
 Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering

van de Historische Kring Heemskerk op 
 dinsdagavond 19 april 2022
 in de Jansheeren, Maltezerplein 1,

aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur 

1.  Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
2.  Verslag voorjaarsledenvergadering van 23 juni 2021
3.  Jaarverslag secretariaat 2021
4.  Begroting 2022 en toelichting 
5.  Financieel jaarverslag 2021
6.   Verslag kascommissie. Leden H. Numan, L. de Pee en 

F. van Tongeren
7.  Benoeming kascommissie  
8.   Bestuursverkiezing. Aftredend is voorzitter Henk 

Engel. Hij is herkiesbaar. Tot aan deze vergadering 
kunnen de leden (tegen)kandidaten voorstellen con-
form artikel 14, lid 1 van de statuten

9.   Relatie Heemsstichting en Historische Kring 
Heemskerk. Presentatie door Aart Andeweg                                                                     

10.  Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van 
berichten in de Nieuwsbrief

11. Rondvraag 
12. Presentatie Heemskring 67

PAUZE
Archeoloog Jean Roefstra vertelt over de recente ont-
wikkelingen met betrekking tot de bodemschatten 
van Oud-Haerlem. Ook de nieuwste ontdekkingen bij 
Slot Assumburg en kasteel Marquette komen aan de orde.
 
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.

AGENDA

 HKHHKH89
Jaargang 34, afl 1, april 2022Nieuwsbrief

• Secretariaat Historische Kring Heemskerk: Wielewaal 24,  
1965 ED Heemskerk  •  Postadres: Postbus 46, 1960AA Heemskerk
• E-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl  
• Website: www. historischekringheemskerk.nl • Historisch Huis:  
Anthonie Verherentstraat 5/2A, 1961 GD Heemskerk (0251- 252658)
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VERSLAG VOORJAARSLEDENVERGADERING WOENSDAG 23 JUNI 2021

1. Opening door voorzitter 
Henk Engel en mededelingen. 
Voorzitter Henk Engel opent 
de vergadering en heet allen 
van harte welkom. Dit is een 
officiële vergadering. Gezien de 
omstandigheden hopen we de 
Najaarsledenvergadering weer 
normaal te kunnen houden. 
Tevens vermeldt hij dat we tot 
en met 5 juli aanstaande nog 
open zullen zijn op maandag-
middag en voor de medewer-
kers ook op woensdagmorgen 
en dat we dan vanaf september 
hopelijk weer normaal kunnen 
functioneren met openstelling 
voor publiek op de dinsdag-
avond en activiteiten op vrijdag-
middag.
Libbe van Dijk, Joke 
Kranendonk en Jan Zweeris 
hebben zich afgemeld, evenals 
enkele leden. 
Door afwezigheid van de  
secretaris verzorgt Gerrit van 
de Klok de notulen.

2. Verslag 
Najaarsledenvergadering van 
28 oktober 2020.
Er zijn geen vragen of op- of 
aanmerkingen op het genoemde 
verslag.

3. Jaarverslag secretariaat 
2020.
Ook op het verslag van de se-
cretaris zijn geen op- of aan-
merkingen.

4. Financieel overzicht 2020.
Op pagina 6 van de Nieuwsbrief 
staat vermeld dat het financieel 
overzicht is opgenomen zonder 
de goedkeuring van de kascom-
missie. De cijfers zijn achteraf, 
nadat de Nieuwsbrief al was 
gedrukt door de kascommissie 
goedgekeurd.
Ondanks covid-19 (corona) was 
de begroting normaal opgesteld. 

Door covid-19 waren er minder 
activiteiten, waardoor er een 
positief bedrag is overgebleven 
van, afgerond € 2.000. Dit be-
drag is aan het eigen vermogen 
toegevoegd. 
VRAGEN: Fred van Tongeren 
vraagt: Wat houdt het 
Restauratiefonds in?
Penningmeester Hes Niesten: 
Dit fonds is in principe opge-
zet om bijzondere uitgaven te 
betalen zoals dat is gebeurd 
bij de aanschaf en restauratie 
van de Adelboeken. Ook voor 
de Leenakte van Assumburg, 
waarvan de kopie is te zien in 
het Historisch Huis, is geld ge-
bruikt uit het fonds. Het is dus 
een fonds voor restauratie en 
aanschaf van historisch waarde-
volle Heemskerkse zaken.
Er wordt per jaar € 500,- toege-
voegd aan dit fonds.
Nog een vraag van Fred van 
Tongeren: Waar bestaan de 
‘overige verkopen’ uit? Hes 
Niesten antwoordt: Op de web-
site staat op een aparte pagina 
‘winkel’ vermeld wat de HKH 
te koop aanbiedt.

5. Verslag kascommissie: de 
heren J.S. Duin, H. Numan en 
L. de Pee.
Penningmeester Hes Niesten 
leest het verslag van de kascom-
missie voor, waarin wordt ge-
steld dat de administratie is in-
gezien en de aansluitingen met 
het financieel verslag en de ba-
lans zijn beoordeeld en akkoord 
bevonden. Vervolgens verleent 
de vergadering decharge aan het 
bestuur voor het financiële be-
leid en aan de penningmeester 
voor de uitvoering daarvan.

6. Benoeming kascommissie.
De heren H. Numan en L. de 
Pee blijven nog een jaar lid van 
deze commissie. De heer J.S. 

Duin is drie jaar lid geweest, 
treedt nu af en wordt bij dezen 
bedankt voor zijn werk als 
lid van de kascommissie. Als 
nieuw lid van de kascommissie 
heeft de heer F. van Tongeren 
zich gemeld. Hij wordt door 
de vergadering als zodanig be-
noemd.

7. Mogelijke vragen en nadere 
uitleg naar aanleiding van 
berichten in de Nieuwsbrief.
Op pagina 9 staat een verhaal 
over de heer Albert Floor. Hier 
ontbreekt dat hij ook nog eens 7 
jaar voor de klas heeft gestaan 
op een school in Castricum. 

