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Nieuws van het bestuur
Loopmare, hoe verder?
Zoals u ziet hebben we de naam van onze periodieke nieuwsbrief een beetje aangepast. We spreken vanaf nu
dus van LOOPMARE en van VELISENA en hopen hiermee de spraakverwarring tussen nieuwsbrief en
jaarboek te hebben ondervangen.
Wat ook nieuw is: Jan Victor Suurmond heeft na ca. 26 jaar besloten zijn werkzaamheden voor de
LOOPMARE te beëindigen en geeft “het stokje” nu graag over. Wij zijn Jan Victor zeer dankbaar voor zijn
niet aflatende inzet voor het in stand houden en de verzorging van onze nieuwsbrief en komen daar uiteraard
in de ledenvergadering van november a.s. op terug.
Deze LOOPMARE wordt vooralsnog samengesteld en verzorgd door bestuursleden, maar het is de bedoeling
dat deze ongetwijfeld dankbare taak op korte termijn door leden wordt overgenomen. Als u interesse heeft in
deze schone taak meldt u zich dan bij ons secretariaat. Het is de bedoeling dat de LOOPMARE tenminste 4
keer per jaar verschijnt.
Wat op korte termijn ook definitief verandert is de samenstelling van de redactie van ons jaarboek
VELISENA. Dit nieuws is nog zeer recent en het bestuur werkt er hard aan om het verschijnen van het
jaarboek 2018 in gezamenlijk overleg te realiseren. In de e.v. LOOPMARE wordt u daarover uitgebreid
bijgepraat. Voor nu veel leesplezier met deze nieuwsbrief waarin weer een paar interessante aankondigingen
en belangrijke oproepen staan. U kunt in juli en augustus nog wel een paar digitale nieuwsflitsen van het
bestuur verwachten. Wij wensen u een mooie zomer toe en hopen u persoonlijk te mogen blijven ontmoeten
bij de HKV activiteiten of elders..
----------

Verklaring voormalige redactie jaarboek Velisena Historische Kring Velsen
Tijdens een overleg op 6 juni 2018 tussen het HKV bestuur (in aanwezigheid van Gerard van Broekhuijsen,
Eelco Graafsma en Henk Timmers) en de redactie van het jaarboek Velisena (Jan Victor Suurmond en Erik
Baalbergen) – hierna te noemen ‘redactie’ – is op niet mis te verstane wijze de kritiek vanuit het bestuur en de
leden jegens de afgelopen jaargangen van het jaarboek Velisena en de onvrede vanuit het bestuur jegens het
handelen en besluiten door de redactie kenbaar gemaakt.
Het bestuur en de leden zien blijkbaar graag kortere en minder academische artikelen in het jaarboek Velisena.
Via een recent door het bestuur gehouden enquête onder de HKV leden hebben diverse leden aangegeven
zitting te willen nemen in de redactie van het jaarboek. Het bestuur geeft aan dat de leden niet willen
aansluiten bij de huidige redactie, onder meer vanwege de vermeende arrogante aanpak en vermeende
onzichtbaarheid van de redactie.
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Het bestuur geeft twee opties aan om verder te gaan:
1. Nieuwe leden treden toe tot de redactie. De redactie geeft aan dat deze optie vervalt omdat
aangegeven is dat de nieuwe leden niet willen aansluiten bij de huidige redactie.
2. Er komt een nieuwe redactie. De redactie stemt in met optie 2, per direct.
De redactie ziet het, gegeven de huidige omstandigheden, niet zitten om nog zich optimaal in te zetten voor
een jaarboek Velisena in november dit jaar, en legt per direct het redactiewerk neer. Wel bieden de leden van
de aftredende redactie hun diensten aan bij de nieuwe, nog door het bestuur te formeren redactie. Ook
verzoekt de aftredende redactie om een eervol afscheid van de aftredende redactie. Tenslotte geeft de
aftredende redactie aan dat de auteurs van het voor Velisena 2018 geplande artikel omtrent de jachtopzieners
Gijs Jansen is toegezegd dat het artikel in de Velisena 2018 zal verschijnen. Het bestuur wordt gevraagd om
deze afspraak bij de nieuwe redactie neer te leggen, met de suggestie om het artikel in twee delen te doen
verschijnen, in 2018 en 2019.
De aftredende redactie betreurt het dat de kritiek nooit eerder tijdig en direct is overgebracht vanuit de
vereniging, en dat de overgang naar een nieuwe redactie zo abrupt is.
6 juni 2018
Jan Victor Suurmond, Jan Hein Beelen, Erik Baalbergen
----------

