De nieuwsbrief: HKV Loopmare bevat mededelingen,
aankondigingen, verslagen, nieuws en andere
wetenswaardigheden van en betreffende de Historische
Kring Velsen. Zie ook de colofon op de laatste pagina.
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HKV op weg naar 2025
Onze vereniging is weer
redelijk uit het dal.
Inmiddels heeft Joost
Rovers het waken over
de kas op zich genomen
en Monique Buijsman heeft het secretariaat
verkend en zij beantwoord de binnenkomende
(digitale) post. Zij zijn op het moment al bijna
volledig ingevoerd en hebben plannen!
Positief en enthousiast, dat zijn de
eigenschappen, waarmee we als bestuur de
Historische Kring Velsen weer in de gemeente
Velsen een stevige plek willen geven. Tot onze
verrassing bleek een nog jonge Velsenaar zich
nog niet 'rijp' voor de HKV te achten, omdat hij
nog geen grijze haren heeft. Een misvatting, die
we gauw uit de wereld zullen moeten helpen.
Reden om een marketingoffensief te gaan
inzetten om meer Velsenaren en andere
geinteresseerden te verleiden lid van onze kring
te worden. Deze HKV-Loopmare staat bol van
nieuws en verzoeken om hulp! Kijkt u a.u.b. of u
uw steentje zou kunnen bijdragen aan de vele
klussen, die nog binnen de HKV liggen te
wachten op uitvoering.

De
maandelijkse
lezingen gaan
in september
weer
beginnen en
voor die tijd
komen er nog
twee
drukbezochte
jaarmakten, waarop we ons richten op het
werven van nieuwe (jonge) leden. Kom gerust
langs tijdens deze activiteiten! Geef a.u.b. liefst
tevoren ook steeds even door, als u de lezingen
wilt bijwonen. Het is heel prettig als onze actieve
eenmans activiteitencommisie merkt, dat u zijn
inspanningen waardeert maar natuurlijk is dit
ook voor de spreker/-ster heel fijn.
Ik wens u allen een heel goed seizoen 2019/2020
toe. Het bestuur zet er in ieder geval enthousiast
en graag de schouders onder!
Gerard van Broekhuijsen
voorzitter

HKV info-stand op markten in 2019
Herhaalde oproep om medewerking!
HKV heeft nog twee standplaatsen gereserveerd op jaarmarkten, en wel op:
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:
graafsma@quicknet.nl Bij voorbaat dank daarvoor!

Beste leden van de HKV
Ik heb mij afgelopen maanden ingewerkt als penningmeester van
jullie vereniging. Vele leden hebben reeds in het begin van het
jaar de contributie betaald. Een aantal leden moet dit nog doen.
Omdat ik nog niet helemaal ben ingevoerd in het computersysteem
van de vereniging, kan ik nog geen persoonlijke mail/brief sturen aan
de mensen die nog niet betaald hebben. Daarom doe ik nu een
algemene oproep aan alle leden om na te gaan of zij hun contributie
nog moeten betalen.
Ik hoop direct na mijn vakantie helemaal ingevoerd te zijn, zoadat ik iedereen persoonlijk kan informeren.
Met vriendelijke groet
Joost Rovers, penningmeester

HKV-Teams
Eigenlijk is deze term in
zwang gekomen doordat
we inmiddels binnen de
HKV onlinewerkomgeving met
Microsoft's 'Teams' zijn
gaan werken. De
traditionele werkgroepen
van de Historische Kring Velsen bestonden en
bestaan uit leden, met een gelijke historische
interesse. De HKV-teams worden nu
samengesteld uit mensen die samen een bepaald
project willen realiseren; een bepaald
geschiedkundig onderwerp willen onderzoeken
of bijvoorbeeld als redactieteam op regelmatige
basis een publicatie verzorgen.

Daarbij worden de teams
gefaciteerd met
webruimte,
programmatuur en
ondersteuning op het
gebied van it-techniek;
publiceren en
vormgeving. Daarvoor is
het onderteuningsteam, waarin ICT-deskundigen,
didactici; Neerlandici enz... hun expertise ter
beschikking stellen aan alle andere teams.
Samenwerken kan door als team bij elkaar te
komen, maar ook door assistentie op afstand
middels internet en computers.
Het bestuur hoopt op deze wijze ook aan te
sluiten bij de werkwijze op scholen en in
bedrijven.

Wie helpt?
De Canon van Velsen is al enige jaren oud. Toentertijd sprak ondergetekende
tijdens de presentatie al de vurige wens uit, dat er ook z.s.m. een Onderwijs Canon
van Velsen zou komen.
Via beide links kunt u beide canons bekijken. U ziet: enkele hoofdstukken zijn al
door mij bewerkt in 'kindertaal'.
Maar... Wie o wie, helpt -in eigen tempo- de overige hoofdstukken aan te passen
aan de belevingswereld van de kinderen?
Gerard van Broekhuijsen,
medeauteur Canon van Velsen.

