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Jan Victor Suurmond overleden
Vanaf de oprichting van onze vereniging-inmiddels meer dan 26 jaar
geleden- was Jan Victor Suurmond als stuwende kracht en
productiemedewerker zeer nauw betrokken bij ons verenigingsblad
Velisena. Het heeft mede door zijn inspanningen geresulteerd in 24
edities met een schat aan onderwerpen over de geschiedenis van
Velsen.
De vereniging is ook zeer veel dank verschuldigd aan Jan Victor als
oud-bestuurslid. Onlangs is hij daarom tot erelid van de Historische
Kring Velsen benoemd.
Wij zagen Jan Victor de laatste tijd steeds meer worstelen met zijn
gezondheid en wensen zijn familie en kennissen veel kracht met het
verwerken van dit verlies.

Uitnodiging ledenvergadering 8 april
2019
Het bestuur van Historische Kring Velsen heeft het genoegen u uit te
nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 april
2019. De vergadering wordt gehouden in onze “thuislocatie”
Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 1991 PT
Velserbroek.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
We beginnen de avond met een presentatie door Stichting Korenmolen De Zandhaas & molenaar Jos Kors
over hun werkzaamheden m.b.t. beheer, onderhoud en exploitatie van molen De Zandhaas. Daarna
presenteren wij met trots VELISENA 27-2019.
De nieuwe redactieleden Marianne Kwant en Henriëtte Lautenbach hebben hard gewerkt om dit
boekwerk tijdig gereed te hebben. Zij verdienen het dat u in grote getale aanwezig bent om, met het
bestuur, hen te bedanken voor hun werkzaamheden en uw exemplaar in ontvangst te nemen.
In de PAUZE is er de traditionele 2e hands boekenmarkt.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Opening door de voorzitter.
Ingekomen stukken.
Vaststelling agenda.
Jaarverslag secretaris.
Financieel jaarverslag penningmeester.
Verslag kascontrolecommissie (Jan Morren (2e keer & Marianne Kwant 1e keer).
Benoeming nieuwe kascontrole commissie. (1 lid en 1 reserve-lid).
Bestuursverkiezing: Penningmeester Henk Timmers treedt af. Het bestuur stelt Joost Rovers
kandidaat hem op te volgen. Bovendien zoeken we nog steeds een secretaris en twee algemeen
bestuursleden. In de statuten van HKV is gesteld: De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één
of meer bindende voordrachten. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de vergadering schriftelijk bij het
bestuur worden ingediend en dient vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de kandida(a)t(en).
Mededelingen van het bestuur.
Berichten van werkgroepen.
Rondvraag.
Sluiting.

Jaarverslag secretaris 2018.
Het jaar 2018 is voor Historische Kring Velsen (HKV) een cruciaal
jaar geweest, waarin net als twee jaar eerder het voortbestaan van
onze vereniging aan een zijden draadje bleek te hangen. Bestuurlijk
was het lastig vanwege de beperkte aanwezigheid en dus inzet van
bestuursleden hetgeen helaas een negatieve invloed bleek te hebben
op collega bestuursleden.

Het bestuur
bestond op 01.01.2018 uit Gerard van Broekhuijsen (voorzitter),
Henk Timmers (penningmeester), Hannie van den Outenaar
(secretaris), Eef Limmen en Eelco Graafsma (leden). Aanvankelijk werd er nog regelmatig vergaderd (in
de Molenschuur te Santpoort, of De Zilvermeeuw te Velserbroek) maar zelden kon dit met een compleet
bestuur. Het tweede halfjaar werd bij een bestuurslid thuis vergaderd.
Ondanks dit minder gunstige klimaat is het toch gelukt om de gebruikelijke activiteiten te laten plaats
vinden en veelal met succes. Het aanpakken van nieuwe zaken en het naar buiten toe promoten van de
vereniging bleek minder haalbaar.