Reactie bestuur op verklaring (voormalige) redactie jaarboek VELISENA
De verklaring van de (voormalige) redactie is feitelijk correct. Onze insteek was om op zakelijke wijze de
redactie te overtuigen van het feit dat het ons steeds duidelijker was geworden dat de redactionele aanpak van
jaarboek VELISENA niet meer aansloot bij de verwachting bij vele leden. Naar onze overtuiging zijn wij
daarin geslaagd.
De zinsnede “op niet mis te verstane wijze” slaat onzes inziens uitsluitend op het gespreksonderdeel “Logo
HKV in VELISENA”. De (voormalige) redactie heeft vele jaren gemeend de toevoeging aan het logo van de
oprichtingsdatum van onze vereniging niet op te moeten nemen. Ook tijdens ons gesprek werd daarin
gepersisteerd. Daarop heeft het bestuur in zeer korte bewoordingen duidelijk gemaakt dat het aanvechten van
bestuurs- of verenigingsbesluiten door ze bot weg niet uit te voeren als minachtend, arrogant en onacceptabel
beschouwd wordt.
De tweede alinea over de wens tot kortere stukken werd in ons gesprek onderschreven door Erik Baalbergen;
hij beweerde dit reeds eerder in een redactievergadering geopperd te hebben.
Het bestuur is zeer tevreden met het feit dat de leden van de aftredende redactie zijn diensten aanbiedt aan de
nieuw te formeren redactie door overdracht van lopende zaken zodanig te laten verlopen dat ook in 2018 een
jaarboek VELISENA zal verschijnen. Hiervoor is al zeer veel werk gedaan.
Het bestuur heeft er vertrouwen is dat dit proces van overdracht zakelijk en doelmatig zal verlopen hebben.
Uiteraard zal in de november leden vergadering op waardige wijze afscheid genomen worden van de
(voormalige) redactie jaarboek VELISENA.
----------

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. Volgens de statuten
dient men wel lid te zijn (of te worden) van de Historische Kring Velsen!
Meldt de door u geschikt gevonden kandidaat aan bij het secretariaat. Er wordt subiet contact met hem of haar
opgenomen.
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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 Email of bel gewoon met een der bestuursleden.
----------

ANBI status voor de HKV
Op 26 Mei j.l. heeft de HKV een beschikking van de Belastingdienst ontvangen, waarin het
volgende gemeld wordt: De Historische Vereniging Velsen voldoet aan de voorwaarden die de
Belastingdienst stelt aan de Culturele ANBI-status. Die status geldt vanaf 1 januari 2017 en is
gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. Naast belangrijke voordelen voor de
vereniging en haar begunstigers stelt de kwalificatie ook eisen. Een belangrijke eis is het publiceren van door
de overheid voorgeschreven gegevens.
De gevraagde gegevens en verwijzingen staan op de website www.historischekringvelsen.nl
Waarom de ANBI status?
Hieronder worden de belangrijkste voordelen vermeld.
• Belastingvoordeel. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten
belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een
teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur
worden hierna besproken.
• Inkomsten- en vennootschapsbelasting. Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u
doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel
waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
• Schenk- en erfbelasting. Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen
schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor
ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het
algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten
goede aan de doelstellingen van de ANBI.
----------

Bericht van de ledenadministratie:
Sinds februari 2018 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Hr. O.M. de Koning
te
Santpoort-Noord
Hr. A.J. de Jong
te
Driehuis
Hr. A.M. Joosten
te
Santpoort-Noord (cadeau-lidmaatschap)
Mevr. Y. Bax-Bakker te
IJmuiden
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven 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.
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Lezingen programma najaar 2018
Maandag 3 september 2018 (Let op: afwijkende maandag !)
Jan van Holsteyn : “Verborgen verleden.”
Een lezing over het televisieprogramma “Verborgen verleden”. Jan van Holsteyn is
“Eindredacteur Kennis” van de NTR. Het programma “Verborgen verleden” wordt in deze
periode wekelijks uitgezonden op NPO-2. In zijn lezing legt de spreker uit hoe het
programma gemaakt wordt en waarom.
Tevens zal een aflevering vertoond worden die nog niet uitgezonden is.
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).
Eelco Graafsma
----------