Lezingen programma najaar 2019

Maandag 9 september Jan de Wildt plaatst de
maatschappelijke invloed van het ijzer- en 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.

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.

De vernieuwde HKV-website

Hulp gevraagd!
De Teams pagina's op onze website zijn dringend aan 'vulling' toe. Veel van de informatie staat echter al
op de 'oude website' en het is soms slechts een kwestie van knippen, (actualiseren) en plakken. Wie kan
ons helpen bij deze klus?

Ik wil wel helpen om de Teams informatie toe te voegen

Ook voor de Geschiedenis pagina's
bieden nog lang niet de informatie, die we daarop graag kwijt willen. Ook voor deze pagina's geldt: Wie
kan -op eigen tempo- de informatie op deze pagina's zetten?

Ik ben beschikbaar om de Geschiedenis-pagina's te vullen

Bericht van de ledenadministratie:
Sinds 1 maart 2019 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en
wel:
Hr. Ben Dijkzeul
te Santpoort-Noord
Hr. Anton Nijssen
te Velserbroek
Hr. J.F. Pieters (huisgenoot-lid)
te Velserbroek
Hr. P.G. Tervoort
te Haarlem
Hr. en Mevr. M. Zwanenburg
te Driehuis
Hr. W.A. Spruit
te Beverwijk
Mevr. Gea Martijn (huisgenoot-lid)
te IJmuiden
Hr. P.P.E. Heeremans
te Santpoort-Zuid
Mevr. D. Kasteleijn-Nolst Trinite
te Bloemendaal
Mevr. M. Fontijn
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.

Recent verschenen boekuitgaven:
100 jaar GGD Kennemerland
(Van Spaanse griep tot Sexucation) door Thijs Gras.
De GGD Velsen is opgericht in 1919 en opgegaan in GGD Kennemerland. Kortom een
boek dat ongetwijfeld interessant is voor HKV-leden. In het boek wordt geschetst hoe
GGD Kennemerland tot stand gekomen is en beschreven wat de organisatie nu
allemaal doet aan de publieke gezondheidszorg.
Een wandeling door het IJmuiden van Dudok
Een folder geproduceerd door de stichting Dudok in Velsen, in samenwerking met
Gemeente Velsen. De folder beschrijft een wandeling van 5 km door IJmuiden en is op
te halen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Velsen, maar ook te downloaden
via www.velsen.nl.
Verwacht:
In november verschijnt het boek “Het dorp Velsen-Noord”. Het wordt geschreven door de Beverwijkse
publicist Wim Spruijt (tevens HKV-lid), die van 1963 tot 1981 in Velsen-Noord woonde. Het wordt een
uitgave met veel foto’s in kleur en zwartwit, anekdotes en verhalen. De meeste van de pakweg 200
bladzijden in het boek (groot formaat) gaan over thema’s als de bevolking, wonen en werken, de
middenstand, het onderwijs, sociale en culturele onderwerpen, sport en kerken. Een bijzondere plek is
ingeruimd voor het dorp tijdens WOII. Meer info op www.dorpvelsen-noord.nl

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

Tentoonstellingen:
Deze zomer zijn er in de lokale musea veel tijdelijke
tentoonstellingen die de moeite waard zijn om met uw gasten te
bezoeken, of voor u zelf op een regenachtige dag:
IJmuider Zee- en havenmuseum: (www.zeehavenmuseum.nl)
Opstand in IJmuiden t/m 31.08.2019
Museumschatten t/m/ 05.01.2020
Festung IJmuiden t/m 01.09.2019
Vanaf 1 september tentoonstelling over de
wederopbouwarchitectuur in Velsen.
De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna hebben een
blijvend stempel gedrukt op onze gemeente. Na 1945 is het herstel
snel opgepakt. De expositie - met foto’s van het HKV-lid Marcel
Mulder - toont de karakteristieke architectuur uit de
wederopbouwtijd.
Museum Kennemerland: (www.museumkennemerland.nl)
Manse vrouwen van Kennemerland Van 07.06.2019 tot 31.12.2019
Manse vrouwen zijn vrouwen die volgens Van Dale heel wat mans zijn, vrouwen die hun mannetje staan,
vrouwen die zelfstandig en flink zijn. Vrouwen zijn de stille krachten van de samenleving. De
rechtsongelijkheid is altijd groot geweest. Het is nog maar 100 jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht
kregen en 63 jaar dat ze handelingsbekwaam zijn verklaard. Toch hebben ze door de eeuwen heen kans
gezien om hun invloed aan te wenden en nuttige en bijzondere bijdragen te leveren aan de samenleving.
In de tentoonstelling worden ruim 100 vrouwen uit heden en verleden (ook uit Kennemerland)
geportretteerd.

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
Graag ontvangt de redactie uw bijdrage voor de volgende
Loopmare vóór 1 oktober 2019.
De volgende LOOPMARE verschijnt eind oktober 2019.
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.

