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Nieuws van het bestuur
Het bestuur van de Historische Kring Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
najaarsvergadering te houden op maandag 2 november 2015 in Woonzorgcentrum De
Hofstede aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek.
De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur. Zaal open op 19:30 uur.

Gastspreker
De gastspreker deze avond is de heer V. Schaap.
Het thema van de lezing is: “De grote zeesluis IJmuiden”.

Bestuursverkiezingen
 De heer W.Sellen (bestuurslid) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Statutair kan de
heer Sellen zich niet herkiesbaar stellen.
 Mevr. K.de Ruijter heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken uit het bestuur.

Bestuursuitbreiding
Zoals bekend heeft het bestuur thans nog vier vacatures die wij graag willen vervullen.
Momenteel bestaat het bestuur uit vier leden om alles draaiende te houden. Dat zijn echt te
weinig bestuursleden voor het vele werk dat verricht moet worden. Het is daarom dringend
gewenst dat deze vacatures ingevuld worden.
Wij blijven zoeken, maar zouden het ook helemaal niet erg vinden wanneer iemand zich spontaan
zou melden ! U heeft daarvoor nog tot de najaarsledenvergadering gelegenheid.
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Agenda
1. Opening
2. Mededelingen (telling aanwezige c.q. vertegenwoordigde leden)
3. Lezing door de heer V.Schaap
PAUZE
4. Ingekomen stukken
5. Notulen jaarvergadering 13 April 2015 (zie hierna)
6. Begroting 2016 (zie laatste pagina)
7. Bestuursverkiezingen / Kandidaten
- De heer W.Sellen (bestuurslid) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
8. Mondelinge presentatie werkgroepen; de voorzitters vertellen over de activiteiten.
9. Rondvraag
10.Datum volgende vergadering
11.Sluiting