Henk Engel neemt hierna het 
woord en vertelt wat de plan-
nen zijn voor de toekomst en 
zaken die we al ondernemen, 
zoals de radio-uitzendingen met 
Heemskerk FM eenmaal per 
maand. 
De Cultuurdag op 11 september 
aanstaande met een posteractie 
met een afbeelding van iets 
kenmerkends van de HKH. 
Hiermee is Joke Kranendonk 
bezig. Het ontwikkelen van 
een folder voor de HKH (Henk 
Engel en Co Rol). Dit mede 
om het ledenaantal zo mogelijk 
rond de 2000 te houden, zodat 
de contributie op het lage peil 
van de afgelopen tien jaren kan 
blijven. Ook de heer Baltus 
heeft daar een voorstel voor 
gedaan. Dit voorstel wordt nog 
in het bestuur en met hem be-
sproken. 
Hierna meldt Piet van Zwieten 
nog een aantal gegevens over 
Oud Haerlem en de vondsten 
daar gedaan.

Niets meer aan de orde zijnde 
sluit voorzitter Henk Engel de 
vergadering en bedankt ieder-
een voor zijn of haar inbreng.
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Bestuursleden van de HKH hebben een 
zittingstermijn van 3 jaar. Voor voorzitter 
Henk Engel eindigt deze termijn bij de 
voorjaarsledenvergadering 2022. Henk 
heeft aangegeven zich weer beschikbaar 
te stellen voor een termijn van drie jaar 
en is dus herkiesbaar. Hij zal ook in de 
komende drie jaar weer als voorzitter 
fungeren en is daarnaast verantwoorde-
lijk voor de bemensing, Heemskring en 
Nieuwsbrief. Op grond van artikel 14, 
lid 1 van de statuten van de vereniging 
Historische Kring Heemskerk kunnen de 
leden tegenkandidaten voorstellen. Dit 
artikel luidt als volgt:

Artikel 14.
Tot aan de aanvang van de ledenverga-
dering kunnen door het bestuur of door 
tenminste één tiende gedeelte van het 
aantal leden kandidaten worden gesteld 
voor de functie van bestuurslid. 

Aan een kandidaatstelling kan het bin-
dend karakter worden ontnomen door 
een met ten minste twee derde van de 
uitgebrachte stemmen genomen besluit 
van de algemene vergadering.

Vindt geen kandidaatstelling plaats of 
besluit de algemene ledenvergadering 
overeenkomstig het in de vorige zin ge-
stelde om aan de kandidaatstelling het 
bindend karakter te ontnemen, dan is de 
ledenvergadering vrij in haar keus.

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2021
 
Het bestuur werd gevormd door Henk Engel 
(voorzitter), Libbe van Dijk (secretaris), Hes 
Niesten (penningmeester) en de leden Joke 
Kranendonk, Jan Zweeris, Piet van Zwieten en 
Co Rol.
Het bestuur is in totaal zeven keer bij elkaar 
geweest. Tevens zijn er drie e-mailvergaderin-
gen en twee videovergaderingen gehouden in 
verband met de covid19-crisis, beter bekend 
als coronapandemie.  
Het bestuur heeft door deze crisis helaas moe-
ten besluiten om gedurende de lockdowns alle 
activiteiten, zoals lezingen en de vrijdagmid-
dagbijeenkomsten af te gelasten.  
Tussen de verschillende lockdowns is de 
St. Mariaschool op maandagmiddag openge-
steld voor het publiek en konden medewerkers 
op woensdagochtend hun werkzaamheden 
uitoefenen. Eveneens door de coronacrisis is 
de voorjaarsledenvergadering in kleine kring 
gehouden en zonder programma na de pauze. 
Ook is de najaarsledenvergadering niet door-
gegaan.  
De regionale contacten met de besturen van 
het Historisch Genootschap  
Midden-Kennemerland, Historische Kring 
Velsen, Museum Midden-Kennemerland, 
Werkgroep Oud Castricum, Historisch 
Genootschap Assendelft, Stichting Kasteeltuin 
Assumburg en Stichting het Oer-IJ waren be-
perkt door de coronacrisis.

Februari 2022 Libbe van Dijk, secretaris

BEN JIJ DE GEDROOMDE SPIN IN HET WEB VAN ONZE BEELDBANKEN?
De HKH is al een tijdje op zoek 
naar iemand die zich wil/kan be-
zighouden met het mede-beheren 
van onze beeldbanken. Heb jij be-
langstelling voor computers en ben 
je geïnteresseerd in de techniek 
van databases? Dan zou het zo-
maar kunnen dat jij de juiste man/
vrouw bent voor deze klus. Mocht 
je er wel eens over gedacht hebben 
je in te zetten als medewerker van 

de HKH, dan is het misschien nu 
tijd om je aan te melden. 
Als je bovendien belangstelling 
hebt voor fotografie zou je die ken-
nis speciaal kunnen inzetten voor 
onze fotobeeldbank. Dan ben jij 
helemaal degene die wij zoeken!

Belangstelling? 
Maak dan nu een afspraak met 
Hes Niesten: 06-15350571.
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  UITGAVEN ONTVANGSTEN
begroting begroting werkelijk

2022 2021 2020
€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.200        2.200        2.151       Ontvangsten contributie                 27.700   29.250   29.944   
Heemskring Kosten                       10.750      11.000      10.579     Waarderingssubsidie 1.712     1.682     1.653     
Kosten vaste uitgaven                   12.950      13.200      12.730     Bijdrage Gemeente externe opslag 3.423     3.364     3.307     

Ontvangen donaties rondleidingen 1.000     700        828        
Kosten Schoonmaken                      300           500           342          Ontvangen donaties presentaties 500        1.350     -         
Kosten huur (en energie) 3.200        3.250        3.215       Verkopen Heemskring               800        100        855        
Huur externe opslag 3.600        3.550        3.477       Overige donaties en verkopen 300        254        242        
Huisvestingskosten                      7.100        7.300        7.034       Bankrente minus -kosten (650)      (800)      (521)      

Kosten Keuken                           300           300           107          Ontvangsten minus rente 34.785   35.900   36.308   
Kosten Ledenvergaderingen               1.100        1.500        182          
Kosten Publiciteit                      250           -           
Kosten verhuizing -            -           
Bestuurs- en Organisatiekosten          5.000        3.750        2.922       
Organisatie-/bestuurskosten               6.400        5.800        3.211       

Contibuties en Lidmaatschappen          250           200           185          Subsidie Open Monumentendag 750        1.500     6            
Kosten inventaris/afschrijvingen 1.750        1.750        1.755       Subsidie Kom in de Kas -         -         -         
Kosten Verzekeringen                    100           150           108          
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        1.000        500           -           Projectsubsidies                        750        1.500     6            
Porti- en Vrachtkosten                  1.500        1.500        1.131       
Algemene kosten                         4.600        4.100        3.179       

