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• E-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl  
• Website: www. historischekringheemskerk.nl • Historisch Huis:  
Anthonie Verherentstraat 5/2A, 1961 GD Heemskerk (0251- 252658)

Uitnodiging
voor de najaarsledenvergadering  

van de Historische Kring Heemskerk op  
woensdagavond 28 oktober 2020 in de 

Jansheeren, Maltezerplein 1, aanvang 20.00 uur, 
zaal open om 19.30 uur

LET OP: AANMELDEN GEWENST
 
Voor het bijwonen van deze bijzondere najaarsledenvergadering dient u zich aan te melden bij de secretaris, 
via e-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl Indien zich meer dan 30 leden melden, zal er die 
avond een tweede najaarsledenvergadering worden gehouden die om 21.00 zal beginnen. Doordat de leden-
vergadering vervroegd wordt gehouden, zal ons magazine Heemskring deze keer niet tijdens de vergade-
ring worden gepresenteerd. De datum van verschijnen zal waarschijnlijk 18 november zijn, of kort daarna.

1.   Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
2.   Verslag najaarsledenvergadering van 20 november 2019
3.   Jaarverslag secretariaat 2019
4.   Financieel overzicht 2019                                                                                                 
5.   Balans en toelichting
6.   Begroting en toelichting
7.   Verslag kascommissie: de heren J.S. Duin, H. Numan 
      en L. de Pee
8.   Benoeming kascommissie
9.   Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding 
  van berichten in de Nieuwsbrief
10.   Rondvraag

Vanwege de corona hebben we er als bestuur voor gekozen om een 
korte ledenvergadering te houden zonder pauze en zonder extra 
programma. De officiële stukken (ook die van de afgelaste voor-
jaarsvergadering) kunnen op deze manier wel aan de orde komen.
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.

AGENDA
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VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING HISTORISCHE KRING 
HEEMSKERK VAN WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019

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 lidmaatschaps-
kaart 2020 onder de aandacht.
Secretaris Libbe van Dijk vermeldt de afmeldingen 
voor deze avond.

2. Begroting 2020
Penningmeester Hes Niesten geeft een korte toe-
lichting op de sluitende begroting, rekening hou-
dend met een (voorlopige) subsidie van € 6.460, 
waaronder een bijdrage voor de huur van de exter-
ne opslag. De heer Hoobroeckx vraagt of de huur-
termijn gelijkloopt met de subsidie van de gemeen-
te.  De huurtermijn is 5 jaar met optie op verlen-
ging. De gemeentelijke subsidie krijgt een andere 
opzet. Het is nog niet bekend of dat consequenties 
heeft voor de HKH.  De heer Van Tongeren vraagt 
of het voor de kosten niet beter is om voortaan één 
Heemskring per jaar uit te brengen. De penning-
meester antwoordt dat het voorlopig nog uit kan. De 
voorzitter zal dit opnemen met de redactie en geeft 
aan dat het verschijnen van twee Heemskringen 
per jaar zeer gewaardeerd wordt door de leden. De 
voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen meer 
zijn en vraagt de leden om instemming door ap-
plaus. Aldus geschiedt en daarmee is de begroting 
2020 goedgekeurd.

3. Bestuursverkiezing.
De bestuursleden Joke Kranendonk, Jan Zweeris 
en Libbe van Dijk zijn aftredend, maar hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkan-
didaten gemeld. De leden stellen zich door applaus 
achter de herverkiezing van deze drie kandidaten.

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

Gevraagd wordt of de lidmaatschapskaart voort-
aan aan de achterzijde van het colofon kan wor-
den afgedrukt. Dit zal worden meegenomen 
bij de Nieuwsbrief najaar 2020. Ook wordt de 
suggestie gedaan om de lidmaatschapskaart in 
een app op de mobiele telefoon op te nemen. De 
voorzitter vraagt aandacht voor het Beleidsplan 
2020-2023. De heer Raat vraagt daarop of de 
leden een dergelijk plan niet moeten goedkeu-
ren. In artikel 14, lid 4 van de statuten is hier-
over een (onduidelijke) bepaling opgenomen.  
Het bestuur zal zich hierover beraden en hierop te-

rugkomen in de Voorjaarsledenvergadering 2020.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan 
Gerard Castricum. Deze had een prijsvraag uitge-
schreven voor de vertaling van een (deel van een) 
akte over een stuk grond. Vier leden hebben zich 
aan deze klus gewaagd. Go Stavenuiter en Gerard 
hebben zich over de oplossingen gebogen en zijn 
tot de slotsom gekomen dat er geen duidelijke win-
naar is aan te wijzen en dat het lot nu moet beslis-
sen. Joke Kranendonk trekt de winnende oplossing 
van Shanna Dijkstra. Zij zal een cadeaubon van
€25,- ontvangen. Tot slot wijst de voorzitter op de 
oproep voor de viering van het 100-jarig bestaan 
van de St. Mariaschool.

5. Rondvraag
Aart Andeweg vraagt of er wordt samengewerkt 
met de organisaties in de St. Jozefschool. De voor-
zitter antwoordt dat er informele contacten zijn en 
dat er zeker de intentie is om samen te werken met 
verschillende organisaties die de St. Jozefschool 
gaan bevolken, bijvoorbeeld voor het houden van 
lezingen. Janne Linger geeft aan dat er in de trac-
torbankjes water blijft staan. Voorzitter verwijst 
voor de oplossing hiervan naar de Bankjesparade. 
De heer Raat vraagt wie het Beleidsplan 2020-
2023 vaststelt. Dat doet het bestuur na raadpleging 
van de leden op grond van artikel 17, lid 4 van de 
statuten van de vereniging. In de voorjaarsverga-
dering van 2020 zal hierop worden teruggekomen.

6. Presentatie Heemskring 62
Ineke Broekhuizen en Marjo Hoogewerf presen-
teren met verve de nieuwe Heemskring, waarbij 
vooral het verhaal achter de omslagfoto over de 
familie Van Tunen bij de brandweer wordt aan-
bevolen, maar ook van de andere artikelen, zoals 
Sintre Sintre Maarten, wordt een tipje van de sluier 
opgelicht.