Ledenbestand
Het ledenbestand daalde gestaag. Het aantal opzeggingen wordt globaal gedekt door het aantal nieuwe
leden. De tamelijk hoge gemiddelde leeftijd van onze leden heeft tot gevolg dat we in de loop van het jaar
regelmatig met een overlijden of opname in een instelling te maken hebben. Op zich is de daling dus
verklaarbaar maar onze vereniging is naar buiten toe te weinig zichtbaar. We moeten er hard aan werken
om daar verbetering in te brengen. Ideeën dien aangaande worden graag ontvangen.

Overzicht aantal leden per 31.12.2018.
Tussen haakjes de aantallen van een jaar eerder.
Gewone leden
Huisgenoot leden
Instellingen / bedrijven
Ruilabonnementen

317
23
6
21
----367

TOTALEN :

(329)
(23)
(7)
21
------(381)

ANBI status
Op 26 mei 2018 ontvingen wij van de Belastingdienst de beschikking, dat HKV met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2017 is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als
culturele ANBI.

Activiteiten (lezingen en excursies)
12.02.2018 Vertoning van de films Even omzien I en II (83 aanwezigen).
12.03.2018 Lezing door Cor Oudendijk: De sluis van IJmuiden, poort naar Amsterdam (46 aanwezigen).
03.09.2019 Lezing door Jan van Holsteijn : Verborgen verleden (TV programma over genealogische
onderzoeken naar bekende Nederlanders) (44 aanwezigen).
15.09.2018 Excursie naar het NZH Vervoer Museum te Haarlem (8 deelnemers).
08.10.2018 Lezing door Wim van Hooff : Blekerijen (28 aanwezigen)
18.10.2018 Excursie naar het Provinciaal Archeologisch depot te Castricum (19 deelnemers).
16.11.2018 Verhalen avond (De terugkeer van de Kanaalgraver, en In Vuur en Vlam) in het kader van 100
jaar Hoogovens IJmuiden en verzorgd door verhalenverteller Piet Paree c.s. in het SOLI-Muziekcentrum
te Santpoort-Noord (85 betalende bezoekers).
13.12.2018 Reprise van deze verhalenavond in De Brulboei te IJmuiden (45 betalende bezoekers).
Het aantal bezoekers blijkt veelal afhankelijk van het tijdig versturen van reminders aan onze leden en van
het plaatsen van een persbericht in de lokale pers. Daar moet in de toekomst meer aandacht aan
geschonken worden.

Overige activiteiten:
Als per traditie waren wij met een info- en verkoopstand aanwezig op jaarmarkten
21.05.2018 Pinkstermarkt Duin en Kruidberg.
03.08.2018 Jaarmarkt Dorpsfeest Santpoort.
29.09.2018 Jaarmarkt Oud-Velsen.
Aanwezigheid op deze markten genereert altijd veel aandacht door bezoekers, met name door hun
interesse van oude foto’s.
Verder waren wij in september in het kader van de week van de geschiedenis met een kleine infostand
aanwezig in Bibliotheek Velsen, alwaar Arjen Bosman de lezing “De opstand van de Friezen tegen de
Romeinen” verzorgde. Bovendien mochten we op 11 oktober de HKV promoten op een relatie-avond van
Stichting Korenmolen De Zandhaas in de Molenschuur te Santpoort alwaar we alle aanwezigen met
behulp van een externe sponsor het boekje “Roos en Beek, wonen op de Spanjaardsberg” geschreven door
Guus Hartendorf, cadeau mochten doen.

Ledenvergaderingen
Op 9.04.2018 en 12.11.2018 waren de ledenvergaderingen in ons “vaste honk” Wijkcentrum De Hofstede
te Velserbroek. In de november vergadering werd besloten in het vervolg alleen nog in het voorjaar een
ledenvergadering te houden, en de najaarsvergadering te vervangen door een lezing avond of andere
activiteit.