Kosten Open Monumentendag 750        1.500     6            
Werkgroep Collectiebeheer                            750           250           2.917       Kosten Kom in de Kas                    -         -         -         
Werkgroep Bibliotheek                       100           100           375          
Werkgroep Fotografie                        100           100           -           Projectkosten                           750        1.500     6            
Werkgroep Film / Video                      100           100           244          
Werkgroep Genealogie                        100           100           68            Saldo projecten -         -         -         
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 100           250           -           
Werkgroep Educatie 100           100           15            34.785   35.900   36.308   
Werkgroep Rondleidingen 100           250           -           
Werkgroep Presentaties 2.850        2.850        2.068       
Werkgroep Redactie 100           100           85            
Werkgroep Exposities 100           500           -           
Automatiseringskosten                   2.400        2.000        2.309       
Kosten Werkgroepen                          6.900        6.700        8.081       Exploitatiesaldo -3.165 -1.200 2.073

Totaal kosten 37.950      37.100      34.235     37.950   37.100   34.235   

  Financiële B
egroting 2022

begroting                            
2022

begroting                            
2021

werkelijk                         
2020
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Op deze pagina en de bladzijde hier-
naast herplaatsen we de begroting 2022 
en de toelichting daarop. Omdat de 
Najaarsledenvergadering als gevolg van 
de coronamaatregelen niet doorging, 
konden deze financiële stukken nog geen 
onderwerp van discussie zijn. Dat kan nu, 
tijdens de Voorjaarsvergadering alsnog.
Op pagina 6 en 7 vindt u de jaarcijfers 
van 2021 en de toelichting daarop. Die 
zijn uiteraard niet eerder gepubliceerd.
Redactie

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE 
BEGROTING 2022

Op het moment van opstellen en uitbrengen van 
deze begroting lijkt er een einde te komen aan 
het coronatijdperk. Maar niets is zeker, en dat 
geldt ook voor de invloeden van de pandemie op 
de cijfers van het lopende en komende jaar.
Omdat de gemeente voor de vaststelling van de 
subsidie voor 2022 wederom vraagt uit te gaan 
van een verhoging van 1,75 %, is dat deel van de 
ontvangsten redelijk te voorspellen.
Anders ligt dat met de verwachte contributie en 
de uitgaven van vele kosten.
Door afname van het ledental moeten de con-
tributieontvangsten lager worden ingeschat. Per 
saldo verwachten we ruim € 1.000 minder totale 
ontvangsten dan in de voorgaande begroting 
(2021). Aan de kostenkant denken we ook  
ca. € 1.000 nadeliger uit te zijn, met als oorzaak 
vooral het inhalen van niet-doorgegane uitgaven 
als gevolg van de corona.
Voor 2022 wordt een totaal begrotingstekort 
voorzien van € 3.165. Over 2021 was dat een  
tekort van € 1.200.
Inmiddels is duidelijk geworden dat we over 2021 
zelfs een overschot kunnen verwachten. Dat zal 
ongeveer gelijk zijn aan het te verwachten tekort 
voor 2022. Wij achten het daarom ter  
compensatie aanvaardbaar zonder zelfs een 
aanpassing van de contributie in overweging te 
nemen
Heemskerk, september 2021
Hes Niesten, penningmeester

• Leden
Aantal betalend per  1 januari 2019 1.971
Aantal betalend per  1 januari 2020 1.936 
Aantal betalend per  1 januari 2021 1.867
Aantal betalend per 1 januari 2022 1.826

• Website
Bezoekers in 2019 Totaal  6.478
Bezoekers in 2020 Totaal  8.907
Bezoekers in 2021 Totaal  7.338

• beeLdbank Foto’s
Foto’s op  1 januari 2020         ca. 9.300 
Foto’s op  1 januari 2021  9.799
Foto’s op 1 januari 2022           10.113
Bezoekers in 2019 Totaal  5.193
Bezoekers in 2020 Totaal   6.807
Bezoekers in 2021 Totaal  7.323

• beeLdbank bibLiotheek
Boeken per  1 januari 2020         ca. 1.200
Boeken per  1 januari 2021  1.310
Boeken per 1 januari 2022  1.388
Bezoekers in 2019 Totaal  1.027   
Bezoekers in 2020 Totaal  1.078
Bezoekers in 2021 Totaal  1.227

• beeLdbank bidprentjes 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2020 ca. 4.800
Gepubliceerd aantal  1 januari 2021 5.062
Gepubliceerd aantal  1 januari 2022 5.364
Bezoekers in 2019 Totaal      596
Bezoekers in 2020 Totaal   1.199 
Bezoekers in 2021 Totaal  2.848

• beeLdbank artikeLen 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2020 ca.   350 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2021    374
Gepubliceerd aantal 1 januari 2022    446 
Bezoekers in 2019 Totaal   1.180    
Bezoekers in 2020 Totaal   2.073
Bezoekers in 2021 Totaal  2.004

    
     Heemskerk, februari 2022, Hes Niesten 

ZOMAAR WAT GETALLEN
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  UITGAVEN ONTVANGSTEN

werkelijk begroting werkelijk
2021 2021 2020

€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.276            2.200            2.151            Ontvangsten contributie                 29.007   29.250   29.944   
Kosten Heemskring 10.729          11.000          10.579          Waarderingssubsidie 1.682     1.682     1.653     
Kosten vaste uitgaven                   13.005          13.200          12.730          Bijdrage Gemeente externe opslag 3.364     3.364     3.307     

Ontvangen donaties exposities,
Kosten onderhoud en schoonmaken                      784               500               342               rondleidingen en lezingen 495        2.050     828        
Kosten huur (en energie) 3.188            3.250            3.215            Verkopen Heemskring               1.201     100        855        
Huur externe opslag 3.516            3.550            3.477            Overige verkopen 283        254        242        
Huisvestingskosten                      7.488            7.300            7.034            Bankrente minus -kosten -628       -800       -521       

Kosten Keuken                           66                  300                107                Ontvangsten minus rente 35.404   35.900   36.308   
Kosten Ledenvergaderingen               136                1.500             182                
Kosten Publiciteit                      490                250                -                    
Bestuurs- en Organisatiekosten          3.021             3.750             2.922             
Organisatie-/bestuurskosten               3.713             5.800             3.211             Subsidie Open Monumentendag 1.500     1.500     6            

Subsidie Kom in de Kas -             -             -             
Contibuties en Lidmaatschappen          185                200                185                
Kosten inventaris/afschrijvingen 1.755             1.750             1.755             Projectsubsidies                        1.500     1.500     6            
Kosten Verzekeringen                    92                  150                108                
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        -                    500                -                    
Porti- en Vrachtkosten                  1.206             1.500             1.131             Kosten Open Monumentendag 1.350     1.500     6            