Na de pauze
Piet Termes houdt een inleiding over de film over 
de zoektocht naar Duncan Stubbs. Een 15-jari-
ge marineman die bij het begin van de Eerste 
Wereldoorlog omkwam bij de torpedering van drie 
Engelse kruisers voor de kust van Scheveningen. 
Vervolgens wordt deze aangrijpende film vertoond. 

De voorzitter bedankt na afloop van deze presenta-
tie iedereen voor zijn of haar inbreng en wenst ieder-
een wel thuis.  
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2019

Het bestuur werd gevormd door Henk Engel (voor-
zitter), Libbe van Dijk (secretaris), Hes Niesten 
(penningmeester) en de leden Joke Kranendonk, 
Aart Andeweg, Jan Zweeris en Piet van Zwieten. 
Aart Andeweg trad op 17 april 2019 af en werd, per 
dezelfde datum, opgevolgd door Co Rol.
Het bestuur is in totaal elf keer bij elkaar geweest. 
Een belangrijk onderwerp in dit verslagjaar was de 
actualisering van het Beleidsplan. Daartoe zijn met 
de actieve leden brainstormsessies gehouden. De 
aanbevelingen uit deze sessies zijn vrijwel geheel 
verwerkt in het nieuwe Beleidsplan. 
Daarnaast heeft het bestuur, voltallig of in de-
legaties, vergaderingen en bijeenkomsten bijge-
woond en besprekingen gevoerd met de gemeente 
Heemskerk. Deze contacten betroffen onze oude 
accommodaties, de nieuwe in de St. Mariaschool 
aan de A. Verherentstraat 5/2A, de ruimte voor het 
depot/archief in de 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 2020 
voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidie, 
in het bijzonder de extra subsidie voor de Open 
Monumentendagen. 
Intern zijn er contacten geweest met werkgroe-
pen en medewerkers en extern is er medewer-
king verleend aan de Buitenkansjesmarkt, de 
Ontmoetingsdag senioren in het gemeentehuis en 
de Open Monumentendagen. De Kerstmarkt in het 
centrum ging, wegens de weersomstandigheden, 
niet door.
Regionaal waren er contacten met de besturen van 
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, 
Historische Kring Velsen, Museum Kennemerland, 
Werkgroep Oud-Castricum, Historisch 
Genootschap Assendelft, Stichting Kasteeltuin 
Assumburg en Stichting Oer-IJ.

April 2020, Libbe van Dijk, secretaris

LEDENRAADPLEGING 
BELEIDSPLAN 2020-2023 

In de najaarsledenvergadering 2019 werd de vraag 
gesteld of de leden het Beleidsplan 2020-2023 had-
den moeten vaststellen.
Artikel 17, lid 4 van de statuten van de vereniging 
zegt hierover het volgende:

4. De ledenvergadering kan bij meerderheid van 
stemmen van het aantal leden van de vereniging 
beleidsuitgangspunten als wenselijkheden aan-
vaarden waarop door het bestuur van de stichting 
HKH het beleid ten aanzien van de voor de leden 
van de vereniging te organiseren activiteiten ware 
af te stemmen

Feitelijk betekent dit onderdeel van artikel 17 
dat de leden inspraak hebben in het op te stel-
len Beleidsplan. Het bestuur heeft gemeend om 
de actieve leden hiervoor te benaderen. Deze 
actieve leden hebben in 2019 meerdere sug-
gesties aangedragen, welke vrijwel allemaal 
zijn verwerkt in het Beleidsplan 2020-2023.  
Het bestuur heeft vervolgens het Beleidsplan 
2020-2023 vastgesteld en op de website  
www.historischekringheemskerk.nl geplaatst, 
opdat alle leden en geïnteresseerden hiervan ken-
nis kunnen nemen.
Het bestuur biedt nu bij dezen alle leden de gele-
genheid om nieuwe beleidsuitgangspunten aan te 
dragen voor het huidige beleidsplan. Dit doet u 
door uw uitgangspunten per e-mail te sturen naar:  
secretaris@historischekringheemskerk.nl. 
Deze uitgangspunten zullen in de najaarsleden-
vergadering 2020 worden behandeld, waarna het 
bestuur vervolgens zal besluiten om deze uitgangs-
punten al dan niet over te nemen en te verwerken in 
het Beleidsplan 2020-2023. De uitslag hiervan zal 
op voornoemde website en in de voorjaarsnieuws-
brief 2021 worden geplaatst.
September 2020, Libbe van Dijk, secretaris

GEEN MEDEWERKERSAVOND, WEL EEN BIJZONDERE KERSTATTENTIE

In verband met de coronacrisis kan ook de 
jaarlijkse medewerkersavond in oktober niet 
doorgaan. In de opzet die we altijd kiezen 
en die ieder zo goed bevalt, kunnen we geen 
gevolg geven aan de anderhalvemeterregel.

Gelukkig kunnen we wel aandacht geven 
aan de kerstattentie, die we weer langs zullen 
brengen. En volgend jaar hopen we toch echt 
weer wél de medewerkersavond te kunnen 
houden!
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Inventarissen
Zoals hierna in de toelichting beschreven, zijn hier behalve de in 2018 en 2019 aangeschafte inrichtings-
kosten, ook begrepen de door derden geschonken ‘multi-touch’-schermen. De specificatie van het balans-
bedrag luidt als volgt:

aanschaf- afschrijving *) balans-
waarde 2018 2019 waarde

Inrichtingskosten 2018 8.069 807 1.614 5.648
Inrichtingskosten 2019 705 24 681
Multitouch-schermen 2019 18.686 623 18.063

27.460 807 2.261 24.392
Donaties Multi-touch -18.831 -623 -18.208

8.629 807 1.638 6.184

*) Afschrijvingen bedragen 20% per jaar van de aanschafwaarde en worden berekend gedurende het aan-
tal maanden dat de investeringen in het boekjaar in gebruik zijn.

