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HKV Loopmare 
* archeologie  * genealogie 

* geschiedbeoefening * monumentenzorg  
Jaargang 27, nr. 3, September 2018 
 

Secretariaat Historische Kring Velsen:  

Postbus 122 

1970 AC IJmuiden  

E-mail: secretariaat@historischekringvelsen.nl 

Ledenadministratie:  

Biallosterskilaan 8 W 

2017 SH Santpoort-Noord 

Tel. 023-8882773 

E-mail: ledenadministratie@historischekringvelsen.nl 

Redactie Velisena Loopmare: 

   Zie de colofon op de laatste pagina 

Website: www.historischekringvelsen.nl 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nieuws van het bestuur 
 

Vacature per november 2018 : secretaris HKV. 
Sinds 13 april 2015 vervult  Hannie van den Outenaar binnen ons bestuur de functie van secretaris. 

Ze doet dat adequaat en met veel enthousiasme, maar zoals het in het leven gaat: langzaam gaan de 

jaren tellen. 

Dat realiseert ook Hannie zich en daarom heeft ze aangegeven dat ze haar functie wil neerleggen 

t.g.v. de ledenvergadering van 12 november. Wij vinden dat jammer maar begrijpelijk, en wij 

respecteren uiteraard de gemaakte keuze. 

Wij zoeken dus een nieuwe secretaris voor de HKV. Wilt u alstublieft met het bestuur meedenken 

hoe in de vacature te voorzien. Kijk daarbij gerust naar gegadigden buiten de leden van HKV. Onder 

het motto “niet geschoten, zeker mis” vragen wij u dus ook in uw familie en kennissenkring te 

kijken. 

Meldt de door u geschikt gevonden kandidaat bij het secretariaat. Er wordt subiet contact met hem of 

haar opgenomen. 

OVERIGENS wordt de taak van de secretaris aanzienlijk verlicht als we iemand hebben die de 

ledenvergaderingen (2 x per jaar) wil notuleren. Ook hier geldt dat dit geen HKV lid hoeft te zijn. 

Kijk daarom eens rond in uw naaste omgeving. Er is vast iemand onder ons die een (klein-) kind 

heeft die het de moeite waard vindt om een paar uurtjes per jaar zich in te zetten voor onze 

vereniging. 

Wij zien alle reacties met veel belangstelling tegemoet op secretariaat@historischekringvelsen.nl of 

bel gewoon met een der bestuursleden. 

N.B. volgens de statuten dient men wel lid te zijn (of te worden) van de Historische Kring Velsen !  

mailto:secretariaat@historischekring
mailto:hkv-velsen@online.nl
mailto:ledenadministratie@historischekringvelsen.nl
http://www.historischekringvelsen.nl/
mailto:secretariaat@historischekringvelsen.nl
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Bezorger post voor Santpoort-Noord gevraagd. 
Na ruim 25 jaar de jaarboeken VELISENA, nieuwsbrieven en contributienota’s te hebben bezorgd 

bij HKV leden in Santpoort-Noord, heeft Jan Hein Beelen aangegeven met deze klus te willen 

stoppen. Daar hebben wij uiteraard alle begrip voor en wij danken Jan Hein dan ook voor zijn niet 

aflatende inzet voor dit werk. Geweldig dat hij dat zo lang heeft willen doen! 

Tegenwoordig gaan nieuwsbrieven en contributienota’s nagenoeg alle digitaal, alleen het jaarboek is 

nog een grote klus. 

Wij zoeken dus één of twee nieuwe bezorgers voor Santpoort-Noord. Afhankelijk van wie zich 

melden kunnen we deze wijk in twee stukken opdelen, zodat de klus minder omvangrijk wordt. 

Wij zoeken dus tenminste twee leden die bereid zijn om in Santpoort-Noord de stukken bij 

leden in de brievenbus te deponeren. Meestal is er geen echte haast bij dus u kunt er ca. 10 

dagen over doen om uw nieuwe taak te vervullen. Bent u bereid deze absoluut belangrijke taak 

te vervullen meldt u zich dan bij : secretariaat@historischekringvelsen.nl 
 

HKV info stand op jaarmarkten. 
 

Tot nu toe heeft HKV op de Pinkstermarkt Duin & Kruidberg en de Jaarmarkt Dorpsfeest Santpoort 

met een info stand gestaan. Aanwezigheid op dergelijke evenementen is van belang om de naam 

Historische Kring Velsen uit te dragen. Het blijkt nog steeds dat bezoekers niet bekend zijn met ons 

bestaan, of niet weten welke activiteiten er binnen onze vereniging kunnen gebeuren. 

We staan dit jaar zoals gebruikelijk nog op de altijd druk bezochte Jaarmarkt Velsen-Zuid (Oud 

Velsen) op zaterdag 29 september 2018. 

Ook nu weer vragen wij onze leden om op die dagen 2 á 3 uurtjes te helpen de stand te beheren. Dit 

is altijd een leuke ervaring, o.a. door de vele gesprekken die met bezoekers gevoerd worden. 