Kosten Kom in de Kas                    -             -             -             
Algemene kosten                         3.238             4.100             3.179             

Projectkosten                           1.350     1.500     6            
Werkgroep Collectiebeheer                            500                250                2.917             
Werkgroep Bibliotheek                       38                  100                375                
Werkgroep Fotografie                        138                100                -                    Saldo projecten 150        -             -             
Werkgroep Film / Video                      12                  100                244                
Werkgroep Genealogie                        119                100                68                  
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk -                    250                -                    
Werkgroep Educatie -                    100                15                  35.554   35.900   36.308   
Werkgroep Rondleidingen -                    250                -                    
Werkgroep Presentaties 134                2.850             2.068             
Werkgroep Redactie -                    100                85                  
Werkgroep Exposities -                    500                -                    
Automatiseringskosten                   1.732             2.000             2.309             
Kosten Werkgroepen                          2.673             6.700             8.081             Exploitatiesaldo pos 5.437     neg -1.200    pos 2.073     

Totaal kosten 30.117           37.100           34.235           30.117   37.100   34.235   

  Financieel Overzicht 2021

  Financieel O
verzicht 2021

werkelijk                         
2021

begroting                            
2021

werkelijk                         
2020
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TOELICHTING OP HET FINANCIEEL RESULTAAT OVER 2021
 
Toen eind 2020 de begroting 
voor 2021 werd opgesteld, werd 
voorzichtig vooruitgelopen op 
een einde van de Coronacrisis.
Bekend was inmiddels dat door 
achtergebleven uitgaven over 
2020 een positief resultaat zou 
resteren en werd aangenomen dat 
dat die uitgaven in 2021 zouden 
worden ingehaald.
Er werd daarom voor het jaar 
2021 een negatief saldo begroot 
van € 1.200. De verwachting 
van het uiteindelijke positieve re-
sultaat voor 2020 bleek terecht, 

maar de corona hield aan en ook 
voor 2021 resteerde een lager uit-
gavenpatroon dan begroot.
De ontvangsten werden redelijk 
gebudgetteerd; zij waren in wer-
kelijkheid slechts enkele honder-
den euros lager dan begroot.
Vooral de kosten van de werk-
groepen bleven door aanhoudend 
uitstellen van activiteiten be-
langrijk achter. Ten opzichte van 
de begroting waren deze ruim  
€ 4.000 lager. Samen met de niet 
uitgegeven kosten voor de leden-
vergaderingen waren zij de be-

langrijkste oorzaak van het posi-
tieve eindsaldo van ruim € 5.400
Met onzekere omstandig- 
heden als het verloop van de 
Coronacrisis is het moeilijk voor-
spellen hoe de financiële positie 
ven de HKH er volgend jaar voor 
zal staan. Omdat door de positie-
ve saldi van 2020 en 2021 inmid-
dels een redelijke reserve is op-
gebouwd, verwacht het bestuur, 
ondanks het negatieve resultaat 
in de begroting voor 2022 die el-
ders in deze nieuwsbrief is opge-
nomen, geen problemen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Inventarissen
Onder de inventarissen zijn behalve de in 2018 en 2019 aangeschafte inrichtingskosten ook begrepen 
de door derden in 2019 geschonken 'multi-touch'-schermen. Parallel aan de afschrijvingskosten daarop 
wordt een evenredig deel van de ontvangen donatie ten gunste van het resultaat gebracht.  
De specificatie van het balansbedrag luidt als volgt:

*) Afschrijvingen bedragen 20% per jaar van de aanschafwaarde en worden berekend gedurende het aantal maanden dat de 
investeringen in het boekjaar in gebruik zijn. In de berekening worden uitsluitend betrokken investeringen boven € 500.
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De nieuwste geofysische technieken (geofysica is de stu-
die van de natuurkundige verschijnselen die zich voor-
doen in de aarde), uitgevoerd door Ferry van den Oever 
van bureau Saricon bv, maken het mogelijk de bouw 
van de kastelen opnieuw te bezien. Dat leidde in 2020 
tot spectaculaire ontdekkingen op het kasteelterrein van 
Oud Haerlem. Voor het eerst zagen we een kastelen-
complex met zijn directe omgeving, waarin zich func-
tionele gebouwen en dergelijke bevinden. Een wereld 
die de kastelenonderzoeker vrijwel nooit te zien krijgt.                                                                                                                                         
Maar ook op andere kasteelterreinen worden grote 
ontdekkingen gedaan, zoals op kasteel Marquette en 
naar de voorganger van kasteel Assumburg. Op dit 
moment werkt de Alkmaarse stadsarcheoloog Nancy 
de Jong samen met Rob Gruben aan een promotieon-
derzoek naar de strategische overwegingen van de kas-
telenbouwprogramma’s van rooms-koning Willem II 
(1227-1256) en diens zoon, graaf Floris V (1254-1296) 
in Noord-Holland. Nancy en Rob krijgen veel steun en 
inhoudelijke informatie van Jean Roefstra.

 Berichten van het bestuur

JEAN ROEFSTRA VERTELT ALSNOG OVER HET BODEMONDERZOEK 
NAAR DE HEEMSKERKSE KASTELEN

Jean Roefstra is de deskundige bij uitstek wat 
betreft de bodemschatten van Oud Haerlem

Na het huishoudelijk deel van de Voorjaarsledenvergadering vertelt Jean Roefstra over de voorlopige 
resultaten van het geofysisch onderzoek naar de Heemskerkse kastelen.  Deze lezing was oorspronke-
lijk gepland voor de Najaarsledenvergadering, maar die ging vanwege de coronabeperkingen niet door.
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Restauratiefonds

Heemskerk, februari 2022. Hes Niesten, penningmeester

ACCEPTGIRO EN XS4ALL GAAN VERDWIJNEN
Van de bijna 1900 leden van de HKH zijn er nog maar zes (6) die het lidmaatschapsgeld betalen met een 
acceptgirokaart. Omdat deze vorm van betalen volgend jaar definitief gaat verdwijnen, verzoeken we deze 
leden ons hun bankrekeningnummer op te geven. Ook het mailadres xs4all.nl gaat verdwijnen. De leden 
die gebruik maken van deze e-mailprovider vragen we om een nieuw mailadres op te geven. Dat kan via  
ledenadministratie@historischekringheemskerk.nl  Tenslotte een woord van dank aan de leden 
die zich hebben aangemeld als bezorger. Hun namen zijn genoteerd als reservebezorger.
Rob Groen (ledenadministratie / bezorging)  
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'HET DORP HEEMSKERK VAN TOEN & NU' VOND GRETIG AFTREK