Reservering Restauratiefonds 2018 2019

Stand van de reservering per 1 januari 0 4.808
Vorming resp dotatie 5.000 500

5.000 5.308
Uitgaven ten laste van reserve 192 333
Reserve per 31 december 4.808 4.975

Restauratiefonds
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TOELICHTING OVERZICHT 2019
 
ALGEMEEN 
Nadat de verhuizing van onze openbare activitei-
ten in 2018 naar de Mariaschool aan de Antonie 
Verherentstraat had plaatsgevonden, werd in het 
verslagjaar de verhuisoperatie voltooid door de in-
gebruikname van ons nieuwe depot/ archiefruimte 
aan de Gerrit van Assendelftstraat. In de begroting 
over 2019 was met extra huurkosten weliswaar 
rekening gehouden maar de vergoeding door de 
Gemeente was niet voorzien.
Doordat de Gemeente die extra huurkosten uitein-
delijk wel in de subsidies heeft meegenomen, bleef 
ons het hoge begrote negatieve saldo ad € 4.475 be-
spaard. Een tweede belangrijk gegeven in het ver-
slagjaar was de vervulling van de langgekoesterde 
wens van ‘multi-touch’-voorzieningen in gebruik te 
kunnen nemen voor het uitdragen van onze kennis, 
het vertonen van films etc. De aanschaffing van de 
bedoelde schermen hebben geen invloed op het fi-
nanciële resultaat omdat zij geheel werden gefinan-
cierd door de gulle schenkers Club Feertien en de 
Heemskerkse Stichting TriArcus. Om het bezit van 
deze kostbare apparatuur toch in de balans tot ui-
ting te brengen, wordt jaarlijks een gelijk deel van 
de aanschaffingswaarde en de donatie tegen elkaar 
weggeboekt.

FINANCIEEL OVERZICHT
Ontvangsten
De totale ontvangsten waren ca.€ 3.500 hoger dan 
begroot, wat vooral werd veroorzaakt door de hier-
boven genoemde vergoeding door de Gemeente 
Heemskerk van de extra huurkosten voor de depot-/
archiefruimte. De vergoeding bedroeg € 3.250.

Uitgaven
Aan uitgaven staat een totaalbedrag van €36.845 
tegenover een begroting van €36.450. Hogere uit-
gaven deden zich vooral voor in de Bestuurs- en or-
ganisatiekosten (€ 5.249 tegenover begroot €2.000) 
als gevolg van niet respectievelijk te laag begrote 
afscheidskosten bestuurslid en attenties voor vrij-
willige medewerkers. Lagere afschrijvingen en 
drukwerkkosten dan begroot waren oorzaak van 
de lagere Algemene kosten terwijl ook de werk-
groepen minder hebben besteed dan begroot.

Exploitatiesaldo
Het negatieve exploitatiesaldo ad €1.170 is in de 
balans ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.
Heemskerk, februari 2020.  
Hes Niesten, penningmeester

TOELICHTING BIJ  
DE FINANCIËLE  
BEGROTING 2021

 
Onzekere factoren spelen bij de samen-
stelling van een begroting altijd al een 
rol. Voor 2021 is vooral van belang de 
duur van de huidige Coronacrisis en de 
beperkingen die daaruit voortkomen in 
de uitvoering van onze activiteiten.
Onze ontvangsten dragen in grote lijn 
een voorspelbaar karakter. Wanneer 
onze leden ons trouw blijven, is de con-
tributie redelijk goed benaderbaar op 
basis van de tarieven die al bijna 10 jaar 
gelijk bleven.
De Gemeente heeft gevraagd voorlopig 
rekening te houden met een verhoging 
van de subsidies met 1,75% wat dan ook 
in de cijfers is meegenomen.
Kosten en subsidie voor activiteiten 
rond de Open Monumentendag zijn in 
overleg met de Gemeente opnieuw op-
genomen omdat ze voor 2020 niet zijn 
doorgegaan.
Verder draagt ook binnen de kosten een 
belangrijk deel een vast karakter.
De kosten van de Nieuwsbrieven en 
Heemskring gaan evenals de huren nor-
maal door, ook wanneer andere activi-
teiten op een lager pitje zouden moeten 
worden gezet.
Binnen de kosten moeten we toch reke-
ning houden met aanpassingen. Zo is er 
bijvoorbeeld gerekend met hogere kos-
ten voor te geven presentaties die elders 
zullen worden gehouden.
Daarnaast zijn opgenomen extra kosten 
voor de vervanging van sommige on-
derdelen binnen de automatisering.
Waar ook de andere kosten blijven door-
lopen, levert dit uiteindelijk een begro-
tingstekort op van € 1.200. Dit bedrag 
is nagenoeg gelijk aan de prognose die 
over 2020 aan de Gemeente werd ver-
strekt rekening houdend met de Corona-
omstandigheden maar levert geen pro-
bleem voor de financiële situatie van de 
HKH.

Heemskerk, september 2020
Hes Niesten, penningmeester



7
  UITGAVEN ONTVANGSTEN

begroting begroting werkelijk
2021 2020 2019

€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.200        2.200        2.110       Ontvangsten contributie                 29.250   29.500   30.750   
Heemskring Kosten                       11.000      11.000      11.085     Waarderingssubsidie 1.682     1.653     1.625     
Kosten vaste uitgaven                   13.200      13.200      13.195     Bijdrage Gemeente externe opslag 3.364     3.307     3.250     

Ontvangen donaties rondleidingen 700        800        1.380     
Kosten Schoonmaken                      500           500           388          Ontvangen donaties presentaties 1.350     200        145        
Kosten huur (en energie) 3.250        3.000        3.048       Verkopen Heemskring               100        250        552        
Huur externe opslag 3.550        3.500        3.389       Overige donaties en verkopen 254        500        269        
Huisvestingskosten                      7.300        7.000        6.825       Bankrente minus -kosten (800)      (610)      (464)      

Kosten Keuken                           300           500           270          Ontvangsten minus rente 35.900   35.600   37.507   
Kosten Ledenvergaderingen               1.500        1.500        1.041       
Kosten Publiciteit                      250           500           150          
Kosten verhuizing -           -           2.502       
Bestuurs- en Organisatiekosten          3.750        2.000        5.249       
Organisatie-/bestuurskosten               5.800        4.500        9.212       

Contibuties en Lidmaatschappen          200           200           185          Subsidie Open Monumentendag 1.500     1.500     721        
Kosten inventaris/afschrijvingen 1.750        2.000        1.638       Subsidie Kom in de Kas -        -        500        
Kosten Verzekeringen                    150           250           278          
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        500           1.000        -           Projectsubsidies                        1.500     1.500     1.221     
Porti- en Vrachtkosten                  1.500        1.250        1.698       
Algemene kosten                         4.100        4.700        3.799       

