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Het jaarverslag bevat een samenvatting van de organisatorische aspecten en een terugblik op de 
activiteiten in 2020  
 
Samenstelling bestuur 
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk over de historie van het dorp te beschrijven, 
te documenteren en digitaal vast te leggen. Dit gebeurt onder leiding van het bestuur dat in 2020 

bestond uit:  

Ton Kuijs              - interim-voorzitter 
Ans Baar                 - secretaris 
Petra van ’t Klooster- penningmeester 
Corry Schoordijk      -lid  
 
Nieuwe bestuursleden  

In de Nieuwsbrief van oktober 2020 is aan de leden gevraagd om in te stemmen met de benoeming 
van Hans Stalenhoef en Jan van Wijk. Er zijn geen tegenkandidaten en/of bezwaren ingekomen tegen 
de benoeming. Dit houdt in dat de heren officieel zitting kunnen nemen in het bestuur. 
 
Vergaderingen 
In 2020 heeft het bestuur, vanwege de coronamaatregelen, slechts 4 x fysiek vergaderd. De 
contacten verliepen verder voornamelijk per e-mail of telefonisch. 

 
ANBI-status 
De procedure voor het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende en Culturele 

instelling) is in gang gezet. Hiervoor zijn een beleidsplan en nieuwe statuten in voorbereiding.    
 
Werkruimte/documentatiecentrum  
In de werkruimte op de bovenverdieping van het Sociaal Cultureel Centrum aan de Blijklaan is het 

archief en documentatie van de Historische Kring te vinden. Vanwege de Coronamaatregelen is de 
werkruimte in 2020 slechts een korte periode open geweest.  
 

Werkbezoek Burgemeester Wijdemeren 
Op 4 februari kwam burgemeester Crys Larson in gezelschap 
van ambtenaar Joris Weijns op werkbezoek bij de Historische 

Kring. Het doel van het bezoek was kennismaken met wat de 
Kring zoal doet en in huis heeft. Na een woord van welkom, 
een voorstelronde en informatie over de doelstelling, structuur 
en werkwijze van de Kring, volgde, aan de hand van beeld-
materiaal, een toelichting op de speciale projecten.  
We kijken terug op een waardevolle, maar vooral geanimeerde 
kennismaking.  

 
Ledenaantal 
De teller staat op 470. Het werven van nieuwe leden blijft de nodige aandacht vragen.  
 
Ledenadministratie 
Coen Meerbeek is bereid gevonden om de ledenadministratie en de verzending van informatie naar 
de e-mailadressen over te nemen van Johnny van Mourik. Een aantal jaren heeft Johnny de nodige 

tijd gestoken in het actueel houden van de ledenlijst en de verzending van informatie naar de leden. 
Hij blijft de inkomende e-mailpost verzorgen. Johnny vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor je 
inzet.  

http://www.historischekring.nl/


Schenkingen 

In 2020 is de Kring weer verrast met een aantal zeer gevarieerde schenkingen. Deze worden gearchi-

veerd en vermeld in het tijdschrift Werinon.  
 
Overkoepelende activiteiten 
De Historische Kring is aangesloten bij de stichting Tussen Vecht en Eem (TVE), een platform van 
historische kringen in de regio. Het bestuur neemt ook deel aan de bijeenkomsten van de historische 
kringen in Wijdemeren met de gemeente over gezamenlijke projecten.  

 
Werkgroepen 
Voor het realiseren van de doelstellingen van de Historische Kring zijn werkgroepen ingesteld, het 
betreft: 
• Automatisering 
Herman Schilder en Franck van Zijl houden alle systemen draaiende met de juiste software, regel-

matige updates en controle op het netwerk.  
• Archivering/bibliotheek 
Corry Schoordijk en Karien Veerman beheren het archief en houden de bibliotheek op orde.  
• Foto-documentatie  
Koen Hoetmer en Teus van de Kemp selecteren en digitaliseren het fotomateriaal. De gedigitaliseerde 

foto’s worden gedocumenteerd en voorzien van teksten door Karien Veerman, Corry Schoordijk, 
Gerard Baar, Teus van de Kemp en Cees Stalenhoef. In de loop van het jaar is Hanne Cozijn de 

gelederen van de werkgroep komen versterken.  
Ton Keizer zorgt, als vaste fotograaf, dat er foto’s komen van veranderingen in het dorp en van 
belangrijke evenementen en gebeurtenissen.  
• Tijdschrift Werinon  
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo Cozijn, Mark Hilberts en Coen Meerbeek is er weer in 
geslaagd om twee prachtige edities met gevarieerde verhalen en mooi vormgegeven uit te brengen. 
Het accent lag dit jaar op de uitgave van de 100e editie. Kees Joustra is gestopt met zijn activiteiten 

voor Werinon. Kees bedankt voor je inzet en met name voor de interviews en boeiende verhalen  
 
