Nieuwsbrief - Historische Kring Nederhorst den Berg
Maart 2013
De Nieuwsbrief van de Historische Kring Nederhorst den
Berg bevat informatie voor de jaarvergadering van 8 maart
2013, zoals het verslag van de jaarvergadering 2012, een
terugblik op de activiteiten in 2012 en de plannen voor
2013.

Terugblik op 2012
Activiteiten bestuur

De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel mogelijk
over de historie van het dorp te documenteren. Dit gebeurt
onder leiding van het bestuur dat in 2012 bestond uit:
Jaap Jansen
- voorzitter
Herman Veldhuisen
- vice-voorzitter
Ans Baar
- secretaris
Corry Schoordijk
- penningmeester
Marijke Overmars
- ledenadministratie
Ton Kuijs
- lid

Verslag jaarvergadering 2 maart 2012

De vergadering begon met een woord van welkom door
voorzitter Jaap Jansen voor de ongeveer 45 bezoekers.
Daarna stond hij een moment stil bij het overlijden van
bestuurslid Jan Baar, een man met een stimulerende inzet
en veel historische kennis. Een kandidaat om het gevallen
gat in historische kennis op te vullen is nog niet gevonden.
Aangezien er geen vragen waren over de uitgereikte
nieuwsbrief met de verslagen, de jaarrekening en de
begroting, kon hij direct doorgaan met het punt
bestuursverkiezing. Aftredend waren Jaap Jansen en Ben
Hageman. Jaap was herkiesbaar, maar Ben niet, met als
gevolg dat er, mede door het overlijden van Jan Baar,
twee vacatures waren. De zoektocht naar nieuwe
kandidaten heeft geleid tot spontane aanmeldingen van
Ton Kuijs, als bestuurslid en Johnny van Mourik als lid van
de werkgroep documentatie. De heren werden met
applaus welkom geheten.
Aansluitend was de aandacht gericht op de bevindingen
van de kascommissie, bestaande uit:
Jan van der Meer en Johnny van Mourik en het
voorstellen van de nieuwe kascommissie: Jan van der
Meer en Cees Stalenhoef.
Na een woord van dank voor de stellers van de verslagen,
de begroting en de kascommissie voor de inzet ging
spreker over tot de rondvraag, die zich toespitste op:
De nieuwbouw van het Sociaal Cultureel centrum. De
verbouwing is in de afrondende fase. De verwachting
is dat de nieuwe ruimte begin april is ingericht.
Het subsidiebeleid van de gemeente. Er moet
rekening worden gehouden met een geleidelijke,
maar uiteindelijk forse daling van de subsidie

Het bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor de
door het vertrek van Ben Hageman ontstane vacature. In
2012 heeft het bestuur 8 keer vergaderd. Naast het
vergaderen en de gebruikelijke activiteiten, zoals het
organiseren van lezingen en excursies is veel tijd besteed
aan overleg met de gemeente over de nieuwe werkruimte
in het Sociaal Cultureel Centrum [SCC] en vooral over de
huurovereenkomst en het huishoudelijk reglement. Ook de
verhuizing van de sporthal naar de nieuwe werkruimte en
de inrichting van de ruimte heeft de nodige energie
gekost. Maar alle moeite is beloond.

Presentatie Historisch Beeldmateriaal

We beschikken nu over een lichte ruimte op de
bovenverdieping van het SCC met mooi meubilair en
dankzij een bijdrage van de Rabobank Hilversum Vecht
en Plassen met nieuwe computerapparatuur. De ruimte is
ook per lift te bereiken.

Na het officiële deel en een korte pauze volgde een
presentatie van foto’s, en (ansicht) kaarten uit de
‘huiscollectie’ van de Historische Kring, verzorgd door
Gerard Baar met technische assistentie van Theo van der
Zee. Aan de hand van het gedigitaliseerde beeldmateriaal,
kwamen verdwenen dorpsbeelden, gebouwen, diverse
festiviteiten en evenementen weer eens prominent in
beeld. Het geheel werd door Gerard voorzien van levendig
commentaar en anekdotes. De presentatie viel, gehoord
de reacties, goed in de smaak bij de bezoekers. Onder het
genot van een drankje werd er nog geanimeerd nagepraat
over de getoonde beelden en hoe het vroeger allemaal
was in ons dorp. Kortom een genoeglijke “Bergse” avond.