Kosten Open Monumentendag 1.500     1.500     426        
Werkgroep Collectiebeheer                            250           1.000        874          Kosten Kom in de Kas                    -        -        2.627     
Werkgroep Bibliotheek                       100           150           45            
Werkgroep Fotografie                        100           150           4              Projectkosten                           1.500     1.500     3.053     
Werkgroep Film / Video                      100           250           144          
Werkgroep Genealogie                        100           300           191          Saldo projecten -        -        (1.832)   
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 250           500           332          
Werkgroep Educatie 100           250           58            35.900   35.600   35.675   
Werkgroep Rondleidingen 250           500           110          
Werkgroep Presentaties 2.850        1.000        548          
Werkgroep Redactie 100           100           -           
Werkgroep Exposities 500           1.000        286          
Automatiseringskosten                   2.000        1.000        1.222       
Kosten Werkgroepen                          6.700        6.200        3.814       Exploitatiesaldo -1.200 0 -1.170

Totaal kosten 37.100      35.600      36.845     37.100   35.600   36.845   

  Financiële B
egroting 2021

begroting                            
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begroting                            
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werkelijk                         
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BIJZONDERE TIJDEN

We zitten in bijzondere tijden met de coronacrisis. 
En we zullen dat allemaal op een andere manier 
beleefd hebben.  Een stille tijd. Wel verschenen de 
Nieuwsbrief en de Heemskring. Daarnaast werd 
de website goed bezocht. Ook waren we een aan-
tal malen als HKH aanwezig bij een activiteit in 
Heemskerk.
Intussen komt er weer meer beweging in de samen-
leving. En dat is ook goed. Met de nodige voorzich-
tigheid moet er weer meer mogelijk zijn. Na een 
aantal maanden stilte is het goed om als HKH weer 
meer gezien te worden en elkaar weer te zien en te 
spreken.

We zijn dan ook per 1 september weer voorzich-
tig opengegaan 
Op maandagmiddag en dinsdagavond is het 
Historisch Huis weer open. Ook de woensdagmor-
gen is als werkochtend ‘terug van weggeweest’. 
Met het oog op de coronaregels hebben we de alge-
mene voor-ruimte moeten aanpassen, zodat er niet 
meer dan zes vrijwilligers en/ of bezoekers, (buiten 
de gastvrouw of gastheer) in deze ruimte kunnen 
komen. Deze algemene ruimte is dan vooral voor 
bezoekers (maximaal zes) en de gastvrouw of gast-
heer.
De werkhoeken kunnen door de vrijwilligers be-
menst worden. We schatten in dat daar voldoende 
ruimte is om met voldoende onderlinge afstand aan 
de slag te kunnen, ook aan de lange tafel. Als be-
zoeker kan men alleen onder begeleiding van de 
gastvrouw of gastheer naar de werkhoeken en de 
daar aanwezige vrijwilliger(s). 
Uiteraard houden we de ontwikkelingen en de 
richtlijnen van het RIVM goed in de gaten en pas-
sen zo nodig het een en ander aan.
De eerste weken van september was de opkomst 
nog klein. Mensen moeten weer wennen aan het 
open zijn en een aantal zal ook nog extra voorzich-
tig zijn, gezien alle ontwikkelingen.
We zullen zien hoe het zich de komende tijd ont-
wikkelt.

Activiteiten 
In het Historisch Huis kunnen we voorlopig geen 
vrijdagmiddagactiviteiten en lezingen houden, ge-
zien de beperkte ruimte en de anderhalvemeter-
richtlijn van het RIVM. Daarvoor zullen we moe-
ten uitwijken naar of Laurentz, of de kapel aan de 
Kerklaan of het Spectrum. Hiervoor zijn we met 
betrokkenen in overleg.
De activiteiten zullen we voorlopig beperken tot één 

keer per maand ’s avonds en één keer per maand op 
een vrijdagmiddag (1e of 3e van de maand), waarbij 
belangstellenden zich vooraf moeten aanmelden. 
Bij gebruik van Laurentz of van de kapel (en moge-
lijk het Spectrum) zullen de bezoekers entree moe-
ten betalen (leden tegen gereduceerd tarief) en zelf 
hun consumpties daar moeten betalen. Dit mede 
omdat we als HKH extra kosten zullen moeten ma-
ken voor de huur van de ruimte.
Natuurlijk berichten we weer over de activiteiten 
op de website, facebook en in dag- of weekblad! 
We hopen daar in de laatste maanden van 2020 een 
goeie start mee gemaakt te hebben.

Ledenvergadering
Ook de najaarsledenvergadering zoals we die altijd 
houden, is niet te regelen met de coronamaatrege-
len van het RIVM. Dus gaan we dat anders doen. 
U leest daarover meer op de voorpagina van deze 
Nieuwsbrief. 

Rondleidingen
De rondleidingen in de kastelen zullen voorlopig 
met niet meer dan tien personen geschieden. Ook 
zullen de mensen daar een mondkapje moeten dra-
gen. Rondleidingen buiten kunnen met maximaal 
twintig personen worden gehouden. Het dragen 
van een mondkapjes wordt daarbij geadviseerd.

Honderd jaar Mariaschool
Door de coronacrisis kon het geplande weekend in 
juni helaas niet doorgaan. Er ligt nu een opzet voor 
een programma klaar en we hopen dat in 2021 als-
nog te kunnen uitvoeren.
We hopen zo in ieder geval weer aan het werk te 
kunnen en elkaar weer te zien en te spreken!