DE SAMENSTELLERS: ENTHOUSIAST TIENTAL

Halverwege vorig jaar zocht Jumbo Roemer op 
het Haydnplein contact met de Historische Kring 
Heemskerk. De vraag was of de HKH wilde mee-
werken aan de totstandkoming van een spaaralbum 
over de geschiedenis van het dorp Heemskerk. 
Bij de HKH moest daar wel even goed over na-
gedacht worden. Zo’n boekwerk met veel plaatjes 
maak je niet op een achternamiddag. Maar… een 
mooi en leuk idee was het zeker! Het sein ging op 
groen toen een werkgroep van tien enthousiastelin-
gen er graag de schouders onder wilde zetten. 
Zo konden Jumbo en de HKH samen het idee verder 
uitwerken. Het dorp van toen en nu is door de werk-
groep vanuit verschillende invalshoeken belicht. Om 
er een paar te noemen: het begin van Heemskerk, 
de eerste wegen van het dorp, oorlogstijd ‘40-‘45, 

Heemskerk in de regio, cultuur, de scholen, het tuin-
dersgebied, de duinen, religie, monumenten en kas-
telen, feesten en zelfs een kijkje in de toekomst.
Voor ‘Het dorp Heemskerk van toen & nu’ kunt u de 
plaatjes verzamelen bij het boodschappen doen bij 
Jumbo op het Haydnplein. Plaatjes om in te plakken 
en uw beeld van en kennis over Heemskerk te ver-
breden, in combinatie met de toelichtende verhalen 
bij ieder hoofdstuk. 

De actie ging zaterdag 26 februari van start. De HKH 
had vóór de supermarkt een mooie plek in de zon, 
waar het al meteen erg druk was. Vele tientallen 
albums konden worden uitgedeeld. Op de foto van 
links naar rechts Carla van Noort, Ria Welboren en 
Henk Engel 

Het Jumboboek, zoals we het 
binnen de HKH zijn gaan noemen, is 
samengesteld door een ploeg van tien 
enthousiastelingen. Op deze foto van 
Hans Blomvliet staan ze bijna allemaal. 
Alleen Joke Kranendonk kon vanwege 
ziekte niet aanwezig zijn.
Vlnr: Henk Engel, Wim Smeels, 
Jelly Kleijn, Janne Linger, Gerard 
Castricum, Carla van Noort, René 
Muetstege, Ria Welboren en Jaap 
Schoen.
Niet onvermeld mag blijven dat Karen 
Vleugel de omslagfoto samenstelde. 
En dat Hes Niesten veel hulp verleende 
vanuit de Beeldbank.
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‘OVER HEEMSKERK GESPROKEN…’ EEN UUR HKH OP DE RADIO
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Jan Bos:’ Ik vind het fijn om mensen te helpen’

Jan Bos (65) was al jarenlang lid van de HKH toen 
hij na ruim veertig jaar te hebben gewerkt in de 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
stopte met werken. Binnen zijn werk was hij ver-
antwoordelijk geweest voor alles wat te maken had 
met die wereld van computers, hard- en software 
en dergelijke. 
Hij was nog maar amper gestopt met werken toen 
zijn aandacht werd getrokken door een aantal ar-
tikelen in de Nieuwsbrief van najaar 2019. Daarin 
was onder meer sprake van de komst van een mul-
titouchtafel in het gemeentehuis en een dito scherm 
in ons Historisch Huis. Verder werd hem duidelijk 
dat de uitbreiding van de beeldbanken zo langza-
merhand een steeds groter druk ging leggen op de 
beheerder daarvan, penningmeester Hes Niesten, 
die tot dan toe ook geacht werd het computernet-
werk van de HKH te beheren.
Niet zo gek dus, dat Jan zich aangesproken voelde. 
Er was wel een moeilijkheid: ‘Ik ben niet bepaald 
iemand die graag op de voorgrond treedt, dus ik 
moest best even wat overwinnen voordat ik hier in 

JAN HOUDT ONZE SYSTEMEN 
DRAAIEND

EEn systEEmbEhEErdEr zorgt Er – kort gEzEgd 
– voor dat dE computErs in EEn organisatiE 
doEn wat zE moEtEn doEn. bij dE hkh hEEt 
diE onmisbarE schakEl in dE kEtEn jan bos.

oktober 2019 naar binnenstapte. Maar dat viel mee, 
want Hes liet meteen merken dat ik meer dan wel-
kom was.’
Maar al snel daarna zorgde corona ervoor dat het 
HKH-werk lange tijd stillag of soms heel even op 
een laag pitje kon worden hervat.
Nu lijkt alles weer de goede kant op te gaan en kan 
Jan zich volledig gaan wijden aan zijn taak als sys-
teembeheerder van de HKH.
‘Graag’, zegt hij, ‘want ik vind het fijn om mensen 
te helpen met hun problemen op computergebied. Ik 
kan me gelukkig goed verplaatsen in de gebruikers 
en ben in staat om duidelijk te maken wat ik bedoel.’
Co Rol

Samen met Heemskerk FM zijn we vorig jaar ge-
start met een maandelijks HKH- uur op de radio. 
Elke eerste maandag van de maand van 16.00 tot 
17.00 uur. Met als titel ‘Over Heemskerk gespro-
ken…’. 
In het eerste jaar hadden we als vast onderdeel 
drie generaties Heemskerkers. En dat gaf verras-
sende gesprekken met jonge en oudere dorpsgeno-
ten. Hoe beleven zij hun dorp? Gerard Castricum 
nam ons steeds mee naar 
een van de straten van 
Heemskerk: waar komt 
die straatnaam vandaan? 