Notulen van de voorjaarsledenvergadering, gehouden op maandag 13 april
2015 in Zorgcentrum de Hofstede te Velserbroek
Aanwezig waren 42 (bestuurs) leden en 2 niet leden.
Afwezig met afbericht: de heer en mevrouw Uyl, de heer J. van der Pol, de heer E. Baalbergen,
de heer W. Molenaar, de heer C. de Vlieger, de heer J. Rodenburg, mevr. M. Rienks en mevr. C.
Meijer-Luit.
Afwezig zonder afbericht : mevrouw K. de Ruijter
1. en 2. Opening en mededelingen
Om 20.05 uur opent Henk Timmers de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij deelt
mede dat hij de vergadering t/m punt 3 zal voorzitten. Verder deelt hij mee dat in de agenda de
naam van de spreker helaas verkeerd is weergegeven dit moet zijn, Ruud van Dobben. Na de
pauze zal Gerard van Broekhuijsen aandacht besteden aan het Romeinen jaar in Velsen.
3. Verkiezing bestuursleden
Beschikbaar hebben zich gesteld mevr. H. van den Outenaar en de heer A. Meert. De beiden
kandidaten stellen zich voor: de heer Meert is geboren in Zeeuws Vlaanderen (wat aan zijn
tongval te horen is) en heeft na zijn pensionering geschiedenis gestudeerd. Mevr. van den
Outenaar is een geboren en getogen Velsense en is een voormalig medewerkster van de
Bibliotheek Velsen. Door middel van applaus stemt de vergadering in met de benoeming van
beiden. Hierop neemt de heer Meert de voorzittershamer over (figuurlijk) en dank de vergadering
voor het vertrouwen
4. Ingekomen stukken secretaris
Geen
5. Lezing door de heer Ruud van Dobben over Haarlemmer Olie
De heer van Dobben begint zijn lezing met de mededeling dat het Medicamenthum Gratia
Probathum Haarlemmer Olie, door de schoolmeester Claes Tilly in 1696 is uitgevonden en in de
handel gebracht. Hierna volgt een boeiende uiteenzetting over de tijd waarin Claes Tilly leefde en
de wijze waarop Haarlemmer Olie wordt vervaardigd. De grondstof wordt verkregen door
insnijding van een boom (b.v. dennenboom), door het sap (hars) te vermengen met o.a. zwavel
ontstaat een substantie, die een ontsmettende, zuiverende en afdrijvende werking heeft. In de
gebruiksaanwijzing uit 1749 (die ter lezing rondging) wordt het aanbevolen tegen nier- en
blaasstenen ook zou het helpen tegen maagklachten, wonden, verstuikingen, benauwdheid, hoest,
koorts en vele andere kwalen.
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Vervolgens verteld de heer Dobben over het wel en wee van het bedrijf door de eeuwen heen en
de vele processen die gevoerd zijn tegen bedrijven die het product trachten na te maken. Ook de
vele ruzies in de familie passeren de revue, met als climax het feit dat na het overlijden van de
moeder van de heer van Dobben zijn beide zusters hun erfdeel opeisten, met als gevolg dat het
bedrijfspand aan de Anthoniestraat in Haarlem waar het bedrijf al eeuwen was gevestigd moest
worden verkocht en daardoor niet meer geproduceerd kan worden. De heer van Dobben zoekt
kopers voor zijn patenten en productiemiddelen!
Na de lezing toonde de heer Dobben enkele oude verpakkingen o.a. een buisgasflesje afgesloten
met een stukje varkensblaas. Daarnaast bood hij à raison van € 5,00 een fraai vormgegeven
jubileum poster aan, die in 1996 ter ere van het 300 jarig bestaan werd uitgegeven.
PAUZE
*. Gerard van Broekhuijsen vraagt aandacht voor het Romeinen jaar in Velsen.
Allereerst toont de heer van Broekhuijsen een geactualiseerde uitgave van het boekje: één koers,
één strijd, de vrijheid - Velsense verzetslieden geëerd met straatnamen, uitgegeven door het
Comité 4 en 5 mei Velsen.
Als secretaris van de Stichting Romeinen in Velsen houdt hij een gloedvol betoog over de
activiteiten die ondernomen zijn en worden in het kader van 2015, 2000 jaar Romeinen in Velsen.
e.e.a na te lezen op de website www. romeinenjrinvelsen.nl
6. Notulen Ledenvergadering d.d. 10 november 2014
Tekstueel en inhoudelijk: geen op- of aanmerkingen.
Hierna worden de notulen vastgesteld, met dank aan de notulist
7. Voorstel bijdrage in de portokosten
Het voorstel van het Bestuur is de contributie voor de leden die de Velisana en de Velisena
Loopmare per post ontvangen een bijdrage in de portokosten in rekening te brengen van € 5,00.
Na enkele vragen uit de vergadering en een toelichting van de zijde van het Bestuur gaan de
aanwezige leden akkoord met het voorstel.
8. Jaarverslagen 2014 van bestuur en werkgroepen
Tekstueel en inhoudelijk: geen op- of aanmerkingen
9. Financieel Jaaroverzicht 2013
Na opmerkingen uit de vergadering zegt het Bestuur toe in het vervolg een grotere letter te
gebruiken voor het financiële jaarverslag, ook zal het verslag vooraf worden toegezonden al of
niet als bijlage bij de Loopmare.
Vervolgens wordt het financiële jaaroverzicht goedgekeurd.
10. Verslag van de kascontrolecommissie
De heer V. Spekking en mevr. L. Hagen hebben de kas gecontroleerd. De kascommissie
adviseert de bankafschriften te downloaden, zodat geen papieren afschriften meer hoeven te
worden gebruikt en i.v.m. voorkomen van diefstel een gelimiteerde bankafname per dag in te
stellen, tevensop het jaarverslag de werkelijke lasten aan te geven.
De kascommissie adviseert om het bestuur te dechargeren voor het financiële beheer over het
afgelopen jaar. De vergadering volgt het advies.
11. Benoeming lid kascontrolecommissie
De heer Spekking wordt bedankt voor de twee jaar die hij zich heeft ingezet als lid van de
kascontrolecommissie. Mevr. L. Hagen is ook komend jaar lid van de kascontrole. Het huidige
reserve lid de heer L. van Grinsven zal als tweede lid van de kascontrolecommissie gaan
fungeren. De heer C. de Vlieger biedt zich aan als reserve lid.
Velisena Loopmare, 2015-03

3

12. Rondvraag
De heer Graafsma van de werkgroep Activiteiten deelt mee dat de agenda voor de lezingen t/m
januari 2016 gevuld is. Als gevolg van het lezingenprogramma 14 nieuwe leden te verwelkomen
waren. De deelname aan de excursies viel tegen, daarom vraagt hij de leden ideeën aan te dragen.
Een fietsexcursie in september is in voorbereiding.
De heer J. Rutte biedt aan een rondleiding van ca. drie uur te faciliteren op het Forteiland.
12. Datum volgende ledenvergadering en sluiting
De najaarsledenvergadering is op maandag 2 november 2015, niets meer aan de orde zijnde, sluit
de voorzitter om 22.15 uur de vergadering.
W.G. Sellen, notulist