Presentatie 
• Website 
Joop Hennis zorgt voor het plaatsen van actuele informatie en foto’s op de website. Inmiddels 
beschikken we over een site met een uitgebreide foto-collectie, alle uitgaven van het tijdschrift 

Werinon en informatie over de activiteiten. Voor 2021 staat het actualiseren van de website op het 
programma. 

• Doorlopende foto/film-show in hal Sociaal Cultureel Centrum (SCC)  
De Televisie in de hal van het SCC is door de Historische Kring voorzien van een foto/film-show. Zo 
kunnen de bezoekers van het centrum doorlopend historische foto’s en films bekijken. 
• Vitrine gemeentehuis  
In de hal van het gemeentehuis van Wijdemeren staan vitrinekasten voor het tentoonstellen van 

bijzondere spullen van de drie Historische Kringen in de gemeente. De inhoud van de vitrines wordt 
met een zekere regelmaat gewisseld. 
 
Speciale activiteiten 
Door de coronamaatregelen waren we genoodzaakt om de jaarvergadering, de excursie naar het 
‘Van Brants Rus Hofje/Luthers museum’ en de Tentoonstelling ’75-jaar bevrijding in Wijdemeren’ af 
te lassen. Reden om ook de lezingen: over de Bergse Kunstschilders en die over ‘Herauten op de 

Stelling van Amsterdam’ te verplaatsen naar 2021.  
 
Eerbetoon crash Canadese bommenwerper 
Op 15 mei 1943 verongelukte een Canadese bommen-
werper, bij het boezemkanaal in het dorp.  
De bemanning bestaande uit 5 jonge mannen in de 

leeftijd van 20 tot 25 jaar kwam hierbij om het leven.  
Op 13 september 2019 werd onder grote belangstelling 
ter nagedachtenis aan deze 5 jonge helden, aan de 
Randweg een monument onthuld. 
Op 15 mei 2020, 77 jaar na de crash, zijn er als eer-
betoon, bloemen gelegd door de voorzitter van de 
Historische Kring en de ‘Oude Meesters’, namens de drie 

basisscholen. In verband met de corona crisis werd het 
slechts een bescheiden ceremonie.  
 



Overdracht replica Vliegtuig-monument 

Op 15 september, heeft bij het monument aan de 

Randweg, de uitgestelde overdracht van het mini-
monument plaatsgevonden. Hierbij waren aanwezig: de 
groepen 8 van de drie basisscholen in het dorp, de 
ontwerper van het monument: Joost Zwagerman, 
Herman Stuijver van het weekblad Wijdemeren en 
bestuursleden van de Historische Kring. Na het 

voorlezen van een paar mooie gedichten door Lieke 
(Jozefschool), Mohamed en Marit (Mr. Kremerschool) en 
Isis (Warinschool) is de replica samen met ontwerper 
Joost officieel door de Mr. Kremerschool overgedragen 
aan de Warinschool.  

 

Dit betekent dat deze school een jaar lang het monument 
gaat onderhouden. Het jaar daarop volgt de Jozefschool. 
De bijeenkomst werd afgesloten met het leggen van 
bloemen, rond het monument, door alle kinderen. Met 
dank aan de ‘oude meesters’: Herman van der Molen en 

Cees Stalenhoef voor de prima organisatie.  
 

 
 
 

 
Plaquette Gemeentewapen siert voorgevel van: Het Raedthuys   
De Historische Kring heeft het, uit de erfenis van de gemeente Nederhorst 
den Berg verkregen, gevelwapen van het oude gemeentehuis, geschonken 

aan de Woningbouw Corporatie Het Gooi en Omstreken. Dit ter verfraaiing 
van het nieuwbouwcomplex “Het Raedthuys”. Het was de bedoeling om in 
oktober tijdens een opleverfeest de naam van het complex aan de 
Voorstraat bekend te maken en de plaquette van het gemeentewapen te 
onthullen. Echter vanwege de Coronamaatregelen is dit niet doorgegaan. 
Volstaan is met het maken van een film voor en met de nieuwe bewoners.  