Officiële opening SCC/Open Huis

De officiële opening op 15 september is, onder grote
belangstelling, sfeervol verlopen. Ook ons ‘Open Huis’ op
die dag trok doorlopend enthousiaste bezoekers. Er was
vooral veel belangstelling voor de oude films en foto’s. De
combinatie met de uitgezette kunstroute heeft hieraan
zeker bijgedragen. We kunnen terugkijken op een
gezellige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
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De plaatselijke [historische] verenigingen zijn gevraagd de
routes te testen. Johnny van Mourik en Henk Tesink
hebben de routepunten in Nederhorst den Berg getest en
de punten voorzien van code-plaatjes. Jan Pieter Nagel
heeft het plaatsen van de gegevens voor de totale
historische route op internet voor zijn rekening genomen.
Een omvangrijk stukje werk.

Inloopavonden documentatieruimte

In de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum aan de
Blijklaan is documentatie en het archief van de Historische
Kring te vinden. Op donderdagavond van 19.30-21.30 uur
kan men hier, met uitzondering van de vakantieperiode,
terecht voor het inwinnen van informatie over de
geschiedenis van het dorp, historisch materiaal afgeven of
voor het kopen van uitgaven van de Kring. Veel informatie
staat inmiddels ook op de site: www.historischekring.nl.

Lancering QR code routes

Op 29 september is in het bezoekerscentrum van
Natuurmonumenten in ’s-Graveland het startsein gegeven
door de wethouders Abrahamse en Boermans.
Daarna werden de routes, aan de hand van beelden,
gepresenteerd door de vertegenwoordigers van de organisaties. De feestelijke opening is op 25 mei 2013. Tot
die tijd wordt er nog hard gewerkt aan verdiepingsmateriaal bij de al beschikbare informatie. Leerlingen van
het voortgezet onderwijs gaan de routes ‘testen’ en een
educatieve variant hierop maken. De voortgang is te
volgen op www.gooivecht.nl

Overkoepelende activiteiten
De Kring is aangesloten bij de Stichting Tussen
Vecht en Eem (TVE). Deze Stichting richt zich op de
regionale geschiedenis. Jaap Jansen woont de
vergaderingen van TVE bij.
De Kring neemt deel aan de bijeenkomsten van de
historische kringen in Wijdemeren met de gemeente
Jaap Jansen vertegenwoordigt de Kring in de straatnamencommissie van de gemeente
Tot slot heeft Jaap Jansen namens de Kring als
waarnemer zitting in de commissie ‘Vecht terug in het
dorp’

Overleg Ondernemers Collectief Wijdemeren

Uit overleg met het Ondernemers Collectief Wijdemeren
[OCW] over bij de Kring ingebrachte ideeën om het dorp
aantrekkelijker te maken voor recreanten, toeristen en
inwoners, is het idee geboren om het boekje wandelen en
fietsen door de historie van Wijdemeren te actualiseren.
Vervolgens is in overleg met de Historische Kringen in
Wijdemeren het actualiseren c.q. de herdruk van het
boekje in gang gezet. Om dit te realiseren is subsidie
gevraagd bij de Rabobank.

Speciale projecten
Subsidieverzoek routeboekje gehonoreerd.

De Rabobank heeft de aanvraag voor een bijdrage uit het
Cooperatiefonds voor de herdruk van het routeboekje met
een bedrag van € 1.235,- gehonoreerd. Daarnaast heeft
de gemeente Wijdemeren hiervoor een bedrag van €
9.900,- beschikbaar gesteld. Dit maakt een nieuwe en
bredere opzet mogelijk, zoals extra aandachtspunten en
een koppeling met de QR-routepunten in de gemeente.
Dit heuglijke feit heeft geleid tot [spoed] overleg met de
gemeente, de Historische Kringen en de Ondernemersverenigingen in de gemeente. De in dit overleg opgerichte
projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de
Historische Kringen en Bruisend Ankeveen, is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe uitgave. De
coördinatie is in handen van onze Kring. De nieuwe
uitgave verschijnt in het voorjaar van 2013.