HKV activiteitenprogramma
Markten en festivals. 2015
Het bestuur is blij met hulp en bijstand van leden bij diverse activiteiten.
De info-stands konden bijna allemaal bemand worden.
De Pinkster Jaarmarkt 25 mei 2015 op Duin en Kruidberg werd goed bezocht, het was een leuke
dag met een heel goed resultaat. 4 nieuwe leden en verkoop van oud en nieuw materiaal.
Vrijwilligers waren Armand Meert, Hannie van den Outenaar, Peter Mooij, Monique en John
Buijsman.
7 augustus was de info-stand op het Dorpsfeest in Santpoort. De vrijwilligers waren Trudie
Klaster, Nel Willenbroek, Hannie van Erven, Monique Buijsman, Henk Timmers en supervisor
Eelco Graafsma.
Voor de Presail op 15 en 16 augustus konden er niet genoeg vrijwilligers gevonden worden en
waren we dus niet present.
Maar voor de jaarmarkt in Velsen kon een rooster samengesteld worden: Henk Timmers,
Monique Buijsman , Esther en Peter Koster-Köhler, Piet Heijblok (die verhinderd was door
ziekte), Hannie van den Outenaar, en supervisor Eelke Graafsma.
Wilt u volgend jaar ook eens meedoen, geef u op bij het secretariaat of bij Eelco Graafsma.
Het is heel leuk, je ontmoet soms mensen die je jaren niet meer gezien hebt. Een uurtje of twee
kan toch altijd wel?

HKV Lezingen-programma :
14 December 2015 :

Droog, warm en goed geschoeid.
Wat de leervondsten ons vertellen over het soldatenleven in Velsen.
In het kader van het jaar van de Romeinen, een lezing verzorgd door Carol van Driel-Murray.
Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Toegang leden gratis, niet-leden €2,50
11 Januari 2016 :

Tussen stuivend zand, vette klei en onwelriekend veen;
Nieuwe archeologische waarnemingen uit Velsens bodem.
Aan de orde komt onder meer een metersdiepe profielwand door de IJmuiderstraatweg van een
kilometer lengte, met sporen uit zowel de Midden IJzertijd (± 350 v.Chr.) als van de
Middeleeuwen, met de randzone van de Breesaap.
Wederom opent Wim Bosman het lezingen-jaar van de HKV en wel op 11 Januari 2016 !
Deze lezing is in Wijkcentrum De Hofstede, Velserbroek
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Toegang leden gratis, niet-leden €2,50
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Bericht van de ledenadministratie
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

Jan Victor Suurmond
Afgelopen zomer is de redacteur van de Velisena en samensteller van de Velisena Loopmare,
enkele malen geopereerd.
Momenteel is hij aan het revalideren en hij zou het bijzonder op prijs stellen als men hem een
kaartje met beterschapswensen zou sturen.
Verder het verzoek om momenteel geen bezoek te brengen
Zijn huidige adres is :
J.V.Suurmond
p.a. Revalidatiekliniek Sint Jacob
Schipholweg 4
2035 LB Haarlem
Alvast onze dank !

