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Voorwoord met nieuwjaarsgroet van de voorzitter.
Beste leden van de HKV.,
Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Niet zozeer door spetterende activiteiten waar we vorige
januarimaand nog op hoopten. Het coronavirus heeft gezorgd voor veranderingen in onze leefwijze
die wij een jaar terug nog voor onmogelijk hielden. Toch is het bestuur niet ontevreden over de
activiteiten die WEL zijn doorgegaan. Hier kunt u in het jaarverslag 2020 meer over lezen. Met
alle begrip voor de maatregelen die de overheid neemt gaan we door met het plannen van
verenigingsactiviteiten. Er gaan maar liefst twee VELISENA's verschijnen, lezingen en excursies
worden voorbereid en het gestaag zoeken naar een nieuw onderkomen voor onze vereniging levert
mogelijk een succes op. Maar dit alles kan alleen met hulp van actieve leden. Het bestuur heeft
dringend behoefte aan uitbreiding met minstens twee leden waaronder één iemand met enige ICTervaring. En voor de Velisena zoeken we een bezorger in Santpoort-Noord voor postcodegebied
2071 AA - 2071 EZ. Alleen tezamen kunnen wij zorgen voor een bloeiende vereniging.
Het bestuur wenst u allen een goed en coronavrij 2021 en hoopt u te ontmoeten bij de
verenigingsactiviteiten.
Mike Uijl, voorzitter.

Lezingen programma voorjaar 2021
Zondag 14 februari 2021
“Wederopbouw in Velsen, hoe een nieuwe stad werd gebouwd”, door Pieter Rings
Vanwege voortgaande Covid 19 beperkingen is deze activiteit helaas AFGELAST.
Vooralsnog laten we de rest van onze agenda ongewijzigd, maar hou onze berichtgeving in de
gaten!
Zondag 14 maart 2021
“Beeckestijn onder beleg in de Tweede Wereldoorlog”, door Mike Uijl
Een lezing over de oorlogshandelingen op Beeckestijn en over diens (tijdelijke) bewoners in WO2.

Zondag 11 april 2021
De eendenkooi Uitgeest door Herman Rasch & Hans Welbers
De Eendenkooi v.d. Eng te Uitgeest dit jaar 400 jaar en is dus een stuk cultureel erfgoed. Hij is in beheer bij
Landschap Noord-Holland die de kooi dit jaar overneemt van de gemeente Uitgeest. De kooi wordt dit jaar
tot gemeentelijk monument verklaard.
Het is nog steeds een vang gerechtigde kooi al wordt er op dit moment niet meer voor de bout gevangen. De
kooi wordt door 10 vrijwilligers onderhouden en is een parel in het polderlandschap bij Uitgeest.
Daarna presentatie VELISENA 30/2021
In de pauze distributie van de nieuwe VELISENA onder leden.
Na de pauze volgt de Algemene Leden Vergadering 2021. Info volgt.

ATTENTIE:
De vaste locatie, De Hofstede, is niet beschikbaar i.v.m. de 1,5 meter afspraken. Wij zijn er in
geslaagd een andere locatie (groot genoeg voor 70 personen, goed geventileerd en goed
bereikbaar) vast te leggen, en wel het SOLI-Muziekcentrum, Kerkpad 83, 2071 CX SantpoortNoord, direct naast het NS station Driehuis. Deze locatie is zo lang de Covid-19 beperkingen
gelden uitsluitend op de zondagmiddag beschikbaar.

Bericht van de ledenadministratie:

Het goede bericht waar ik vooruitlopend op het jaarverslag 2020 mee kan beginnen is dat het HKVledenbestand in het afgelopen jaar gegroeid is met 18 leden.

Ook het jaar 2021 zijn we wat dat betreft goed begonnen met het inschrijven in ons HKV ledenbestand van
de volgende personen, en wel:

Mevr. Truus Neve

te

Driehuis

Mevr. Lucy de Pagter

te

Santpoort-Noord

Dhr. Joop Muller

te

Driehuis

Dhr. Richard Snabel

te

Heemskerk

Dhr. Ton van der Wiel

te

Santpoort-Noord

Mevr. Anna Wendt

te

Uithoorn

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.

Contributiebetaling 2021.
De ledenvergadering heeft het voorstel van het bestuur om de contributie niet te verhogen overgenomen.
Binnenkort ontvangt u een verzoek om uw contributie voor dit nieuwe jaar te betalen. Help onze
penningmeester Monique Buijsman door uw contributie dan per omgaand te betalen.

Redactie Velisena
Na een oproep voor nieuwe redactieleden op de facebookpagina van de HKV hebben zich twee
dames gemeld. Anna Wendt en Margriet Prins. Anna neemt naast Yvonne Bax de correctie voor
haar rekening. Anna wil ook inhoudelijk gaan bijdragen. Margriet heeft een professionele
achtergrond en zal zich met de eindredactie bezig houden.
Ik ben heel blij met de hulp omdat het plan is om in 2021 twee VELISENA’s te maken. De
eerstvolgende VELISENA, 30-2021 verschijnt in april en de nieuwe redactie zal hiermee
proefdraaien. Dan verschijnt in november de tweede VELISENA, 31-2021. Daarnaast blijven we
natuurlijk ook korte artikeltjes maken voor facebook. Kopij voor VELISENA 31-2021 is welkom.
Marianne Kwant, redacteur VELISENA

DIVERSEN /VARIA

VANDAAG DE DAG
De website van “Oneindig Noord-Holland” is uitgebreid met een nieuwe rubriek: Historische
kalender van onze provincie (www.onh.nl/on-this-day) .
De redactie van deze website heeft vele historische gebeurtenissen uit onze provincie verzameld en
in een kalender vastgelegd
In deze kalender kan je per dag zien wat er in het verleden gebeurd is. Denk bijvoorbeeld aan de
watersnood op Texel (1 februari 1953), de arrestatie van Hannie Schaft (21 maart 1945), de slag
bij Beverwijk (23 maart 1997).
Op vele dagen is nog geen historische gebeurtenis vermeld. Heeft u tips, mail die dan naar
redactie@onh.nl

Provinciaal ziekenhuis Santpoort (Meerenberg) in WO2
Heel veel interessante informatie en foto’s over joden gedurende de Tweede Wereldoorlog kunt u
vinden op:
https://1940-1945.bloemendaal.nl/index.php?id=16

HAARLEM “vierde” op 23 november 2020 dat het 775 jaar stadsrechten heeft. Vanwege dit
belangrijke feit zou het Noord-Hollands archief een speciale tentoonstelling met dé topstukken uit
de collectie presenteren. Die tentoonstelling is verplaatst naar april 2021. Ook de jaarlijkse ten
toonstelling van de stadsrechten kon op 23 november niet doorgaan, maar u hoeft het verhaal over
de stadrechten niet te missen. Via de link
www.noord-hollandsarchief.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/854-film-de-stadsrechten-van-haarlem
kunt u een korte film bekijken waarin alle “ins en outs” van het Haarlemse stadsrecht worden
toegelicht.

HKV LOOPMARE is de nieuwsbrief voor leden van Historische Kring Velsen en verschijnt ca. 4 keer per jaar, onder
redactie van het bestuur. Kopij s.v.p. versturen naar secretariaat@historischekringvelsen.nl
De volgende HKV LOOPMARE verschijnt medio maart 2021. Wij verwachten uw kopij uiterlijk 14 maart 2021.

