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2020: Goed op weg!

De Historische Kring Velsen functioneert weer! De zittende
bestuursleden zijn niet meer alleen bezig om op de 'winkel te passen'
maar kunnen voorzichtig ook gaan nadenken over de toekomst. De
financien zijn in de bekwame handen van Monique Buijsman en er
is inzicht gekomen in de contributiebetalingen. Marianne Kwant
doet het secretariaatswerk -naast haar redactiewerk- met plezier en
Eelco Graafsma kan zich weer volledig richten op de
ledenadministratie en de evenementen. Eef houdt -naast haar
mantelzorgactiviteiten- een oogje in het zeil bij de teams. Sommige pikken de draad weer voorzichtig op.
Zaken, die positieve energie leveren en dubbel-productief zijn. 2020: 75 jaar Vrij! Het jaar belooft veel
goeds.
Medebestuurders bedankt! en wil jij met ons meedoen? Meld je aan! Gerard van Broekhuijsen, voorzitter

Programma Lezingen

Maandag 9 maart 2020
Engelmundus en Agatha,
‘hand in hand’ door MiddenKennemerland
Intrigerend zijn de namen Engelmundus en Agatha in
Midden-Kennemerland. Velsen is drie kerken rijk die aan
Engelmundus zijn opgedragen. En wat heeft Agatha met
Velsen te maken? Fred Schweitzer laat zijn licht schijnen
of deze interessante figuren uit de geschiedenis van
Midden-Kennemerland. In de 16 e eeuw raakte het openlijk belijden van het katholieke geloof in de ban.
Daarom zal Fred u ook meenemen langs de schuilkerken die in Midden-Kennemerland hebben gestaan.

Maandag 6 april 2020
(=eerste maandag v.d. maand vanwege Pasen - 20:00 uur
Wijkcentrum de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, Velserbroek)

Ledenvergadering 2020
en
presentatie VELISENA 29/2020.
Het sculptuur is van Truus Menger, die het begrip Vrijheid wilde
uitbeelden: Een zwerm vogels, die opvliegen en de vrijheid
opzoeken. 2020: 75 jaar Vrijheid!

Verslag Lezing Huis ter Kleef
De eerste lezing van het nieuwe jaar op maandag 13 januari verzorgd
door Wim van Hooff over het Huis ter Kleef was een succes. De
ervaren spreker had een boeiend verhaal over de bouw, het gebruik
en het uiteindelijke verval van het huis. Ook vertelde hij over de
relatie van de Brederode’s met het huis, de archeologische vondsten
en de huidige situatie. Het verhaal werd door Wim met veel
illustraties ondersteund. De Hofstede was gevuld met 66 aandachtig
luisterende bezoekers. In de pauze was er tijd voor een drankje, een praatje en voor de vele boeken die te
bekijken en te koop waren. Na afloop van de lezing was er gelegenheid voor het stellen van vragen en
daar werd goed gebruik van gemaakt. Kortom een zeer geslaagde avond.

Bericht van de ledenadministratie:
Sinds 1 juli 2019 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen
inschrijven, en wel:
Hr. P. Lanser te IJmuiden
Mevr. M. van Eck-Van Dillewijn te Santpoort-Noord
Hr. M. Cats te Grootschermer
Mevr. Loes de Jong (huisgenoot) te Driehuis
In 2020:
Mevr. M.E.C. Koste Castricum
Dhr. G.J. Rink te IJmuiden
Dhr. A. van Riet te IJmuiden
Dhr. R.P.M. Haakman te Heemskerk
Dhr. M. van Leeuwen te IJmuiden
Dhr. & Mevr. Hartendorf-Karkdijk te Santpoort-Noord
Mevr. M.N. Krikken te Santpoort-Noord
Dhr. P. van Graafeiland te Santpoort-Noord
Dhr. R. Kortekaas & mevr. A. Schipper te Santpoort-Zuid
Dhr. W. de Reus te Santpoort-Noord
Mevr. M. Bokking 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.

Recent verschenen boekuitgaven:
Kennemer verleden bulletin nr. 43.
Jaarboek van Historisch Genootschap Midden Kennemerland met
bijdragen van Jan Morren (HKV-lid) over “Dominee Creutzberg, vol
geloof en initiatief” (deze dominee is zeer belangrijk geweest in de
historie van De Nieuwe Kerk te IJmuiden) en over het roemruchte
pand “De Zwarte Os” in het dorp Velsen. Tevens een interessante
bijdrage van Ton van Oostrom (HKV-lid) “Hoe Daatje Houtgraaf, bij
leven fijn-strijkster voor Jonkheer Boreel, op wonderlijke wijze
steeds weer naar Velsen terugkeert” Het betreft reacties en
aanvullingen op een enige jaren eerder verschenen artikel over het
Huis van Daatje op Landgoed Waterland.
De Santpoortse korenmolen.
Over graan, malen, meel en brood vanaf de komst van de oermens in
onze streken, geschreven door Siebe Rolle, erelid van HKV. Het is
een uitgave van Stichting Korenmolen De Zandhaas, met uitgebreide
info over deze molen voorzien van vele foto’s in zwart/wit en kleur
uit recente jaren en van vroeger, grotendeels nog niet eerder
gepubliceerd.
De Zandpoort nr. 33.
Uitgave van Stichting Zandpoort met daarin o.a. een bijdrage van Jan Morren (HKVlid) over Blekerij en
Wasserij Middenvaart, en van Lieke Baron(HKV-lid) over de Teelt van tabakszaad op Duin en Kruidberg.
Tevens een artikel van Joost Veer over Grenspalen tussen Bloemendaal en Velsen, nog diverse andere
alleszins interessante artikelen.
“Het dorp Velsen-Noord”.
Geschreven door Wim Spruijt (tevens HKV-lid), die van 1963 tot 1981 in VelsenNoord woonde. Het is
een uitgave met veel foto’s in kleur en zwartwit, anekdotes en verhalen. Het boek beslaat 320 pagina’s
(groot formaat) gaat 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
Todeskandidat
hoe Ko van Leeuwen werd verraden. Geschreven door Freek van Leeuwen. In de familie Van Leeuwen in
IJmuiden was oom Ko een vage herinnering. Zijn foto stond altijd op het dressoir bij tante Mien, maar wie
was hij eigenlijk geweest? Slechts een paar maanden voor de bevrijding, op 8 maart 1945, werd Ko van
Leeuwen door de Duitse bezetter gefusilleerd. Waarom? Wat had hij precies gedaan? En hoe was hij in
handen van de Duitsers gevallen? Op zoek naar antwoorden dook Freek van Leeuwen in de archieven.
Daar ontrafelde hij een kleine geschiedenis van idealisme, collaboratie en verraad.

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.