De opmerkzame lezer zal het opgevallen zijn dat er geen presentatie van Velisena 2015 op de
agenda staat. De reden mag duidelijk zijn, door de ziekte van Jan Victor is het de overige
redactieleden niet gelukt een representatieve Velisena te creëren. In het najaar van 2016 zal er
derhalve een dubbel-nummer verschijnen. Het spijt ons oprecht dat e.e.a zo is verlopen, maar er
was ons inziens sprake van overmacht.
Aangezien niet duidelijk is wanneer Jan Victor zijn activiteiten t.a.v. de Velisena Loopmare zal
hervatten, het verzoek om kopij voor de volgende nieuwsbrief eveneens te zenden aan de
penningmeester die deze activiteit op dit moment overneemt totdat Jan Victor deze weer over zal
nemen.
Het E-mail adres is penningmeester@historischekringvelsen.nl
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Bezorgers Loopmare en Velisena.
De bezorging van de Loopmare en Velisena wordt door vrijwilligers gedaan, vanwege hoge
portokosten.
We wijzen leden er nogmaals op dat het prettig zou zijn als men de Loopmare op het e-mailadres
laat bezorgen.
Dit jaar zijn er mensen uitgevallen die de bezorging in een bepaalde wijk deden.
We bedanken de bezorgers: Monnie Rienks, Rob Huizinga en familie Rings voor al het werk dat
ze gedaan hebben.
Er is een nieuwe bezorglijst samengesteld:
De vrijwilligers zijn:
Mike Uijl en Monique Schoemaker voor de etiketten en zij brengen de bundels bij de bezorgers
thuis.
Wijk I, Trudi Bos
Wijk II, Wim Sellen
Wijk III, Hannie van den Outenaar; . Esther Koster-Köhler
Wijk IV, Eelco Graafsma
Santpoort: Jan Hein Beelen/ Ineke Bolland-Oosterbaan
Santpoort-Z. Bob van Wanrooy / Astrid Morren
Velserbroek: Mike Uijl een Monique Schoemaker
Driehuis: Ronald Rustemeijer
Velsen-Zuid : Piet Heijblok
Velsen-Noord : Eelco Graafsma
Beverwijk: IJs Luttik
Ook hier vragen we nieuwe mensen voor, bijvoorbeeld als reserve. Het is soms een goede
wandeling van een half uur door de omgeving of een leuke fietstocht van een uur.
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Rabobank Fietsdag

De Rabo fietstocht op 13 september 2015
Op zondag 13 september konden de leden van de HKV meedoen aan de Rabo Fietsdag,
georganiseerd door de Rabobank IJmond.
Voor de Rabo-fietstocht hadden zich officieel 8 mensen opgegeven, een aantal leden van de HKV
maar ook mensen die het leuk vonden om voor de vereniging 30 km te fietsen.
Onze hartelijke dank gaat naar hen uit .
Iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt ontvangt € 12,50 voor de club.
Hannie van den Outenaar

Recent ontvangen schenkingen
Boeken:
Egbert Reitsma, architect, meester in baksteen. 1892 – 1976, K.van der Ploeg en Teo Krijgsman.
Reitsma is de architect van de Gereformeerde Kerk in IJmuiden-Oost, gebouwd in 1930, die
moest afgebroken worden voor het schutsveld van de Duitsers in 1945.
Tevens is een copie van een aquarel van deze kerk geschilderd door de architect ontvangen.
Boek en copie zijn geschonken door de kleindochter van de architect Frederiek Reitsma.
Beleef Oud-IJmuiden, verhalen uit de oude visserswijk. Agnes de Boer en Marlenne Schrijver.
De schrijfsters hebben dit boek geschonken tijdens de presentatie in augustus 2015.
Het gaat om verhalen of herinneringen en het boek is geïllustreerd met veel foto’s.
USB-stick :
Ontvangen via de familie Huijboom van de familie Jogry en Neil Blok, de laatste een geboren
Driehuizenaar, al jaren woonachtig op Bali.
Neil Blok heeft een boek geschreven met herinneringen aan Driehuis en Velsen, dit boek wordt
bekeken door Tom Bolland van de genealogie groep.
Collectie:
De collectie geschonken door opgeheven “Driehuis i.o” omvat een prachtig album met oude
ansichtkaarten over Driehuis. Van deze ansichten zijn reproducties gemaakt op A3 formaat.
In dit archief zijn daarnaast allerlei knipsels en folders over diverse onderwerpen te vinden.
Verder is een usb-stick met meer informatie over Driehuis ontvangen.
Het archief zal bekeken worden door de commissie collectievorming waarna het overgebracht zal
worden naar het NoordHollands Archief in Haarlem waar de HKV opslagruimte heeft gehuurd.
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Verschenen
 Tot op het Bot, Skeletten van middeleeuwse Haarlemmers op de Botermarkt & het
Begijnhof. Anja van Zalinge & Constance van der Linde, 2015. 144p, 135 ill.
ISBN 978-94-91936-04-3.
Onder onze voeten, gewoon op straat, op plekken waar je ze soms helemaal niet verwacht,
liggen sporen van de lange geschiedenis van Haarlem verborgen. Bij archeologische
opgravingen kwamen op de Botermarkt en het Begijnhof meer dan honderd menselijke
skeletten aan de oppervlakte. Nog nooit eerder zijn er tijdens opgravingen in Haarlem zoveel
tegelijk en bij elkaar gevonden. Het zijn de restanten van mensen die eeuwen geleden, na hun
overlijden, aan de Haarlemse bodem werden toevertrouwd.