HKV info stand op komende jaarmarkten.
Ook dit jaar staan we weer met onze HKV-info stand op de volgende jaarmarkten:
Vrijdag 3 augustus Jaarmarkt Feestweek Santpoort-Noord.
Zaterdag 29 september Jaarmarkt Velsen-Zuid (Oud Velsen).
Zoals gewoonlijk ragen wij onze leden om op die dagen 2 á 3 uurtjes te helpen de stands te helpen beheren.
Dit is gewoon leuk om te doen.
Als u wilt helpen, stuur dan s.v.p. een berichtje aan secretaris of telefonisch (023-8882773) en vermeldt a.u.b.
tijdens welke markt u een paar uurtjes wilt helpen.
Alvast dank voor uw aanmelding.
Eelco Graafsma
----------

Excursie NZH Vervoer Museum te Haarlem
Op zaterdag 15 september organiseren wij een excursie voor leden én
introducees naar het
NZH vervoer museum, A. Hofmanweg 35, 2031 BH Haarlem.
Aanvang 13.30 uur. Duur van de excursie o.l.v. een rondleider ca. 2 uur.
Kosten per deelnemer: € 5,00 contant en liefst gepast te voldoen bij aanvang
van de excursie.
U kunt zich aanmelden voor deelname via deze link of via (023-8882773) vóór
4 september.
U kunt zich op het onderwerp oriënteren via www.nzh-vervoermuseum.nl
Eelco Graafsma
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Nu veel foto’s op “zwart”staan…….
Ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak over rechten op foto’s die op allerlei websites van archieven en
historische instellingen staan noodgedwongen “op zwart” gezet zijn wijzen we u graag op vele interessante
historische filmpjes die o.a. te vinden zijn op YouTube.
Er zijn ook veel historische filmbeelden te bewonderen op de website van het Instituut Beeld en Geluid te
Hilversum. Ga naar: www.beeldengeluid.nl U vindt daar o.a. ca. 170 NSB propagandafilms van de
Filmdienst der NSB. Dit zijn natuurlijk geen films met beelden waar we trots op moeten zijn, maar het geeft
wel een goede inkijk in het tijdbeeld van toen. Daarnaast zijn er vele films te bekijken waar ook historisch
interessante zaken in voorkomen. Veel kijkplezier!
Eelco Graafsma
----------

Tentoonstellingen
Nieuw op de Ruïne Brederode
Van af heden tot 1 november 2018 is er de tentoonstelling te zien
onder titel “Wat de bewoners van Brederode achterlieten”. In deze
tentoonstelling worden archeologische vondsten tentoongesteld
die gevonden zijn in de slotgracht van Brederode en in de sloten er
om heen.
De tentoonstelling is ingericht door de Archeologische Werkgroep
Velsen in samenwerking met de beheerder van de ruïne Rob
Kortekaas.
De voorwerpen of de fragmenten van de vondsten dateren van uit de middeleeuwen tot in de 20 eeuw. Deze
tentoonstelling kunt u vinden in de kapel toren.
Verder zijn er in de hoofdtoren de tentoonstellingen te zien van martelwerktuigen en over de geschiedenis van
Brederode aangevuld met middeleeuwse vondsten.
Tevens is er een eenvoudige horeca voorziening.
Openingstijden: Woensdag en Vrijdag 12.00-17.00 - Zaterdag en zondag 11.00-17.00
Entree prijzen: vanaf 12 jaar € 5.00 - 4 t/m 11 jaar € 3.00 - 0 t/m 3 jaar gratis
----------

Tentoonstelling Waterwijs tot september in het museum te zien!
De tentoonstelling Waterwijs is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.
De expositie laat bezoekers op een speelse manier via opdrachten, spelletjes en vragen kennis maken met
allerlei aspecten van water. Zoals watervoorziening, berging, verspilling en vervuiling. Ook leer je tijdens een
bezoek wat een watervoetafdruk is en hoe je die kunt verminderen, ontdek je hoe de GROTE waterkringloop
van de wereld werkt met een maquette en daarnaast wat de KLEINE waterkringloop is bij de riool- en
drinkwaterzuivering.
Pieter Vermeulenmuseum, Driehuizerkerkweg 34d, Driehuis
Woensdag- vrijdag en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Tijdens schoolvakanties van dinsdag t/m vrijdag- en zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur
www.pietervermeulenmuseum.nl
----------