VELISENA en LOOPMARE
In het verslagjaar verscheen onze nieuwsbrief, HKV LOOPMARE 4 keer. Dit blijkt naar de leden toe een
belangrijk informatie-instrument, en wordt naar onze leden met een internet aansluiting nog ondersteund
met nieuwsflitsen als reminder voor onze activiteiten.
Doordat er, na vele jaren een wisseling van de complete redactie van VELISENA heeft plaats gevonden
in de zomer van 2018, én doordat het bestuur daar minder adequaat op gereageerd heeft is er geen
VELISENA 2018 verschenen, maar gelukkig was er eind 2018 toch een tweetal nieuwe redactieleden
gevonden, die toezegden hun uiterste best te doen in 2019 twee keer een VELISENA te laten verschijnen.
(Op het moment van schrijven dezes lijken ze daar in te gaan slagen!).
Gelukkig waren wij in de gelegenheid om in samenwerking met Vuurtoren Vereniging Nederland het
boekje De Vuurtorens van IJmuiden geschreven door Peter Kouwenhoven uit te geven. Alle leden
ontvingen een exemplaar, en dit project wordt nagenoeg helemaal gefinancierd door verkoop van het
boekje aan derden.

Erelidmaatschap Jan Victor Suurmond
Tijdens de ledenvergadering van 12.11.2018 werd Jan Victor Suurmond op voorstel van het bestuur door
de aanwezige leden unaniem benoemd tot erelid van onze vereniging, vanwege grote inzet, met name
voor jaarboek en nieuwsbrief gedurende meer dan 26 jaren. Hiermee heeft ons erelid Siebe Rolle eindelijk
een collega. Tegelijkertijd werd dank uitgesproken en op passende wijze afscheid genomen afscheid
genomen van de reactieleden Jan Hein Beelen en Erik Baalbergen.

Huize DINA en geschiedenis Joods Velsen
Reeds sinds 2016 is Trudi Bos doende de geschiedenis van Joods Velsen in kaart te brengen. Zij wordt
hierbij ondersteund door Hannie van den Outenaar en Paul Kuiper. In het kader van dit onderzoek heeft
men de geschiedenis van Huize Dina in Santpoort-Zuid ontrafeld, waar 15 alleenstaande Joodse meisjes
in 1942 door de Duitse bezetters zijn weggevoerd en vermoord in een concentratiekamp. Als gevolg
hiervan werd, onder de vlag van HKV, op 4 mei deelgenomen aan de manifestatie Open Joodse Huizen,
waarbij ca.150 personen verdeeld over drie indrukwekkende sessies aanwezig waren. Bovendien werden
op 7 oktober, met financiële steun van derden en HKV 15 Struikelstenen geplaatst in de Duinlustparkweg
ter nagedachtenis aan deze vermoorde meisjes. Ook deze gebeurtenis was zeer indrukwekkend. De 15
Struikelstenen zijn geadopteerd door de Duin en Kruidberg mavo te Driehuis. Het onderhoud en
schoonmaken van deze Struikelstenen zal jaarlijks door leerlingen worden verzorgd. Het uiteindelijke
doel van de studie is om in 2020 een boek te laten verschijnen over de geschiedenis van Joods in Velsen.

HKV bibliotheek
De boeken verzameld in de HKV bibliotheek zijn in 2017 overgedragen aan de bibliotheek van Museum
Kennemerland. Daar zijn ze door inzet van Hannie van den Outenaar in de collectie opgenomen met
behulp van het Zijper Collectie Systeem. Via de website van het museum kunt u zien welke boeken daar
aanwezig zijn, en tijdens openingsuren kunt er terecht om kennis te nemen van de inhoud. HKV stelt
beperkt financiële middelen beschikbaar om de Velsen Collectie op niveau te houden.

Website
Er is een begin gemaakt met modernisering en vernieuwing van de HKV website. Dat moet in het eerste
kwartaal van 2019 zijn beslag krijgen. Om onze website (een zeer belangrijk visitekaartje en
communicatiemiddel) te beheren en onderhouden zijn wij naarstig op zoek naar vrijwilligers.