Tentoonstellingen
 Voor de lieve vrede. Bezetting, bevrijding en wederopbouw in Haarlemmermeer.
Tentoonstelling in het Historisch Museum Haarlemmermeer t/m 11 januari 2016.
Open: tot 1 november 2015 van dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur en van 1 november
2015 tot 11 januari 2016 op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Bosweg 17. 2131 LX Hoofddorp.
Tel. 023-5620437. www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl
Jan Victor Suurmond

 Echte winters.
Echte winters, bestaan ze nog? In de 19de-eeuwse Nederlandse schilderkunst wel.
Van 7 november 2015 t/m 6 maart 2016 zijn in Teylers Museum ijskoude winterlandschappen vol
schaats- en sleeplezier te zien van specialisten als Schelfhout en Apol, naast werk van beroemde
schilders als Koekkoek, Jongkind, Mauve, Breitner en Van Gogh. Echte winters laat het 19deeeuwse winterlandschap voor het eerst in zijn volle breedte zien, van knusse koek en zopies op
een stadsgracht tot heftige taferelen met rampzalig kruiend ijs.
www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/echte-winters
Openingstijden : dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur / zondag, feestdag: 12.00 - 17.00 uur
1e Kerstdag & Nieuwjaarsdag, gesloten
Henk Timmers

 Gratis op de thee.
Het Nationaal Archief in Den Haag presenteert in het kader van de viering van 200 jaar
koninkrijk de tentoonstelling 24 uur met Willem - Koning van Nederland en België. Over een dag
in het leven van de eerste koning van ons land. Bewonder de topstukken uit het Nationaal
Archief, zoals de eerste grondwet en de eerste troonrede. Persoonlijke bezittingen van Willem I
uit het Koninklijk Huisarchief, zoals zijn werkkostuum en persoonlijke aantekeningen, brengen
de bezoeker dichter bij koning Willem I dan ooit tevoren.
De tentoonstelling 24 uur met Willem - Koning van Nederland en België duurt tot en met 17 juli
2016.
Nationaal Archief : P.W. Alexanderhof 20, 2595 BE DEN HAAG, 070 3315400
http://www.gahetna.nl/tentoonstelling/24-uur-met-Willem
Openingstijden : di 10-21 u, wo t/m vr 10-17 u, za + zo 11-17 u. 21 april + 9 juni 2014: 11-17 u
Henk Timmers
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 Rome. De droom van keizer Constantijn
Zeldzame kunstschatten uit onder andere de Vaticaanse Musea komen in het najaar van 2015
vanuit Rome naar De Nieuwe Kerk Amsterdam voor de tentoonstelling Rome. De droom van
keizer Constantijn. Kunstschatten uit de Eeuwige Stad. Zij verbeelden een van de meest
fascinerende geschiedenissen van de oudheid: hoe Rome in de vierde eeuw transformeerde van
multireligieuze keizerlijke hoofdstad vol tempels met kolossale keizerbeelden tot pauselijk
centrum gedomineerd door kerken met kruisen. Het is een succesverhaal in slow motion: hoe het
christendom in korte tijd van een kleine geloofsgemeenschap een dominante religie kon worden,
met een allesbepalende invloed op de westerse wereld. Een snelle ommekeer die vooral mogelijk
werd dankzij één persoon: keizer Constantijn de Grote.
De tentoonstelling duurt van 3 oktober – 7 februari 2016
http://www.nieuwekerk.nl/nl/#/nl/tentoonstellingen/rome/index.htm?m=160214
Openingstijden, dagelijks van 11 - 17 uur (de kassa sluit om 16.30 uur).
De Nieuwe Kerk is gesloten op 25 december en 1 januari.
Henk Timmers

 ZONDE IN HET BIJBELS MUSEUM
7 maanden, 7 kunstenaars, 7 zonden
Vanaf 1 oktober is in het Bijbels Museum de presentatiereeks Zonde te zien. Elke maand
reflecteert een jonge hedendaagse kunstenaar op een van de zeven hoofdzonden. Rikko Voorberg,
theoloog, kunstenaar en NRC columnist, trapt af met zijn visie op Lust, dat getoond wordt in het
kader van het Amsterdam Dance Event. De presentaties van de jonge kunstenaars worden
ondersteund door kunst, zoals prenten van Brueghel en Rembrandt uit de collectie van het
Rijksmuseum. Zonde loopt tot eind april 2016.
Bijbelsmuseum, Herengracht 366-368,1016 CH Amsterdam
Het museum is dinsdag t/m zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Op maandagen, 1 januari en 27 april is het museum gesloten.
Op 25 en 26 december is het museum open.
http://www.bijbelsmuseum.nl/bijbels-museum-toont-zeven-zonden
Henk Timmers

