u een deel van uw gift.
PERSOONLIJK CONTACT
Meer weten over nalaten aan de Historische
Kring Heemskerk? Neem dan contact op met de
heer Libbe van Dijk (secretaris) via: secretaris@
historischekringheemskerk.nl of bel: 0251-244005.
Tot slot: Elke gift, donatie of schenking, groot of
klein, draagt bij aan ons werk. Iedereen die ons
(financieel) steunt, danken we hartelijk met de
belofte dat we onze uiterste best doen om onze
doelstellingen te bereiken.
Libbe van Dijk, secretaris HKH.
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Verhuizen is een wonderlijk gebeuren. Je
werkt er naar toe, je kijkt er naar uit. En
dan is het zover en gaat je geschiedenis
door je handen. Want er wordt gepakt,
opgeruimd, afgekoppeld, ontdekt dat we
dat ook nog hebben. Je neemt afscheid
van vertrouwde ruimten, waar je nog
even mijmerend zit. Waar je voor het
laatst de deur dichttrekt. Een plek waar je
soms met wat heimwee nog langs loopt.
Maar een nieuwe deur gaat open en je
stapt nieuwsgierig naar binnen. Daar
ben je dan, een nieuwe ruimte om te
vullen. En dat doe je dan. Er wordt uitgepakt, werkplekken worden ingericht en
ingedeeld. De ruimte wordt aangekleed.
Mooie foto’s komen goed van pas! En kijk
ook hier wordt koffie en thee gezet. Ook
hier zit je samen om de tafel en deelt de
verhalen. Ook hier kan goed gewerkt
worden aan beelden, verhalen, stambomen en wat al niet meer. We zeggen:
dit is ons nieuwe Historische Huis, in
een pand rijk aan eigen historie, de St.
Mariaschool met een prachtig uitzicht
op de St. Laurentiuskerk. Een plek waar
Heemskerkers welkom zijn!
Zo kreeg ons Historisch Huis in de St.
Mariaschool in de loop van 2018 een gezicht.
Daarna volgt begin 2019 het verhuizen van het materiaal-in-depot naar
een nieuwe ruimte aan de Gerrit van
Assendelftstraat. Weer gaat er een hoop
geschiedenis door diverse handen. Weer
is het inpakken en uitpakken. En daar
liggen ze dan, de diverse historische voorwerpen, de ingelijste foto’s, het tuingereedschap, de tentoonstellingsborden. In
diverse stellingen. Toch nog eens zien hoe
we dat na de verhuizing verder geordend
krijgen in het nieuwe depot !! Een mooie
nieuwe uitdaging voor iemand die goed
kan ordenen en organiseren. Daar zal
toch vast iemand zich door uitgedaagd
voelen!?!
Verhuizen is een wonderlijk gebeuren.
Een ruim jaar zijn we ermee bezig geweest en het heeft ons danig bezig gehouden mag je wel zeggen! Nu kunnen we
het zowaar afronden. Nu kunnen we echt
zeggen: we zijn helemaal verhuisd!
Henk Engel.

AGENDA
6/7 april

Kom in de kas.
Tentoonstelling HKH bij
kwekerij Sap
9 april
bestuursvergadering (elke
2e dinsdagmorgen in de
maand)
17 april
voorjaarsledenvergadering
(de Jansheeren, 20.00 uur)
15 apr./ 4 mei expositie Fotokring
(gemeentehuis)
19 april
vrijdagmiddag over
Genealogie
t/m 5 mei
tentoonstelling ‘Feesten’
(Museum K’land)
4/5 mei
dodenherdenking en
bevrijdingsdag
10 mei
gesprek over het beleidsplan
2020 - 2023 (14.15 uur)
14 mei
gesprek over het beleidsplan
2020 - 2023 (19.30 uur)
18 mei
cultuurmarkt, Heemskerk
23 mei
(kapel)lezing over
‘Begraven in Heemskerk’
(20.00 uur, in aula op
Eikenhof)
25 mei
buitenkansjesmarkt,
Heemskerk
26 mei -sept. tentoonstelling ‘Manse
vrouwen’ (Museum K’land)
30 mei
Oer-IJ wandeldag
6 juli
openhuis door alle
bewoners St. Mariaschool
????
openhuis Kerklaan 1
9 en 10 sept. OMD (Open
Monumentendagen)
11-13 okt.
Nationale Archeologiedagen
20 nov.
najaarsledenvergadering
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Jan Steggink.

		

Voor de HKH-tentoonstelling tijdens de komende ‘Kom in de kas’ is de werkgroep ( Ton Putter,
Jaap Schoen, Jan Steggink en Fred van Tongeren)
bezig met het verzamelen en uitzoeken van foto’s
en gegevens die ons inzage geven in de ontwikkeling van de scholengroei in Heemskerk in de
jaren na 1950. In dat kader tonen wij door middel
van historische kaarten en een selectie van foto’s
uit eigen archief of dat van derden hoe Heemskerk
is gegroeid en hoe het aantal scholen meegroeide.
We hopen te laten zien hoe de scholen over het
dorp verspreid lagen, hoe het aantal toenam naarmate Heemskerk groter werd en hoe het aantal
scholen afnam door schaalvergroting. Ook vergrijzing van wijken speelde een rol in de afname
van het aantal. De tentoonstelling onder de titel
‘Heemskerk en zijn scholen’ is gepland in de kassen van kwekerij Sap in het weekend van 6 en 7
april a.s. Namens de werkgroep exposities,
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