Bestuur per 31.12.2018
Secretaris en penningmeester traden af in november zonder dat er kandidaten ter vervanging waren. De
penningmeester verklaarde zich bereid om nog een half jaar ad interim te fungeren, terwijl ons bestuurslid
activiteiten het secretariaat (ook ad interim!) ging waarnemen. Naar nieuwe kandidaten wordt dus naarstig
gezocht, maar er gloort licht aan de horizon: op moment van schrijven dezes heeft een kandidaat
penningmeester zich gemeld. Hopelijk is er snel meer animo om een bestuursfunctie te vervullen.

Varia
De Werkgroep Collectievorming (Eef Limmen, Ada Klaver & Joke Kaasenbrood) neemt schenkingen in
ontvangst en registreert deze. Papieren zaken worden bewaard in een door HKV gehuurd deel van het
Noord-Hollands Archief. Overige voorwerpen in het nood-depot te Santpoort. De werkgroep heeft
beloofd met ingang van 2019 in de HKV LOOPMARE de rubriek “Recent ontvangen schenkingen” weer
te plaatsen.
Verder wordt nog gewerkt aan de restanten van de HKV bibliotheek die tot november bij de Openbare
Bibliotheek Velsen in bewaring waren. Een deel moet nog geïnventariseerd worden en de rest wordt zo
mogelijk verkocht.

Conclusie
ondanks personele problemen bloeit Historische Kring Velsen alsof er niets aan de hand is. Dank aan allen
die zich hiervoor hebben ingezet. HKV is een vereniging die waard is te bestaan in de Gemeente Velsen,
en moet blijvend een niet weg te denken factor zijn.
Februari 2019, Eelco Graafsma, secretaris a.i.

Financieel jaaroverzicht 2018
Klik hier voor een vergroting

Begroting 2019/2020
Klik hiervoor een vergroting

Alle HKV'ers E-mail
Het zou erg fijn zijn als ieder HKV-lid per E-mail bereikbaar zou zijn. Eventueel kan zelfs een buur,
familielid, of 'E-mail-maatje' zijn/haar E-mailadres beschikbaar stellen en zorgen dat de HKVberichtgeving 'in de bus komt'.
Voordelen: geen portokosten; geen copykosten; geen papier; geen Loopmare-lopers; geen aparte
copieerbare z/w versies, enz. Maar wel razensnelle communicatie; kleur is mogelijk evenals vergroten;
gemakkelijk bewaren; enz... Er zijn nu nog ongeveer 60 leden, die de Loopmare op papier in de bus
krijgen.

Ontvangen van Piet Hein Krom
Wij ontvingen van Piet Hein Krom, oud
Santpoorter die vele jaren geleden verhuisde naar
Enspijk aan de Linge, een compleet dossier over
“Reünie Brederodeschool op 8 oktober 1994”.
Hierin veel foto’s, brieven, etc. van deelnemers
aan dit festijn. Wij zullen dit dossier in ons HKV
archief opslaan. Daar Piet Hein eind maart weer
naar elders verhuist is hij aan het opruimen en
wij ontvingen van hem een groot aantal boeken
die wij zullen verkopen ten bate van de
verenigingskas.

Eén van de boeken is doorgegeven aan Museum
Kennemerland ter aanvulling van hun
bibliotheek.
Bovendien ontdekten wij dat Piet Hein een eigen
website (www.phkrom.nl) heeft waarop onder de
noemer “Krompraet” leuke stukjes en foto’s
waaronder 10 stukjes over Santpoort in vroeger
jaren, met onderwerpen als Garage Jak,
Zwembad Velserend, en klassenfoto’s van de
Brederodeschool.