100 jaar Staaltransport in de IJmond
In september 1918 werd de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V. opgericht.
Als locatie werd gekozen voor IJmuiden vanwege de goede ligging aan zee en het nieuwe Noordzeekanaal.
Op 28 juli 1923 kwam het eerste vrachtschip ‘de Oosterland’ aan met steenkolen voor de Kooksfabriek. Vanaf
dat moment is de ontwikkeling van en rondom dit staalbedrijf heel hard gegaan. Tot op de dag van vandaag is
het bedrijf voor de regio IJmond en ver daarbuiten van groot in economisch belang, maar ook
beeldbepalend. www.zeehavenmuseum.nl
---------pag. 5

50 jaar Iskes in IJmuiden
Vanaf zaterdag 14 april t/m zondag 6 januari 2019 een tentoonstellling over 50 jaar Iskes IJmuiden. Dit jaar is
het 50 jaar geleden dat Ben Iskes de sleepdienst IJmuiden overnam van Jaap Visser.
Hij deed dat met geleend geld van zijn vader en begon met drie kleine sleepboten, waarvan één meteen moest
worden verkocht om het benodigde startkapitaal bijeen te krijgen. De twee andere sleepboten, de ‘Triton’ en
de ‘Thetis’, kregen een groter motorvermogen en zo begon het bedrijf onder de naam ‘Sleepdienst Ben Iskes’.
De concurrentie met het veel grotere bedrijf Goedkoop/ Wijsmuller was moeilijk, maar de kracht van Iskes zat
in de kleinere schepen die goed konden manoeuvreren in de vissershavens. In 1976 kreeg de ‘Triton’ een
nieuwe Deutz-diesel 600pk sterke motor ingebouwd en kocht Ben ook de sleper ‘Aaron’ (1000pk) aan,
waarmee hij een licentie kreeg om 5 mijl buitengaats te gaan. www.zeehavenmuseum.nl
----------

100 jaar Staaltransport in de IJmond, ‘Buiten de Poort’
Het Museum Kennemerland wijdt vanaf 27 april 2018 een tentoonstelling aan de oprichting van de Naamloze
Vennootschap Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken op 20 september 1918. De tentoonstelling ‘Buiten de Poort’ gaat over de gevolgen voor de lokale gemeenschap door de komst van Hoogovens.
www.museumkennemerland.nl
----------

‘Onder het STAAL. Sporen in het landschap’
Tentoonstelling over de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens.
Vanaf 2 juni is de tentoonstelling ‘Onder het Staal; Sporen in het landschap’ te zien. De tentoonstelling belicht
de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens. www.huisvanhilde.nl
----------

De Lorentz Formule in het Lorentz Lab
Beleef Teylers laboratorium zoals het rond 1910 was. Van 18 mei 2017 t/m 18 mei 2020. Link
----------

Leonardo da Vinci
Teylers Museum organiseert in het najaar van 2018 een grote tentoonstelling over Leonardo da Vinci. Na
spraakmakende exposities over Michelangelo (2005) en Rafaël (2012) in het museum is het nu de beurt aan de
meest veelzijdige en beroemdste kunstenaar uit de Renaissance. www.teylersmuseum.nl
vrijdag 5 oktober t/m zondag 6 januari 2019
De verkoop van de tickets start op 22 augustus 2018. Tickets zullen alleen online aangeboden worden. Link
----------

Geslaagde Herdenking ‘Open Joodse Huizen’
in ‘Huize Dina’ in Santpoort, 4 Mei 2018.
Op 4 mei openden de bewoners van het
voormalige ‘Huize Dina’ in Santpoort
gastvrij hun voordeur: als Open Joodse Huis
boden ze belangstellenden de gelegenheid om
te luisteren naar de verhalen over het huis en
haar bewoners. Tijdens Open Joodse
Huizen/Huizen van Verzet, een initiatief
vanuit het Joods Cultureel Kwartier
Amsterdam, bieden huidige bewoners ruimte
aan vroegere bewoners, getuigen, nazaten,
oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en
belangstellenden om samen verhalen over de
vroegere joodse bewoners en helpers te
vertellen en zo nieuwe herinneringen te maken.
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Drie bijeenkomsten in Huize Dina
Het was de eerste keer dat in Velsen een ‘Open Joodse Huizen-bijeenkomst’ plaatsvond: in drie
bijeenkomsten werd door Trudi Bos, die historisch onderzoek doet naar de lotgevallen van Joodse inwoners
van Velsen vlak voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog, steeds op een aspect van de geschiedenis van
Huize Dina ingegaan.