Henk Engel
voorzitter 

 Berichten van het bestuur



9

HANS GERRITSMA (1965-2020)

Vlak  na het uit- 
komen van de vori-
ge Nieuws-brief is, 
na een kort ziekbed, 
Hans Gerritsma
overleden. In 
die bewuste 
Nieuwsbrief had 
hij op enthousiaste 
wijze iets verteld 
over zijn werk in 
ons depot.
Hans was in maart 

vorig jaar als vrijwilliger bij de HKH gekomen 
na een ‘vacature’ voor registrator op de website 
van Weldoen. 
Hij had het enorm naar zijn zin bij de HKH, 
waar hij al vrij snel na de verhuizing van 
onze spullen uit de Kerklaan aan de slag was 
gegaan. Zijn werkplek was het depot in de 
parkeergarage onder het autoverhuurbedrijf in 
de Gerrit van Assendelftstraat. Zijn taak: het 
registreren en beschrijven van alles wat we in 
de loop der jaren hebben verzameld.
Hans’ echtgenote Inge, met wie hij 31 jaar ge-
trouwd was, vertelde me dat hij bij de HKH 
‘echt zijn plekje had gevonden’. “Hij vond het 
werk ‘in de kelder’, zoals hij het noemde’, erg 
interessant. En was enorm blij met de waarde-
ring die hij kreeg voor zijn werkzaamheden.’’
Ook was Hans erg verguld met de komst van 
Ben Thiemann, die hem sinds oktober terzij-

PETER NEVE (1942-2020)

Peter Neve was lid 
van de HKH vanaf 
het begin van de 
jaren negentig van 
de vorige eeuw. Hij 
hield zich vooral 
bezig met genealo-
gie en met het digi-
taliseren van fami-
liegegevens.       
De laatste tien 
jaar was hij actief 
in de werkgroep 
‘Oud Kadaster 

Heemskerk’.Peters passie was het laten zien 
van wie waar gewoond heeft, met daarbij de 
woning in 3D.   
Peter Neve was een grote vriendelijke man die 
door iedereen die hem gekend heeft, gemist 
gaat worden.

destond bij het tijdrovende registratiewerk. 
Na het overlijden, begin vorig jaar, van onze ar-
chivaris Jan de Ruijter was er met Hans en met 
Guus Docen gesproken over het overnemen 
van het archief en een nieuwe opzet daarvan. 
Hans Gerritsma werd maar 55 jaar oud. Hij laat 
behalve echtgenote Inge, twee dochters en twee 
schoonzonen na. Plus tweejarige kleindochter 
Mila, op wie hij dol was. 
Co Rol

 In Memoriam

 Nieuws van de werkgroepen

WIE HEEFT NOG       
EEN ORIGINELE 
‘PLUIM VAN KEES’?
 

Kees Heesterbeek, een van de 
kunstenaars met een atelier in 
de Mariaschool, heeft in een niet 
al te ver verleden voor geslaagde 
middelbare scholieren een zoge-
noemde pluim geschilderd.  Een 
mini-aquarel van een vogelveer-

tje dat onder de naam ‘Pluim 
van Kees’ een begrip werd.
Misschien zijn er onder de le-
zers van deze Nieuwsbrief nog 
wel bezitters van zo’n ‘pluim’.
Bent u in het bezit van zo’n 
‘pluim en heeft u er ook nog een 
mooi verhaal bij, laat het dan 
even weten. Het zou zomaar 
kunnen dat we u in de volgende 
Nieuwsbrief in het zonnetje zet-
ten. Met pluim en al.
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’t Begon al in 1989

STEEDS VAKER RONDLEIDINGEN 
IN ASSUMBURG EN MARQUETTE 
Al in 1989, het jaar van de oprichting, begon de 
Historische Kring Heemskerk met het verzorgen 
van rondleidingen in Kasteel Assumburg. 
Rondleiders kregen een uitgebreid document over 
de geschiedenis van het slot, dat ze uit het hoofd 
dienden te leren. Toch waren er in die eerste jaren 
nog niet erg veel rondleidingen.
De eerste lichting rondleiders bestond uit Pierre 
Janssens, Marjo Hoogewerf, Ton de Vries, Erik 
Zevenhuizen, Ton Monde, Gerard van Wijk, Pierre 
Diemond en Steven Seymonsbergen.
Nieuwkomers moesten niet alleen het boekwerk 
over de historie van het slot uit het hoofd leren, 
maar liepen ook eerst een paar keer met een erva-
ren rondleider mee om ‘het vak te leren’. Pas daar-
na werden ze ‘in het diepe gegooid’.
Van de eerste groep rondleiders bleven uiteindelijk 
alleen Pierre Janssens en Marjo Hoogewerf over. 
In 2014, toen er steeds meer aanvragen kwamen 
voor rondleidingen, werden via de Nieuwsbief en 
de krant belangstellenden opgeroepen om zich aan 
te melden als gegadigden.
Dat resulteerde in de aanmelding van Ferry Kwee, 
Margriet Beentjes, Ad van Roermund en Piet van 
Zwieten. Van hen viel Margriet Beentjes al vrij snel 
af. Van Zwieten echter, door initiator/bestuurslid 
Leendert de Pee tot algemene reserve benoemd, 
was al snel de spil waarom alles draaide.

Net als bij de eerste groep rondleiders moest ie-
dereen de geschiedenis van het kasteel uit het 
hoofd kennen. Sterker nog: Kwee, Janssens en Van 
Zwieten stelden de ‘Gids voor de gidsen’ samen, 
waarin op zo’n tweehonderd bladzijden alles werd 
belicht wat er maar te belichten viel. En toch maak-
ten alle gidsen er hun eigen verhaal van…
Wie als gids in Assumburg voldoende ervaring had 
opgedaan, kreeg al gauw het verzoek om ook in 
Chateau Marquette rondleidingen te gaan verzor-
gen. Daarvoor was de belangstelling bij de rond-
leiders niet bijster groot. Marquette werd en wordt 
toch als ‘heel anders’ ervaren, vooral ook omdat 
het tot niet zo heel lang geleden nog bewoond 
werd door een edelman. Om Marquette hangt, ook 
nu nog wel een beetje, een zweem van adel, die 
Assumburg  al heel lang niet meer heeft.