Maandag 7 maart was 
oud-burgemeester 
Wouter Hoobroeckx te 
gast in ‘Over Heemskerk 
gesproken…’

Vervolgens werden regelmatig ook de activiteiten 
van de HKH toegelicht.
Begin dit jaar hebben we de draad weer opgepakt. 
Met als vaste rubrieken opnieuw ‘de activitei-
ten van de HKH’ en ‘waar komt die straatnaam 
vandaan?’ In plaats van drie generaties gaan we 
dit jaar in gesprek met Heemskerkers over de 
geschiedenis van het dorp, aan de hand van een 
onderwerp. In februari was Piet van Zwieten op 
bezoek om te vertellen over het scannen van de 
gronden rond de kastelen. En in maart ontvingen 
we oud-burgemeester Wouter Hoobroeckx. Hij liet 
zijn gedachten gaan over wat het betekent om een 
dorp te besturen.  
Dus stemt u ook eens af op Heemskerk FM op 
de eerste maandag van de maand om 16.00 uur. 
Herhaling steeds op de derde maandag van de 
maand, zelfde tijd.
Henk Engel
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TWEEMAAL GEBOUWD?

Veel kappers en sigarenhandela-
ren hingen in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw automaten aan 
de gevel van hun zaak. Op die 
manier konden ze ook buiten de 
reguliere openingstijden (na zes 
uur en in het weekend) hun rook-
waren verkopen. 
De automaten van toen gaven 
geen geld terug. Maar daar had-
den de winkeliers wat op gevon-
den. Ze bedachten het systeem 
van wisselgeld op de pakjes. Dat 
maakte het mogelijk om in de 
geldgleuf van de automaat steeds 
hetzelfde, afgeronde bedrag te 

stoppen. Twee guldens, bijvoor-
beeld. Op het pakje werd dan het 
wisselgeld geplakt. Een kwart-
je of een of twee dubbeltjes. Al 
naargelang de prijs van de siga-
retten en de shag. Bekende mer-
ken waren Camel, Roxy, Chief 
Whip, Lexington, Mantano, 
Gladstone, Peter Stuyvesant, 
Caballero, North State, Miss 
Blanche en Golden Fiction. Lang 
niet alle sigaretten hadden filters. 
Shag: Drum, Samson, Javaanse 
Jongens, Van Nelle. 
Er kwamen ook steeds meer pro-
ducten in de automaten, al bleef 

de sigarettenautomaat het popu-
lairst. 
Bij kapper Bekker op de hoek 
Kerklaan/Deutzstraat hing op 
een gegeven moment een hele 
batterij aan automaten. Drie met 
sigaretten, twee met ‘versna-
peringen’, een met shag en een 
met… nylons. En verder nog wat 
kleine automaatjes, met vloeitjes 
(Mascotte, Rizla) en rollen Faam 
(pepermunt en drop).

TOEN MEN NOG BINNEN ROOKTE, HINGEN DE SIGARETTEN BUITEN

De kapsalon van Bekker met de 
veelheid aan automaten

Detail van het bord aan de Hoflaan. 

Sinds 23 februari 2018 wijst een 
bord aan de Hoflaan voorbijgangers 
erop dat onder het achterliggende 
weiland de resten schuilgaan van 
wat ooit het trotse kasteel Oud 
Haerlem was. Kennelijk heeft tot 
nu toe niemand de gemeente erop 
gewezen dat in de derde zin ten 
onrechte tweemaal het woord 
‘gebouwd’ staat. 
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FEEST 150 JAAR  
WIJKERMEERPOLDER 
MET TENTOONSTELLING  
EN PUZZELTOCHT

Het Wijkermeer, tussen Assendelft en Beverwijk, 
was ooit een deel van het IJ. Bij de aanleg van 
het Noordzeekanaal viel dit stuk van het gro-
te meer tussen Amsterdam en Beverwijk/
Velsen in 1872 droog. Anderhalve eeuw ge-
leden dus. Voor de huidige bewoners van de 
Wijkermeerpolder genoeg reden voor een feest.  
En dat gaat er komen: op 1 en 2 juli. 

Op vrijdag 1 juli van 13:00 tot 21:00 uur en op za-
terdag 2 juli van 10:00 tot 16.30 uur is op het adres 
Kagerweg 15 in Assendelft de tentoonstelling ‘Van 
meer tot polder’ te zien, met foto’s van de geschie-

denis en video’s met verschillende interviews en 
illustraties. 
Vandaag de dag wordt de polder veelal gebruikt als 
landbouwgebied, daarom zullen er ook landbouw-
werktuigen en machines van toen en nu te zien zijn 
en stellen bedrijven zich voor om ook de huidige 
bestemming uit te leggen. 
De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Historisch Genootschap Assendelft, 
Historisch Genootschap Midden Kennemerland en 
de Historische Kring Heemskerk. 
Naast de tentoonstelling zal op zaterdag ook een 
fietspuzzeltocht plaatsvinden met verschillende 
pauze-stations. Een aardige manier om de mooi-
ste plekken van de polder rustig te verkennen, met 
kans op leuke prijzen. 
Op het festivalterrein kunnen de kinderen deelne-
men aan diverse activiteiten en natuurlijk is er ook 
gedacht aan een hapje en een drankje. 
Een festival als dit biedt bewoners, oud-bewoners 
en geïnteresseerden een mooie kans om gezellig bij 
te praten en meer te leren over de laatste IJ-Polder.

Kaart uit 1901 van de IJpolders. Midden, boven het 
Noordzeekanaal, de Wijkermeerpolder, op dat 
moment bijna 30 jaar droog.

Na 150 jaar: kolen oogsten in de Wijkermeerpolder
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WE KUNNEN WEER VAN ONS LATEN HOREN!

Begin februari zijn we weer 
voorzichtig opengegaan. In de 
vorige Nieuwsbrief schreven we 
al dat we hoopten weer van start 
te kunnen gaan. Maar net als ie-
dereen werden ook wij weer in-
gehaald door de pandemie. De 
coronajaren hebben op onze acti-
viteiten een flinke rem gezet. We 
hopen de komende tijd weer meer 
naar buiten te kunnen treden. De 
eerste en derde vrijdag van de 
maand met kleine ontmoetings-
activiteiten in ons Historisch 
Huis in de Mariaschool. Eenmaal 

per maand een presentatie, lezing 
of film. We zullen in de loop van 
maart en april gaan ontdekken 
welke ruimte ons geboden wordt. 
Gezien de berichten van eind fe-
bruari mogen we daar optimisti-
scher in zijn! Op 18 maart hebben 
we onze eerste vrijdagmiddag 
weer gehad met de quiz ‘Raad je 
straat’.

Stond alles dan stil? Nee. Veel 
vrijwilligers zijn doorgegaan met 
hun werk voor de beeldbanken of 
genealogie. Voor de films, voor 

het depot, de bibliotheek. En de 
werkgroep Jumboboek heeft 
een vracht werk verzet, mag je 
zeggen. Natuurlijk het verschij-
nen van de de Heemskring. Vol 
verhalen, mooi vormgegeven en 
altijd weer de moeite waard om 
die in je brievenbus te vinden. En 
dat naast de Nieuwsbrief die ver-
spreid wordt. 