 
Presentatie 100e editie Tijdschrift Werinon  

 
 
 
Op 12 november zou cultuurwethouder Rosalie van Rijn uit handen van het 
bestuur van de Historische Kring de 100e Werinon officieel in ontvangst nemen. 

Helaas is dit vanwege de 2e golf van het coronavirus niet doorgegaan.  Maar 
gelukkig is er in de media ruim aandacht besteed aan het verschijnen van de 
100e editie van het tijdschrift. Met als gevolg veel lovende reacties en 
complimenten voor de interessante verhalen en de mooi vormgegeven uit-
voering. Kortom een mijlpaal in de Bergse geschiedschrijving!  
 
 

 
Nieuwe projecten 

 
Online- Nieuwsbrief 
Om de leden en geïnteresseerden meer te betrekken bij de activiteiten van de Kring en de 

geschiedenis van het dorp meer herkenbaar te maken is besloten om met een zekere regelmaat een 
online-Nieuwsbrief uit te brengen. Het bestuur heeft Coen Meerbeek bereid gevonden om de redactie 
en de verzending van de Nieuwsbrief op zich te nemen. 

 
Website roerend erfgoed 
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) wil een nieuwe website: ‘Roerend erfgoed tussen Vecht en 
Eem’ in samenwerking met de Historische Kringen in de regio invullen. Claudette Baar, Karien 
Veerman en Corry Schoordijk maken van dit verzoek gebruik om de inhoud van de vitrines in de 
werkruimte te inventariseren, te fotograferen en te documenteren. Aan de hand daarvan kijken ze 
wat er aan roerend erfgoed geschikt is voor de regionale website.  



Themanummer Werinon: over het ontstaan van Nederhorst den Berg/geschiedenis Kasteel 

Nederhorst 

Het themanummer bevat een beschrijving van de bijzondere wording van het dorp Nederhorst den 
Berg en de geschiedenis van kasteel Nederhorst. Deze zeer oude geschiedenis wordt in dit boekwerk 
beschreven door mw. Els Joosse-van Damme. Het verhaal is het 
resultaat van een lange zoektocht in de archieven naar feiten en 
gebeurtenissen die tot nu toe nog niet konden worden beschreven 
omdat oude bronnen bij de brand van het kasteel in 1971 verloren 

zijn gegaan. Die gegevens moesten nu met kunst en vliegwerk uit 
alternatieve bronnen worden verzameld. De eerste resultaten over 
deze gebeurtenissen verschenen eerder in een aantal artikelen in 
Werinon en in het tijdschrift voor regionale geschiedenis: Tussen 
Vecht en Eem. Het boekwerk wordt vormgegeven door Theo Cozijn. 
Het streven is om de speciale editie in 2021 officieel te presenteren. 

 
Uitbreiding foto-borden wandelroute.  
 

De praktijk leert dat de ‘Vroeger en Nu’-wandeling een 
welkome aanvulling is in de informatievoorziening over de 

historie van het dorp. Reden om de wandeling uit te breiden 
en borden te plaatsen bij de overige historische gebouwen 

en objecten in het dorp, zoals: de molen aan het 
Ankeveensepad, de Goog, de Hinderdam, de Zanderijsluis, 
bij de plek van de voormalige buitenplaats Petersburg (zie 
foto), Sluis het Hemeltje, Het Vliegtuig-monument, het 
Gemaal Horstermeer, het Jagthuis en de Nera.  
 

 

  
 
Tot slot 
Het bestuur kijkt terug op een wel heel bijzonder jaar waarin helaas weinig actie mogelijk was. 
2020 stond namelijk volledig in het teken van het cancelen van activiteiten en digitale contacten.   
Maar we gaan er van uit dat het in de loop van 2021 weer mogelijk is om fysieke bijeenkomsten te 

kunnen houden. 

Tot slot een woord van dank aan iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan het 
realiseren van de activiteiten en het uitvoeren van projecten.  
 
 

  

 
 
 

 