Prachtig boek over Marquette
Voor de rondleiders die ook Marquette doen is 
overigens een prachtig boek beschikbaar, waarin 
op waarlijk schitterende wijze de geschiedenis van 
’Marquette, t Huys te Heemskerck in zijn histo-
risch decor’ is beschreven.
Vandaag de dag heeft ‘chef rondleidingen’ Piet 
van Zwieten de beschikking over negen rondlei-
ders. Dat zijn, in alfabetische volgorde: Marjo 
Hoogewerf, Wessel Koopmans, Joop Kosters, 
Ferry Kwee, Gerda van der Meij, Olga Mosselveld-
Lievers, Klaas Pelgrim, Sofia Verbaan, Vera 
van Vliet, Tineke van Zelst-de Vries en Piet van 
Zwieten.
Van Zwieten, de meest ervarene van alle rondleiders 
én de coördinator van het geheel: ”Tegenwoordig 
hebben we zo’n tachtig rondleidingen per jaar. Veel 
voor scholen, maar ook voor volwassenen, zoals 
bruiloftsgasten. Soms ook grotere gezelschappen, 
waardoor we met twee groepen op pad gaan door 
het kasteel.’’
Enorm leuk was het dat een groep één van een la-
gere school, kleuters dus, een rondleiding wilde. 
Daar hebben we eerst wel wat tegenaan zitten hik-
ken, maar we hebben het toch gedaan. We gaven 
de jongens en de meisjes verschillende ‘kostuums’ 
aan. Eén jongen en één meisje mochten tussen de 
in rijen opgestelde klasgenootjes doorlopen naar 
een soort verhoging. Het uitverkoren meisje kreeg 
daar een ‘zwaard’ en de jongen moest voor haar 
knielen. Vervolgens sloeg zij hem dan met het 
zwaard tot ridder…
Het was zo’n succes dat we daarna nog zeventien 
keer met een groep één in Assumburg hebben 
rondgelopen.’’
Co Rol

Piet van Zwieten maakt alweer een groep 
nieuwsgierigen blij met zijn vrijwel onuitputtelijke 
kennis van kasteel Marquette
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VEEL BEZOEKERS VOOR DE 
BEELDBANKEN

De maatregelen naar aanleiding van het coronavi-
rus hebben onder meer geleid tot een toegenomen 
bezoek aan onze beeldbanken. Wie voor de eerste 
keer op zoek ging naar foto’s of artikelen zal zich 
misschien hebben afgevraagd hoe hij/zij te werk 
moest gaan. In het kort komt het hierop neer:
1. Ga naar de website van de HKH. Dat is 
https://www.historischekringheemskerk.nl/
2. Kies op de openingspagina in de bovenbalk de 
vijfde rubriek, te weten ‘Beeldbanken’. 
3. Klik op de beeldbank waarin je wilt zoeken. 
Onderaan het lijstje met beeldbanken vind je de 
algemene instructie voor zoeken binnen de beeld-
banken van de HKH. 
4. Klik dat aan voor een uitgebreide handleiding. 

    Nummer 13531 uit de Beeldbank Foto’s toont de 
stoomtram die van 1897 tot 1924 een verbinding 
onderhield tussen Alkmaar en Haarlem. De kinderen 
uit Noorddorp die vol trots poseren behoren tot de 
families Castricum, Beemsterboer, Van Velsen, Jak, 
Klaasse, Eeltink, Tuin en Bakkum. Links de zaadwinkel 
van Klaasse en de slagerij van Castricum.



1937: MINISTER DECKERS OPENT 
BLOEMENSHOW MARQUETTE 

Van Erik Zevenhuizen ontvingen wij de link naar 
een leuk filmpje. Het gaat over de opening door 

landbouwminister mr. dr. 
L.N. Deckers van een bloe-
mententoonstelling die in 
1937 werd gehouden in 
en om kasteel Marquette. 
Klik op de link en geniet 
van de historische beelden:
https://openbeelden.
nl/media/1253861/
Bloemententoonstelling
Minister Deckers

OUDE FILMS EN VIDEO’S 
BEWERKEN, 
IS DAT NIET 
LEUK?

Door het vertrek 
van Tjeerd Poort 
is onze werk-
groep film en vi-
deo gehalveerd. 
Jan Zweeris staat 
er even alleen 

voor. Hij heeft dus iemand nodig, 
die (liefst) het filmmontageprogram-
ma Magix beheerst én tijd en zin 
heeft om films over Heemskerkse 
gebeurtenissen te helpen bewerken 
en andere zaken op filmgebied wil 
doen.
Lijkt het u wat?  
Neem dan contact op met  
Jan Zweeris, tel. 0251-232914.
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De in Heemskerk geboren 
Nicolaas Henneman (1813-1898) 
speelde een uitermate belangrij-
ke rol bij de ontwikkeling van de 
fotografie, vlak na de uitvinding 
daarvan. Het grootste deel van 
zijn leven woonde en werkte hij 
in Engeland. Aanvankelijk was 
hij als huisknecht in dienst van 
fotopionier William Fox Talbot, 
maar al gauw werd hij diens as-
sistent.                            . 
Na zijn huwelijk met Sarah 
Price in 1846 opende hij een 
studio in Londen, die hij tot 
1858 leidde.  In 1859 verliet hij 
Londen en ging hij werken voor 
fotobedrijven in Birmingham en 
Scarborough.                                                                                                                                

HKH krijgt geschilderd por-
tret 
Jan Jacob Henneman in 
Heusden, een nazaat van 
Nicolaas Henneman, heeft de 
HKH onlangs een geschilderd 
portret van Henneman geschon-
ken, dat wellicht een plaatsje 
krijgt in het Historisch Huis aan 
de Ant. Verherentstraat.

Plaquette en straatnaam 
Op initiatief van Genootschap 
’t Hofland, dat zich inzet voor 
behoud van het plaatselijk cultu-
reel erfgoed, is het zogenaamde 
bloesemlaantje bij Huize St. 
Agnes officieel omgedoopt in 
Nicolaas Hennemanpad. Tevens 
is er, in samenwerking met de 
ANWB, een plaquette geplaatst 
met informatie over Henneman, 
wiens geboortehuis ongeveer op 
diezelfde plek heeft gestaan.