Herdenken
In elke bijeenkomst werden de 15 meisjes die vanuit Huize Dina zijn weggevoerd, herdacht door het noemen
van hun namen. In de eerste bijeenkomst sprak Rabbijn Shmuel Spiero het Yizkorgebed, het gebed voor de
zielsrust van de doden, uit: een bijzonder moment voor de ruim 70 aanwezigen in de zonnige achtertuin van
Huize Dina.

Huize Dina
Huize Dina, in januari 1930 geopend als opvanghuis
van de Vereeniging tot bescherming van Joodsche
Meisjes, bood onderdak aan joodse meisjes die door
armoede, sociale problemen of de dood van een ouder
niet meer thuis konden wonen. De meisjes hadden, zo
jong als ze waren, vaak al een zwaar leven achter de
rug. Dina Sanson (1968-1929),aan wie het huis haar
naam ontleende, en oprichtster van de Vereniging,
was Nederlands’ eerste politievrouw en haar leven
lang betrokken bij vrouwen en meisjes in de knel. Dr.
Miriam Everard, biografe van Rosa Manus, benadrukte dat Dina ook een belangrijke feministe van het eerste
uur was.
Directrice van Huize Dina, Hetta Prins bleef bij de meisjes van Huize Dina tot aan hun deportatie vanuit
Westerbork naar Sobibor: op het laatste moment werd zij uit de trein gehaald….
Haar kleinzoon David Prins deelde een aantal van zijn herinneringen aan zijn bijzondere grootmoeder met alle
aanwezigen in de tuin.

Verhalen van de meisjes van Huize Dina
In de tweede bijeenkomst vertelde Trudi
over het leven van een paar van de meisjes
waarover helaas maar weinig bekend is.
De meisjes hebben immers niet lang
geleefd en ook hun familie is grotendeels
vermoord. Daarnaast hebben ze weinig
tastbare sporen, zoals dagboeken of
brieven, nagelaten.
Schoontje Brilleman
Een van de meisjes waarover we iets meer
weten is Schoontje Brilleman. Ze werkt in
1942 bij de familie van den Brink en past er
op de kleintjes: Marieke van der Tweel van den Brink is een van die kinderen waar
Schoontje voor zorgt. Marieke vertelde in Huize Dina dat ’Sonja’ (= Schoontje) op een dag niet meer komt en
hoe bezorgd haar ouders zijn.
Het grootste deel van de groep meisjes is begin maart gedwongen om vanuit Velsen per trein naar Amsterdam
te gaan. Van daaruit worden ze op 10 februari 1943 naar Westerbork gebracht. Vanuit Westerbork zijn ze
allemaal gedeporteerd en vermoord in Sobibor en Auschwitz.
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Mina en Jeanette Engers
Van het gezin Engers overleefde alleen Jeanette, het zusje van Mina Engers, een van de meisjes die vanaf
1940 in Huize Dina woont, de holocaust. Haar dochter Maureen vertelde de ruim 60 aanwezigen wat dat
betekent voor haar eigen leven: opgroeien zonder grootouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes….

Beth Dina in 1946
In de derde bijeenkomst luisterden zo’n 50 aanwezigen naar het
verhaal van Tirtsa Cochav, de uit Israel overgekomen dochter
van Bracha Heiman, de directrice van Beth Dina. In 1946 is
Beth (Huize) Dina een opvangplek voor uit de
concentratiekampen of onderduik afkomstige kinderen, die
erop voorbereid werden om na enige tijd naar Palestina te
emigreren. Tirtsa vertelde dat haar moeder voor alle kinderen
die in 1946 een thuis vonden in Beth Dina een moeder was en
bleef: ook als volwassenen in Israël bleven ze betrokken bij
elkaars levens.

Stolpersteine
Op 7 oktober a.s. worden ter herinnering aan de meisjes van
Huize Dina in het trottoir voor het huis aan de Duinlustparkweg, 15 Stolpersteine - struikelstenen, geplaatst
met de namen, geboorte- en sterfdatum van de uit het huis weggevoerde meisjes, gelegd.
Donaties zijn van harte welkom op: bankrekening-nummer : NL39 RABO 0363 6242 23, t.n.v.
Historische Kring Velsen
Trudi Bos
----------

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

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

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
De volgende LOOPMARE verschijnt in September 2018.
Kopij van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op 1 September 2018
verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
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