Lezingen programma 2019
Maandag 8 april 2019
Presentatie door Stichting Korenmolen De Zandhaas & door
molenaar Jos Kors c.s. over hun werkzaamheden m.b.t. beheer,
onderhoud en exploitatie van molen De Zandhaas.
Presentatie van VELISENA 27.
Na de pauze voorjaarsledenvergadering.
Maandag 09 september
Jan de Wildt plaatst de maatschappelijke invloed van het ijzeren staalbedrijf op onze regio in historisch perspectief. Hij geeft
zijn visie op de ontwikkelingen in de gemeente Velsen, Beverwijk
en Heemskerk die vooral na de oorlog samenhingen met de enorme
groei van de staalgigant.
Maandag 14 oktober
Paul Post. De Diamantenroof. Op 16 april 1942 werden alle diamantairs van het Rijksbureau voor
Diamant opgeroepen om met hun sierdiamantvoorraden te verschijnen in het beurslokaal aan het
Weesperplein in Amsterdam. Miljoenen aan voorraden van hoofdzakelijk Joodse diamantairs werden
ingenomen en 'in bewaring gegeven'. Paul Post raakte geïnteresseerd in de diamantenroof toen hij een
brief van zijn vader vond – werkzaam bij het Rijksbureau voor Diamant. Hij schreef er een boek over.
Maandag 11 november
Peter Kouwenhoven: Vuurtorens, lichtschepen en kapen. Nautisch erfgoed van Nederland.
Een lezing over de geschiedenis van de bebakening van vaarwegen en de kustverlichting in Nederland,
vanuit het perspectief van waterbeheer, handel en scheepvaart en ontwikkelingen in de techniek rond
bouwconstructies en verlichting. Het verhaal wordt gepresenteerd aan de hand van veel oude en
recente foto’s, tekeningen en kaarten. Veel Nederlandse vuurtorens passeren de revue.
Na de pauze: presentatie van VELISENA 28.

Excursies
April – begin mei: Bezoek aan Hortus Bulborum
in de Museale Hoek te Limmen. Deze excursie is
een vervolg op de lezing van 11 maart door
Anton Nijssen. We proberen de datum zo te
plannen dat er zo veel mogelijk bollen in bloei
staan. Definitieve datum volgt dus nog.
De heer Ron Duindam, voorzitter van Stichting
Oud Limmen schreef ons het volgende:
'De Hortus maakt deel uit van de Museale Hoek in Limmen, ook de Stichting Oud Limmen maakt deel uit
van de Museale Hoek.
Wij zouden het op prijs stellen als u aan onze mooie ruimte een bezoek wilt brengen en wij u een kopje
koffie kunnen aanbieden.'
Dank voor deze uitnodiging en wij zullen zeker proberen deze beide zaken te combineren.
Overigens is het mooi als u (los van de datum van deze excursie) laat weten of u in principe wil
deelnemen. Meldt dit s.v.p. aan mail secretariaat. We houden u dan persoonlijk op de hoogte van de
planning.
Zaterdag 11 mei 2019:
In vervolg op de januarI-lezing “De ondergang van Schoten” organiseren wij een Fietsexcursie door
voormalig Schoten.
Onder leiding van Jan Morren fietsen we door Haarlem-Noord en laten ons verrassen door de vele
gebouwen en andersoortige monumenten waar we vaak gewoon langs rijden zonder ons de historie van
het object te realiseren. Onderweg wordt regelmatig afgestapt en dan vertelt Jan Morren
wetenswaardigheden over de betreffende locatie.
Gestart wordt om 13.30 uur op het pleintje (vóór de tandkliniek) op de hoek van de Hoofdstraat en de
Wüstelaan.
Deelname voor leden € 2,50, voor niet-leden € 5,00. Maximaal 20 deelnemers mogelijk!
Aanmelden via mail secretariaat