De tekst op de plaquette luidt:
Nicolaas Henneman

Eeuwenlang liep hier een voet-
pad van kasteel Assumburg naar 
kasteel Marquette. Aan dit pad, 
en ongeveer op deze plek, stond 
het geboortehuis van Nicolaas 
Henneman. 
Als bediende van diplomaat 
Jacob Boreel belandde hij 
al jong in Den Haag en via 
Lissabon en Parijs rond 1838 in 
Lacock, Engeland. Daar werd hij 
de assistent van William Henry 
Fox Talbot. Deze Engelsman 

presenteerde in 1839, prak-
tisch gelijk met de Fransman 
Daguerre, zijn uitvinding van de 
fotografie. Gesteund door Talbot 
ontwikkelde Henneman zich tot 
een van de eerste beroepsfoto-
grafen. 
Hij experimenteerde met tech-
nieken en toepassingen en begon 
in 1844 zijn eigen fotodrukkerij 
in Reading. Hij produceerde 
fotoboeken (waaronder The 
Pencil of Nature), gaf les in foto-
techniek, kon zich hoffotograaf 
noemen van Koningin Victoria 
en nam deel aan verschillende 
tentoonstellingen. In de jaren ’40 
tot ’60 van de 19e eeuw maakte 
hij duizenden portretten in zijn 
Londense atelier. Als er iemand 
belangrijk is geweest voor 
Talbots introductie van de foto-
grafie op papier, dan is het wel 
Nicolaas Henneman.

NICOLAAS HENNEMAN, HEEMSKERKER AAN DE WIEG VAN DE FOTOGRAFIE

Op de foto bekijken HKH-voorzitter 
Henk Engel (links) en wethouder 
Aad Schoorl de plaquette.
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Geschiedenis is geen  
stilstaand water
We leven in een tijd met veel maatschappelij-
ke onrust. Veel thema’s zorgen voor discus-
sie en ook onenigheid.  Bijvoorbeeld ‘Black 
lives matter’, om maar een heet hangijzer te 
noemen.  Maar ook opkomend populisme en 
andere tendensen, die mij doen denken aan de 
donkere jaren dertig van de vorige eeuw.
En altijd denk ik: geschiedenis is om niet te 
vergeten, en om van te leren!
Maar tegelijkertijd is geschiedenis geen stil-
staand water. De tijd zorgt voor beweging, 
ontwikkeling. En die moet je willen zien en 
proberen te begrijpen. Dus leren van geschie-
denis is niet: zo was het en moet het altijd 
blijven. Leren van geschiedenis is meer: zo is 
het geweest, wat hebben we daarvan geleerd 
en wat kunnen we daaruit meenemen en hoe 
is het nu en past dat wat de geschiedenis ons 
leert in deze tijd en zo ja, hoe dan? 
Zo kun je proberen te kijken naar de discus-
sies over het kinderfeest dat in december weer 
voor de deur staat. Een leuk feest kan dat zijn, 
dat is waar. Maar het feest in bijvoorbeeld de 
jaren vijftig (mijn kindertijd) had een ander 
gezicht dan in deze tijd. En ik denk dan: be-
waar wat goed is, beweeg mee met waar de 
tijdgeest om vraagt. Want het is niet moeilijk 
om dat feest een ander gezicht te geven zonder 
het geweld aan te doen. Centraal staat toch het 
geloof van kinderen in wonderen en verhalen. 
En die verhalen kun je veel kleuren geven. 
Kleuren die meer passen in 
deze tijd. En echt, het 
geloof van kinderen in 
verhalen en sprookjes 
is groot. Daar zit veel 
ruimte, veel beweging in. 
En als wij het er, in 
die ruimte, op een 
rustige manier met elkaar 
over kunnen hebben, met verschillende 
ideeën en gedachten en met respect voor el-
kaars denken, dan krijgt beweging de kansen 
die zij verdient. En schrijven we geschiedenis.

Geschiedenis is geen stilstaand water. Zo is 
dat. Als water te lang stilstaat, gaat het stinken. 
Stroming in het water zorgt voor verfrissing!

Henk Engel

    Terzijde

   ZOMAAR WAT GETALLEN

Leden
Aantal betalend per 1 januari 2016 2.058
Aantal betalend per 1 januari 2017 2.002
Aantal betalend per 1 januari 2018 1.965
Aantal betalend per 1 januari 2019 1.971
Aantal betalend per 1 januari 2020 1.936
Aantal betalend per 1 juli 2020 1.912

Website
Bezoekers in 2019 1e halfjaar  3.111
Bezoekers in 2019 2e halfjaar  3.544
Bezoekers in 2020 1e halfjaar  4.444

Beeldbank Foto’s
Foto’s op 1 januari 2018          ca. 7.750
Foto’s op 1 juli 2020   9.687
Bezoekers in 20191e halfjaar  2.491
Bezoekers in 2019 2e halfjaar  2.702
Bezoekers in 2020 1e halfjaar  3.398

Beeldbank Bibliotheek
Boeken per 1 januari 2018          ca. 1.150
Boeken per 1 juli 2020  1.284
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     512    
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     515    
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     514

Beeldbank Bidprentjes 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2018    337
Gepubliceerd aantal 1 juli 2020 4.999
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     237    
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     359    
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     574    

Beeldbank Artikelen 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2018        0
Gepubliceerd aantal 1 januari 2019    339
Gepubliceerd aantal 1 juli 2020    365
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     431    
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     749    
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     950    

Heemskerk, augustus 2020, Hes Niesten 

AGENDA

Woensdag 21 april 2021  
Voorjaarsledenvergadering
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GEZOCHT: ARCHIVARIS

WIE ZIJN DIE HEEMSKERKERS TUSSEN DE ZAANDAMMERS?

Paulus Baars, een van de kunstenaars met een ate-
lier in de voormalige Mariaschool, woont sinds 
1963 in Heemskerk. In een boekje over zijn ge-
boorteplaats Zaandam kwam hij een foto tegen uit 
1925, van een groep Zaandamse militairen. Uit het 
bijschrift bleek dat er ook twee Heemskerkers op 
staan. Alle namen van de Zaandammers werden 
genoemd, maar wie de twee Heemskerkers waren, 
bleef onbekend. Net als Baars zouden wij van de 

HKH graag weten of iemand de namen kent van 
de twee Heemskerkse soldaten. De ene staat twee-
de van rechts, naast de man in het fraaie uniform, 
de andere zit helemaal rechts, onder de soldaat met 
pijp en boven de liggende Zaandammer. 
Prachtige foto trouwens, van onze militairen van 
toen. Om langdurig te bekijken. 
Eventuele reacties graag naar 
secretaris@historischekringheemskerk.nl

Het overlijden van eerst Jan de Ruijter en 
later Hans Gerritsma (zie elders in deze 
Nieuwsbrief) heeft tot gevolg dat we op zoek 
moeten naar extra hulp voor de archivering 
binnen de HKH en het depot. 