 Romeins schrift
Op 2 november richt de stichting Romeinen in Velsen een expositie “Romeins schrift” in, in de
Openbare bibliotheek Velsen te IJmuiden.
Tijdens de openingstijden te bezoeken tot 28 november.
De Romeinen brachten het schrift mee toen ze naar onze regio kwamen. Hiermee kwam er een
einde aan de prehistorie - de geschiedenis van voor de geschiedschrijving- en begon de historie.
In de expositie laten we zien dat de Romeinen hun namen schreven op hun eigendommen. Maar
ook dat ze berichten uitwisselden via schrijftafeltjes. We laten een voorbeeld zien van een
Romeinse 'boekenkast' met tekstrollen in de kamer van de schrijver (een bruikleen van
reenactmentgroep Legio X Gemina). Kinderen kunnen leren hun eigen naam te schrijven in
Romeinse schrijfletters. Natuurlijk komen ook Romeinse cijfers aan bod
Henk Timmers

 De Heksen van Bruegel
Museum Catharijnenconvent presenteert De heksen van Bruegel: dé tentoonstelling over heksen
in de kunst. Eenmalig is een unieke helsententoonstelling uit de roerige periode van
heksenvervolgingen in de Nederlanden te zien. We tonen aan dat niemand minder dan Pieter
Bruegel aan de wieg staat van de weergave van de hels zoals we die nu nog steeds kennen.
Van 19 September 2015 t/m 31 Januari 2016
Catharijnenconvent Utrecht, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Openingstijden : Di t/m Vrij 10 – 17 uur, Za, Zo & Feestdagen 11 – 17 uur
www.catharijnenconvent.nl
Henk Timmers

Velisena Loopmare, 2015-03

9

Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal.

Precies 150 jaar geleden begon de bouw van het Noordzeekanaal. Nederland als waterland is van oudsher
een land waar handel over de waterwegen gedreven wordt; maar slechts weinig Nederlanders kennen de
geschiedenis van dit oh zo belangrijke kanaal.
Graag willen wij zes belangrijke momenten in de geschiedenis van het Noordzeekanaal belichten op het
witte doek. Van de ongerepte natuur in 1865, naar de zware industrie, de succesvolle visserij, de
veranderingen onder de Duitse bezetting, over het dorp Velsen tot de ontwikkelingen bij de sluizen die
gepland staan voor 2019.
We betrekken de inwoners van de IJmond door hun verhalen over deze zes momenten te gebruiken. Er
zijn educatieve projecten op de scholen en vertelbijeenkomsten waarin we verhalen en beelden
verzamelen.
Voor de educatieve projecten, het filmen en monteren willen we in €10.000,- verzamelen in de periode 2
oktober tot 15 december. Zodra dit gelukt is, kan het filmen beginnen en hebben we een stukje
fantastische historie vastgelegd.
Een donatie mag natuurlijk niet zonder tegenprestatie gepaard gaan. Rechts ziet u welke beloningen op u
staan te wachten mocht u doneren. Dank u wel voor uw aandacht en hopelijk tot ziens bij de première in
2016!
Meer informatie: www.stichtingkist.nl of via facebook Stichting Kist

________________________________________________________________________________
Velisena Loopmare is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring Velsen en
verschijnt drie- tot viermaal per jaar. Deze nieuwsbrief is voor een deel samengesteld door
het bestuur, omdat de redacteur tijdelijk verhinderd is. Kopij voor de volgende nieuwsbrief
gaarne per e-mail in een bijlage weer verzenden naar de redacteur via het e-mailadres:
j.suurmond3@upcmail.nl. Het postadres is Ampzingstraat 3 zw, 2014 XT Haarlem. Tel.
023-8448479.
Zend tevens uw kopij naar penningmeester@historischekringvelsen.nl
De volgende Velisena Loopmare verschijnt uiterlijk medio december 2015.
Kopij van het bestuur, van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op woensdag 25
november 2015 verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
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