Bericht van de ledenadministratie
Sinds 15 januari 2019 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven,
en wel:
Hr. O. Rijsdijk
Hr. J. Joosse

te Driehuis

Hr. C.P. van Putten

te Santpoort-Noord

te Santpoort-Noord

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

HKV info-stand op markten in 2019
Ook dit jaar hebben we weer standplaatsen gereserveerd op de diverse
jaarmarkten, en wel op:
10 juni (2e Pinksterdag) Duin en Kruidberg Pinkstermarkt.
29 én 30 juni Havenfestival IJmuiden, alwaar men een 'museumplein'
heeft gecreëerd waar we staan te midden van andere erfgoed
instellingen.
2 augustus Jaarmarkt Dorpsfeest Santpoort.
28 september Jaarmarkt Oud Velsen.
Deze markten geven ons de mogelijkheid naamsbekendheid te genereren
en hopelijk leden te werven. Ook de verkoop van boekwerken is van
belang voor de verenigingsfinanciën.
Daarvoor zijn natuurlijk vrijwilligers nodig om de info-stands te
bemensen. Bent u beschikbaar om een dagdeel te helpen, geeft dat dan
nu reeds s.v.p. met voorkeur voor tijd en dag door aan: mail secretariaat.
Bij voorbaat dank daarvoor!

Het bestuur: "Onze ambitie is dat iedereen met een
vraag over de geschiedenis van Velsen -als vanzelfbij de HKV komt vragen."
HKV, hèt expertisecentrum voor de lokale Velsense
geschiedenis!

HKV'ers
Al enige maanden zijn een aantal mensen bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website voor de
Historische Kring Velsen.

Aanleiding...
hiervoor was het wegvallen van diverse functionaliteiten van de oude website t.g.v. de noodzakelijke
upgrade naar een nieuw internetsysteem. Dit resulteerde in het bestuursbesluit om dan maar 'vanaf de
tekentafel' opnieuw te beginnen:

Een website...
op een meer interactieve leest geschoeid en klaar voor nieuwe mogelijkheden. Op 1 april 2019 zal hij voor
het publiek worden gelanceerd. Maar... voor die tijd willen we jullie, de leden, donateurs en andere
belangstellende volgers van de HKV betrekken bij de komende lancering.

Het plan...
is jullie op de nieuwe website in de HKV-vraagbaak vragen te laten stellen, die u/jij een tijd geleden al
(wilde) stellen of gesteld hebt. Inmiddels kent u/jij het antwoord al door zelfstudie of een gesprek met
andere HKV'ers. Het resultaat is bedoeld om de nu nog lege HKV-vraagbaak alvast wat te vullen!
U/jij vindt de HKV-vraagbaak op de nieuwe website in de Studiezaal:
http://historischekringvelsen.com/studiezaal/hkv-vraagbaak/

Doet u mee?
...dan zien we heel graag uw HKV-vraagbaakvraag tegemoet en liefst ook direct het antwoord. Zo niet dan
weet wellicht een andere HKV'er het wel en vult het in!

Websiteredacteuren
Overigens willen we heel graag dat er meer HKV'ers komen, die een onderdeel van de website willen
vullen, modereren en/of up to date houden. Vooral voor de team-pagina's hebben behoefte aan deze
moderatoren! Meld u gerust hiervoor aan! Het is heel leuk werk, geeft direct resultaat en kost niet veel
tijd. En... u behoort direct tot de snel groeiende groep HKV-vrijwilligers met alle voordelen, die dat heeft!

Publiekslancering nieuwe website
Op één van de best bekende datums in de geschiedenis: 1 april
wordt dit jaar de geheel gerenoveerde website van de Historische
Kring Velsen gelanceerd.
Op 1 april 1572 werd de stad ingenomen door
de Watergeuzen onder leiding van Lumey en Bloys van
Treslong, waarbij de veerman Jan Koppestok een belangrijke
rol vervulde. De Inname van Den Briel wordt algemeen
gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II;
zie ook Tachtigjarige Oorlog. Aan dit feit dankt Brielle haar
schildspreuk Libertatis Primitiae, "eersteling der vrijheid".
Dit historisch feit wordt ieder jaar op 1 april gevierd. Schoolkinderen onthouden dit feit met
de zin:
"Op 1 april verloor Alva zijn bril" (eigenlijk: "Op 1 april verloor Alva Den Briel")
De 1 aprilgrap dateert al van voor die tijd en wordt ook in andere landen gesignaleerd;
deze heeft dan ook niets met dit voorval te maken. Toch wordt nog vaak gedacht dat de
inname van Den Briel het begin van de 1 aprilgrap is geweest.