Kortom wel stiller, maar niet hele-
maal stil! En de hoop dat we weer 
meer van ons kunnen laten horen!
Henk Engel
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 Ooit vond ik op een suikerzakje  
 in het Amsterdamse Stedelijk 
 Museum dit prachtige tekstje van 

Anabel Torres:

Het leven bestaat uit 
geheimen,

gedeelde geheimen
          die plotseling opbloeien.

En soms… 
zijn gedichten geheimen: 

          goudklompjes
          en vreugde, als suiker

verstrooid 
op een tafel door vrienden 

gedeeld.

Ja, die tafel door vrienden gedeeld. 
Een mooi beeld. Zo is er de tafel in 
het Historisch Huis van de HKH in de 
Mariaschool. Een tafel waar verhalen over 
de geschiedenis van ons dorp gedeeld 
worden, over tafel gaan. En de suiker voor 
de koffie of de thee, als kleine kruimels 
van een verhaal verstrooid op die tafel. 
Het delen van verhalen, van de geheimen 
uit het leven die we ook vinden in onze 
geschiedenis, is vaak de moeite waard. 
Ze verrassen en verbazen. De geschiede-
nisvorsers onder ons vinden het dan ook 
heerlijk om daarin te duiken. Zo wordt 
geschiedenis bewaard.
In beelden, stambomen, films en verhalen, 
ook op schrift in de Heemskring. In al wat 
er aan geheimen in de grond zit. En het 
scannen van de gronden bij de kastelen 
ontsluit dan weer lang bewaarde gehei-
men. Mooi toch!?
Zoals we in onze folder zeggen ’De liefde 
tot zijn dorp is ieder aangeboren, en daar-
om willen we alles van ons dorp weten’. 
U ook? Schuif eens aan, aan die tafel op 
maandagmiddag of een vrijdagmiddag 
waar de geheimen van ons dorp gedeeld 
worden en de suiker de verhalen zoet 
maakt.

Henk Engel 

Dit gedichtje van Anabel Torres is door 
‘mijn’ muziekgroep Achterom inmiddels 
uitgewerkt tot een mooi lied!

Even iets anders…

Na 150 jaar: kolen oogsten in de Wijkermeerpolder

WERKGROEP ARCHIEF COMPLEET 

De werkgroep die zich bezighoudt met het omvang-
rijke papieren archief is sinds kort op volle sterkte. 
In de vorige Nieuwsbrief stelden Jelly Kleijn, Ria 
Welboren en Carla van Noort zich al voor. Nu is 
daar Marcel Baas bijgekomen. Vanwege zijn grote 
ervaring als archivaris 
bij Rijkswaterstaat heeft 
hij bij ons de taak van 
groepshoofd toebedeeld 
gekregen. Eind januari 
is een begin gemaakt 
met het scannen en be-
schrijven van het papie-
ren archief. In het depot  
kunnen Guus Docen en
Ben Thiemann zich nu 
geheel en al wijden aan de 
daar opgeslagen spullen. 
                   Marcel Baas
        

WIE WIL MET ONS 
MEEDENKEN OVER 
PRESENTATIES?
 Onze werkgroep presentaties houdt zich 
bezig met de voorbereiding van lezin-
gen, voordrachten, quizzen en dergelijke. 
Hiervoor zijn we op zoek naar een of 
meer vrouwen of mannen die in een klein 
team creatief kunnen meedenken over 
Heemskerkse onderwerpen die de moeite 
waard zijn om er van alles over te horen 
en/of zien. Voor informatie:  
secretaris@historischekringheemskerk.nl

KOM BIJ DE WERKGROEP 
EDUCATIE!
Voor de werkgroep educatie zoeken we 
mensen die het leuk vinden om projecten 
in het onderwijs te ondersteunen. Dat kun-
nen zowel onderdelen zijn van de Kern 
van Kennemerland, maar ook projecten 
die de HKH zelf heeft gerealiseerd of gaat 
realiseren. U kunt dus ook een medebe-
palende rol spelen in deze werkgroep. 
Onderwijservaring is niet noodzakelijk,  
belangstelling voor onderwijs is echter  
zeker een pre. Voor informatie 
secretaris@historischekringheemskerk.nl
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MARTHA’S RONDJE MET DE AUTOPED

Martha’s zus Ria, geschilderd door Jos Stam.

ZUS RIA GESCHILDERD DOOR JOS STAM

Martha in 1954 tijdens haar 
rondje met de autoped

In Heemskring 63 (voorjaar 
2020) stond een uitgebreid artikel 
over de 100-jarige Mariaschool. 
Aanleiding voor Martha 
Lambrechts-van der Loos om 
eens wat van haar eigen herinne-
ringen op te schrijven.
Enkele daarvan drukten we af in 
Nieuwsbrief 87 (voorjaar 2021). 
Nu laten we Martha aan het woord 
over haar ‘rondje met de autoped’.

Op deze autoped met luchtban-
den mocht ik een rondje in de 
dorpskern maken. Wij woon-
den in het laantje van de A. 
Verherentstraat, bij het Hoge 
Werfje. 
Het zal zondag geweest zijn, ge-
zien de witte strik en mijn nog 
witte gympies, die elke zater-
dagavond een beurt kregen met 
witsel.
Bij de Berkelaer ging ik de hoek 
om, langs de dames Oostrum, 
Aaf en Lou Groenland, (de melk-
handelaar bij wie mijn broer 
Frans op zaterdag werkte), langs 
dokter Schutte en het St. Jozef 
Ziekenhuis.
Bij kapper Bekker stak ik over 
naar de bioscoop van Henneman, 
dan langs de fietsenwinkel van 
Van Tunen en iets verder werd ik 
op de foto gezet. 

De hoek om bij bakker Schuijt, 
waar je op zondag voor een stui-
ver eerst uitgebreid het lekkers 
bekeek voor je een keuze maakte. 
Verderop stak ik de Starstraat 
over en langs het raadhuis de 
Maerelaan in, voorbij naai- 
atelier Arfa en meester Kerklaan. 
Bij de Jozefschool de hoek om en 
langs de Mariaschool naar huis.