Omdat Hans op een gegeven moment had 
aangegeven dat hij het tijdrovende werk in 
het depot eigenlijk niet meer alleen aankon, 
kreeg hij tot zijn grote genoegen hulp van Ben 
Thiemann. 
Na het overlijden van Jan hebben we met Hans 
en een nieuwe vrijwilliger, Guus Docen, ge-
sproken over hoe het verder moet met archief 
en depot en over hun mogelijke rol daarin. 
Daar zouden we een start mee maken, maar 

 Nieuws van de werkgroepen

toen brak de coronatijd aan en belandde dat 
voor even in de ijskast. En nu, met de herstart 
per 1 september en door het overlijden van 
Hans, moeten we opnieuw kijken hoe we dat 
kunnen oppakken. 
Voor het door Jan de Ruijter aangelegde uitge-
breide archief en het depot waar Ben actief is, 
hopen we naast Ben en Guus nu een enthousi-
asteling te kunnen begroeten, die samen met 
beide genoemden werk wil maken van het to-
tale verenigingsarchief, inclusief de spullen in 
ons depot aan de Gerrit van Assendelftstraat. 
Hierbij denken we ook aan het digitaliseren 
van de veelheid aan gegevens. Belangstelling? 
Neem contact op met Libbe van Dijk:
secretaris@historischekringheemskerk.nl
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HKH  
IEDERE MAAND OP DE RADIO

Onlangs kreeg ons bestuur een uitnodiging 
van Heemskerk FM om eens te komen praten 
over de mogelijkheid van een maandelijks 
radioprogramma. Inmiddels heeft het eerste 
gesprek hierover plaatsgevonden en dat is in 
onze ogen zo positief verlopen dat we er alle 
vertrouwen in hebben dat zo’n maandelijkse 
uitzending er inderdaad gaat komen. 
Om de zaak niet te overhaasten (het zal toch 
wennen zijn om zoiets in elkaar te steken) 
hebben we meteen besloten om in november 
een proefprogramma te maken en dan in ja-
nuari 2021 te beginnen. Een vaste uitzenddag 
staat nog niet vast, maar de gedachten gaan 
vooralsnog uit naar een middagprogramma. 
Co Rol

2021

Ook dit jaar vindt u in deze najaarseditie van 
de Nieuwsbrief uw lidmaatschapskaart. Als u 
op de stippellijn de familienaam invult, en de 
kaart vervolgens uitknipt en bewaart, kunnen 
u en de uwen weer een jaarlang genieten 
van de voordelen die het lidmaatschap van 
de HKH u biedt. Op vertoon van de kaart 
hebt u namelijk vaak gratis toegang tot door 
de HKH georganiseerde activiteiten. In 
(zeldzame) andere gevallen krijgt u korting 
op de toegangsprijs. 

LIDMAATSCHAPSKAART

TWEEDE LEVEN VOOR  
MOZAÏEK VAN JOS STAM: 
‘IEDEREEN TELT MEE’ 
Toen de Adelbertus-mavo in 2008 werd ge-
sloopt, om plaats te maken voor het nieuwe ge-
meentehuis, leek het erop dat het mozaïek van 
de Heemskerkse kunstenaar Jos Stam (1926-
1985) zou verdwijnen. Uitgeester Jan Deckwitz 
bedacht echter een plan om het kunstwerk met 
muur en al in een frame te zetten, met de bedoe-
ling er mettertijd een mooie nieuwe plaats voor 
te zoeken.
Het kunstwerk werd opgeslagen op de ge-
meentewerf aan de Communicatieweg, waar 
het bijna twaalf jaar bleef staan. Totdat beslo-
ten werd het een definitieve plek te geven in 
de groenstrook op de hoek van de Constantijn 
Huygensstraat en de Laan van Assumburg. Deze 
plek was door de gemeente uitgezocht in over-
leg met de HKH, de stichting Kijk! Heemskerk 
en Jeroen Stam, zoon van de kunstenaar.                                                                           
Woensdag 2 september jl. werd het in ere her-
stelde mozaïek onthuld. Jeroen Stam vertelde bij 
die gelegenheid dat de familie zeer te spreken is 
over de nieuwe plaats én over de manier waarop 
het mozaïek is gerestaureerd. Het heeft zelfs een 
nieuwe naam gekregen, waardoor de onderwijs-
kundige uitleg die er logischerwijs altijd aan was 
gegeven (scholieren op weg naar volwassenheid) 
geneutraliseerd werd. Die naam is: ‘Iedereen telt 
mee’.
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PRIJSVRAAG: WAT IS DIT?

DEELNAMEFORMULIER PRIJSVRAAG

De HKH is in de loop der jaren in het bezit geko-
men van een grote hoeveelheid spullen, die ooit in 
Heemskerk werden gebruikt. Objecten die de mo-
derne mens soms vreemd voorkomen. Toch weten 

veel ouderen nog wel waarvoor de meeste voor-
werpen dienden, wat ermee gedaan werd.
Om uw kennis te testen laten we deze keer één zo’n 
voorwerp zien, met de vraag: wat is dit en waar-
voor werd het gebruikt?

Onder de inzenders van goede antwoorden verlo-
ten we een gratis jaarlidmaatschap van de HKH. 
Dat is ook aantrekkelijk als u al lid bent, want dan 
stellen we u gewoon één jaar vrij van het betalen 
van uw lidmaatschapsgeld. Toch € 15,00.

Oplossingen kunt u per e-mail sturen aan 
secretaris@historischekringheemskerk.nl
U mag uw oplossing natuurlijk ook per brief in-
sturen. Het adres is: Historische Kring Heemskerk, 
Postbus 46, 1960 AA Heemskerk. Maak in dat ge-
val gebruik van onderstaand formulier. Vermeld op 
de envelop linksboven: Prijsvraag.

Naam ………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………

Plaats ………………………………………………………………………………………………………………

Volgens mij is het afgebeelde voorwerp een ……………………………………………………………………

Het werd gebruikt voor……………………………………………………………………………………………