Deze lancering is géén grap!
Het bestuur van de hkv nodigt u van harte uit vanaf deze datum een zoekterm in de HKV-vraagbaak in te
vullen over iets dat u (of jij) over de geschiedenis van Velsen zou willen weten.

Prijs!
Degene, die de meest originele of interessante geschiedkundige vragen (over Velsen natuurlijk) heeft
gesteld wordt door een deskundige jury van lokale historici als winnaar uitgeroepen en ontvangt de
Trilogie Kastelen en Buitenplaatsen in Velsen (in een cassette). De 'beste 10' vragenstellers mogen
bovendien een lidmaatschap van de HKV aan zichzelf of een ander cadeau doen!

Exposities
In IJmuider Zee- en Havenmuseum De Visserijschool te IJmuiden
is tot 15 september de tentoonstelling “Opstand in IJmuiden”, een
bijzondere foto expositie over het ontstaan van het museum.
Op 26 maart 1994 is het IJmuider Zee- en Havenmuseum door de
toenmalige minister van Cultuur, mevrouw Hedy d’Ancona,
geopend. Dit jaar viert het museum haar 25-jarig bestaan. Dit alles
was niet mogelijk geweest zonder de inzet van de vele vrijwilligers,
toen en nu. Mensen die de handen in elkaar slaan om het erfgoed van
de IJmond te bewaren en een mooie plek in onze samenleving te
geven.
Met de tentoonstelling MUSEUMSCHATTEN (vanaf 1 maart)
willen wij alle vrijwilligers eren en zijn alle favoriete objecten van
onze vrijwilligers bij elkaar geplaatst. www.zeehavenmuseum.nl
In Museum Kennemerland is t/m 5 mei een expositie met als titel “Zo vierden we feest in
Kennemerland na 1950”. Hier zijn o.a. veel foto’s te zien van festiviteiten in Santpoort en IJmuiden.
www.museumkennemerland.nl
Van 1 maart tot 24 april kunt u in het ABC Architectuurcentrum Haarlem kennisnemen van de
expositie: Wederopbouwarchitectuur Velsen-IJmuiden 1945 – 1965.
De huidige gemeente Velsen is een duidelijk voorbeeld van een zogenoemde ‘Wederopbouw gemeente’.
De periode van de wederopbouw, dat wil zeggen de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, heeft een
blijvend en een herkenbaar stempel gedrukt op de plaatsen die de gemeente Velsen vormen. Zo is er veel
wederopbouwarchitectuur te vinden in IJmuiden, Santpoort, Driehuis, Velsen-Noord en Velsen-Zuid.
Door middel van een reizende fototentoonstelling vestigt het ABC Architectuurcentrum Haarlem de
aandacht op de vormgeving van de woningen, gebouwen en kunstwerken uit die tijd in deze plaatsen.
www.architectuurhaarlem.nl
Deze expositie zal in mei-juni in de Bibliotheek IJmuiden , en vanaf september in het IJmuider Zeeen Havenmuseum.

Belangrijk!
De afmeldlink onder aan deze HKV-Loopmare kunt u niet gebruiken als opzegging van het
lidmaatschap! Als lid opzeggen kan uitsluitend via een bericht aan onze ledenadministratie! U moet zich
natuurlijk wel realiseren, dat u erg veel informatie van de vereniging mist als u zich uitschrijft als
ontvanger van de HKV-Loopmare!

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
redactie E-mail adres
De volgende LOOPMARE verschijnt eind augustus 2019.
Kopij van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op 1
juli 2019 verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen,
mits de bron wordt vermeld.

www.historischekringvelsen.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@historischekringvelsen.nl toe aan uw adresboek.