Ook in Heemskring 65 stond 
een artikel dat Martha’s bijzon-
dere aandacht trok. Het ver-
haal over Jos Stam herinnerde 
haar er namelijk aan dat haar 
zus Ria jaren geleden door Jos 
Stam werd geportretteerd. 
Het kostte nog wel enige moei-
te dit portret hier afgedrukt te 
krijgen. Ria woont tegenwoor-
dig in Duitsland en verbleef 
ten tijde van Martha’s verzoek 
om een foto van het portret in 
Tunesië. Via haar zoon lukte 
het toch nog. 

NA TWEE JAAR WEER EEN OER-IJ-EXPEDITIE

Na twee coronajaren die het wandel- en bele-
vingsevenement onmogelijk maakten, kan de 
Oer-IJ-expeditie dit jaar hoogstwaarschijnlijk 
wel doorgaan.
Stichting Oer-IJ en Le Champion hebben in 
ieder geval goede hoop dat op Hemelvaartsdag 
26 mei zo’n 4.000 wandelaars weer zullen  
deelnemen aan de voettocht met als thema  
‘Ode aan het Oer-IJ-landschap’.
Bij twee van de in totaal vijf routes komen de 

deelnemers ook langs ‘ons’ kasteel Assumburg. 
Hier zullen enkele HKH-leden wellicht weer in 
historische kledij een stukje Heemskerkse ge-
schiedenis uitbeelden, terwijl in en bij een markt-
kraam allerlei informatie, in woord en geschrift, 
te verkrijgen zal zijn. Het zal daarbij vooral gaan 
over de vele kastelen die gestaan hebben langs 
de oude waterloop van het Oer-IJ. Maar uiteraard 
gaan we ook van de gelegenheid gebruikmaken 
de aandacht te vestigen op onze eigen HKH.
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PRIJSVRAAG: OPNIEUW EEN ZOEKTOCHT  
DOOR DE BEELDBANK

DEELNAMEFORMULIER 

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

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

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………….………………

Het succes van de najaarsprijs-
vraag brengt ons ertoe u opnieuw 
een speurtocht door onze foto-
beeldbank aan te bieden. Het is 
de bedoeling dat u in de zoekbalk 
één voor één de hieronder staan-
de nummers plaatst en dan op 
‘Zoeken’ drukt. Uit de tekst bij de 
foto’s die u dan te zien krijgt, kunt u 

de bijbehorende vraag beantwoor-
den. Het gaat steeds om de eerste 
letter van het gevraagde woord. 
Alle letters samen vormen, in de 
gegeven volgorde, uiteindelijk een 
woord dat een begrip is voor veel 
wandelaars in ons duingebied. Hier 
komen de nummers van de foto’s 
en de vragen die erbij horen.

AD VAN DER 
PUTTE WINT 
PRIJSVRAAG
 
De prijsvraag in 
Nieuwsbrief 88 lever-
de aanzienlijk meer 
inzendingen op dan 
de (te) moeilijke in 
Nieuwsbrief 87. Er 
waren overigens niet 
alleen maar goede op-
lossingen. Het woord 
dat werd gevormd door 
de beginletters van de 
antwoorden, was 

EZELSBRUG.                                                                                

De winnaar is gewor-
den: Ad van der Putte. 
Hij is dus een jaarlang 
vrijgesteld van contri-
butie.

Oplossingen graag per mail naar secretaris@historischekringheemskerk.nl  
Of per post naar HKH, Postbus 46, 1960 AA Heemskerk. Vermeld op de envelop linksboven: 
Prijsvraag. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Aan welke weg 
stond deze auto?
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AGENDA

19 april  Voorjaarsledenvergadering HKH
2 mei  16.00 uur: ‘Over Heemskerk  

gesproken’. Een uur HKH live bij 
Heemskerk FM (herhaling 16 mei)

8 mei  Laatste dag spaaractie 
HKH en Jumbo

10 mei Bestuursvergadering HKH
26 mei  Oer-IJ-expeditie. HKH-stand bij 

slot Assumburg 
6 juni  Dag van het Kasteel  

(’open kastelendag’)
7 juni Bestuursvergadering HKH
13 juni  16.00 uur: ‘Over Heemskerk  

gesproken’. Een uur HKH live bij 
Heemskerk FM (herhaling 20 juni) 

18 juni  Herdenkingsfeest 102,5 jaar 
Mariaschool. HKH, kunstenaars, 
café Lokaal, Heemskerk FM en 
RTV Heemskerk

25 juni  Openingsconcert eeuwfeest fanfa-
re Sint Caecilia in dorpscentrum

1&2 juli Festival 150 jaar Wijkermeerpolder
4 juli  16.00 uur: ‘Over Heemskerk ge-

sproken’. Een uur HKH live bij 
Heemskerk FM (herhaling 18 juli).

12 juli Bestuursvergadering HKH

OOK TOEN VERVUILING DOOR 
INDUSTRIE

Een foto uit 1960, die een probleem in beeld brengt 
dat tot op de dag van vandaag de gemoederen 
bezighoudt. Weliswaar in een wat andere vorm, 
maar toch…We zien hier hoe het schoonmaakbe-
drijf van Lou Tuijn het glas schoonmaakt boven 
de kassen van tuindersbedrijf Jan Castricum.  Aan 
de Rijksstraatweg zat op die glasplaten regelma-
tig een ‘mooi’ laagje roet. Maar ook toen al heette 
het: de vervuiler betaalt. De kosten werden gedeeld 
door Van Gelder Papier, de PEN-centrale en de 
Hoogovens. Let ook op de waslijn: het zal maan-
dag geweest zijn. En voordat de kleding kon wor-
den opgehangen moest ook die lijn van een laagje 
roet worden ontdaan.
Op de foto zien we van links naar rechts Jan 
Castricum, zijn dochter Tiny, Lou Tuijn, Joop Bruijn, 
Van Duivenvoorde en Niek Tuijn.

Hou de datum maar alvast vrij: zaterdag 18 
juni wordt het feest in en rond de Mariaschool. 
Eigenlijk zou het in 2020 gevierd worden, maar toen 
gooide corona roet in het eten. Een jaar later idem dito. 
Maar in 2022 moet het toch kunnen! Tijd: van 11.00 tot 
17.00 uur. Hoewel het draaiboek-van-toen niet simpel-
weg kan worden gekopieerd, moet het met Heemskerk 
FM, café Lokaal, de kunstenaars en natuurlijk de 
HKH toch wel een feestelijke boel kunnen worden. 
Wordt vervolgd.

NA TWEE JAAR DAN TOCH: EEN EEUW MARIASCHOOL
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