Als u ons op 29 september  wilt helpen, stuur dan s.v.p. een berichtje aan  

secretariaat@historischekringvelsen.nl en geef aan of u in de ochtend of de middag beschikbaar bent. 

 

Alvast dank voor uw aanmelding. 

 

Bericht van de ledenadministratie 
 

Sinds 1 juli  2018 hebben wij weer een nieuw lid mogen inschrijven, en wel: 

 

Hr. Frank C. Mantje te Alkmaar. 

 

Wij heten hem van harte welkom en hopen dat hij veel genoegen beleeft aan het lidmaatschap. 

Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief, en na ontvangst van hun contributiebetaling voor het 

lopende jaar, ontvangen zij als welkomstgeschenk het laatstverschenen jaarboek “Velisena”. 

 

Ook nu vragen wij u weer om familie, vrienden, kennissen, collegae en buren aan te moedigen lid te 

worden van de HKV. U kunt hen als geen ander het belang van een lidmaatschap van de HKV 

verklaren. Uiteraard kunt u hen ook verrassen met een CADEAULIDMAATSCHAP! 
Eelco Graafsma Ledenadministratie.  

mailto:secretariaat@historischekringvelsen.nl
mailto:secretariaat@historischekringvelsen.nl
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Excursie & Lezingen. 
 

Lezingen programma najaar 2018 
Maandag 8 oktober 2018 
Wim van Hooff: “Een wasprogramma van een week.” 

In deze lezing zal de geschiedenis van Midden Kennemerland (Overveen, Bloemendaal, Santpoort/Velsen) in 

de periode van 1500 – 1960 worden behandeld. Rond 1500 was het gebied rond Haarlem, waaronder 

Heemstede, Tetterode (Overveen), Aelbertsberg (Bloemendaal) en Velsen (waaronder Santpoort Dorp) al in 

een redelijke ontwikkeling. In 1550 was er in de Haarlemse regio al sprake van een bloeiende handel in 

lijnwaad of laken (linnen). Het basisproduct werd in die tijd nog geïmporteerd en ter plaatse veredeld. Daartoe 

moest het van oorsprong grauwe lijnwaad ter plaatse behandeld worden door de lokale blekerijen. “Haarlemse 

Bleek”, of “Haarlems Laken” stond garant voor kwalitatief hoogwaardig linnen en genoot een uitstekende 

reputatie tot ver over onze landsgrenzen. Rond 1660 kwamen met name Vlaamse wevers naar steden als 

Haarlem en Leiden en brachten zo ook de linnenindustrie naar onze regio. Het blekersambacht werd hier 250 

jaar intensief beoefend. Ook komt de wasbleek ter sprake, zoals die tot rond 1940 nog beoefend werd. Toen 

had men thuis nog geen wasmachines met een wasprogramma van zeg anderhalf uur; het handambacht nam 

toen nog (tenminste) een hele week in beslag! 

  

Maandag 12 november 2018 

Henk Koelman: “Geschiedenis van Spaarnwoude en Kerk de Stompe Toren.” 

Henk Koelman presenteert een historisch overzicht over de geschiedenis van het markante 

kerkgebouw in Spaarnwoude. 

 

(NB. Deze lezing wordt na de pauze gevolgd door de najaars ledenvergadering van HKV). 

 

 

Excursie naar Provinciaal Depot voor Archeologie. 

 
Op donderdag 18 oktober is een excursie voor HKV-leden naar het Provinciaal Depot voor 

Archeologie, Westerplein 6, te Castricum. 

Het depot is gelegen achter het NS station van Castricum en vormt een (niet openbaar toegankelijk) 

onderdeel van het Huis van Hilde. 

De heer Martin Veen ontvangt ons om 14.00 uur in het depot en leidt ons rond. De duur van de 

rondleiding hangt mede af van de interesse en de vragen van ons als bezoeker. Omdat we toegang via 

de balie van het Huis van Hilde krijgen, kunnen we na afloop nog tot 17.00 uur genieten van de 

expositie(s) van het Huis van Hilde. 

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan deze excursie. Deelname geschiedt op volgorde 

van aanmelding, en vol=vol. Aanmelden s.v.p. via graafsma@quicknet.nl of 023-8882773. 

Kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, s.v.p. voor aanvang van de excursie contant en gepast 

te voldoen. 

We kunnen proberen om met4 of 5 auto’s gezamenlijk te reizen. U kunt ook met de trein vanaf 

station Santpoort-Noord of Driehuis. Enkele reis kost dan respectievelijk € 3,70 of € 3,50 

 

 

mailto:graafsma@quicknet.nl
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Nieuws van het Noord-Hollands Archief 

De Janskerk bestaat dit jaar 700 jaar. Op 21 juni a.s. opent de tentoonstelling ‘700 jaar bewaard 

Janskerk’. Zie later: www.noord-hollandsarchief.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HKV Loopmare is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring Velsen 

en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder redactie van het bestuur. 

     Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar het secretariaat, 

E-mail : info@historischekringvelsen.nl  

    De volgende Velisena Loopmare verschijnt in Oktober 2018. Kopij van werkgroepen 

en van leden wordt uiterlijk op 5 Oktober 2018 verwacht. 

    Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld. 
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