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Belangrijke mededeling
Beste leden en belangstellenden van de Historische Kring Velsen,
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat de
onlangs aangetreden penningmeester, de heer Joost Rovers, in de
bestuursvergadering van 15 augustus 2019 te kennen heeft gegeven per 1 september zijn functie als
penningmeester van de HKV neer te leggen.
Wij vinden dit als bestuur heel jammer, we waren juist bezig, met een compleet bestuur, een mooie
toekomst voor de verenging te bewerkstelligen.
Met pijn in het hart, gaat de heer Rovers zijn functie, beëindigen.
Wij kunnen dit als bestuur alleen maar accepteren en gaan op zoek naar een andere penningmeester.
Tot die tijd zal ondergetekende de taken van de penningmeester overnemen.
Heeft u interesse om het enthousiaste bestuur van uw vereniging te komen ondersteunen, dit hoeft niet per
se als penningmeester, of heeft u vragen of opmerkingen voor het bestuur, neemt u gerust contact op met
ondergetekende dit kan via e-mail: secretariaat@historischekringvelsen.nl of telefonisch op 06-83770356,
natuurlijk mag u ook één van de andere bestuursleden benaderen.
Wij hopen snel positieve berichten van u te ontvangen en u vanaf september op de lezingen, op de tweede
maandag van de maand, weer te ontmoeten in De Hofstede.
Met vriendelijke groet,
mede namens de overige bestuursleden,
Historische Kring Velsen,
Monique Buijsman, secretaris.

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.

HKV info-stand Jaarmarkt Oud Velsen 2019
HKV heeft een standplaats gereserveerd op de jaarmarkt op:
28 september in het historische Oud-Velsen.
Deze markt geeft ons de mogelijkheid naamsbekendheid te genereren en hopelijk leden te werven. Ook de
verkoop van boekwerken is van belang voor de verenigingsfinanciën. Als lid kunt u vanzelfsprekend uw
collega's een hart onder de riem steken en mogelijk even van gedachten wisselen.

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.
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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.