Presentatie
Rubriek in weekblad ‘de Brug’

Onder de titel: ‘Een verdwenen dorpsbeeld’ verschijnt er in
het plaatselijke weekblad ‘’de Brug’, met zekere regelmaat
een historische foto van het dorp met omschrijving. Ruud
Verkaik geeft hieraan inhoud.

Kraam Zomerspektakel

Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel
mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring op zaterdag 7 juli
met een kraam op de braderie van het Zomerspektakel.
Naast een goede verkoop zijn er die dag ook nog een
paar nieuwe leden genoteerd.

QR code routes door Wijdemeren

Website

Het realiseren van de QR-code routes in de gemeente
Wijdemeren is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit
het Promotiebudget Noord-Holland, met als doel het
toerisme te stimuleren. Door de routes te koppelen aan
QR-codes wordt de cultuur, natuur, watersport en historie
duidelijk zichtbaar gemaakt voor de recreant.

De afronding van het Googlemap-project laat nog even op
zich wachten. Met dit project en de nodige publiciteit rond
de feestelijke opening van de QR-code routes, de viering
van het 25-jarig jubileum en de TVE Open Dag willen we
het bezoek aan de website een nieuwe impuls geven.
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Bijeenkomst actieve leden

Ledenaantal

Tijdens de op 25 oktober gehouden bijeenkomst, bedoeld
om ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te
stemmen, is van gedachten gewisseld over
De lopende projecten
Nieuwe opzet van het tijdschrift Werinon
Viering van het 25-jarig jubileum van de Historische
Kring in 2013.
Voor het organiseren van een feest rond dit lustrum is ter
plekke een jubileumcommissie in het leven geroepen,
bestaande uit: Ton Kuijs, coördinator, An Versloot. Cees
Stalenhoef en Henk Tesink. Gezien de grote opkomst en
de aangedragen suggesties en ideeën, kunnen we terugkijken op een zeer waardevolle avond.

Het ledenaantal is licht gedaald. De teller staat nu op 410

Schenkingen

In 2012 is de Kring weer verrast met zeer gevarieerde
schenkingen, zoals, allerlei documenten, atlas, archieven,
ansichtkaarten, diverse boeken, prentjes, postzegels,
bouwtekeningen, clubbladen, demografische gegevens,
familieverhalen, familiefoto’s, glazen, herinneringsbordjes,
jubileumattributen, kaarten, krantenknipsels, een koelkast
en meubilair voor de nieuwe werkruimte, oorkondes, rapporten, reclamebordjes, stempels, schaatsen, schilderijen,
tegeltjes, tijdschriften, verslagen, videobanden, vaantjes.
De schenkingen worden gearchiveerd en komen op naam
in Werinon.

Lezingen/Excursies

Werkgroep documentatie

De werkgroep is gehuisvest in de nieuwe werkruimte in
het Sociaal Cultureel Centrum. De leden zijn intensief
bezig met het documenteren, rubriceren, systematisch
opbergen van de verkregen spullen en het digitaliseren
van fotomateriaal. Nieuw beeldmateriaal/documentatie is
altijd welkom. Tijdens de jaarvergadering heeft Johnny
van Mourik zich spontaan aangesloten bij de werkgroep.

Lezing - 'Botte en betweterige Hollanders', door
Herman Pleij

Vrijdagavond 13 april waren zo’n 70 personen aanwezig in
de Bergplaats om te luisteren naar wat Herman Pleij,
wetenschapper en bekend bij het grote publiek, allemaal
wist te vertellen over de vaderlandse geschiedenis en de
volksaard van de Nederlanders. De opkomst was dan ook
groter dan gewoonlijk. Pleij houdt zich voornamelijk bezig
met Nederlandse volksliteratuur/cultuur en wat je de
Nederlandse identiteit zou kunnen noemen. Hij wist de
bezoekers van het begin tot het einde flink te boeien met
de beeldende weergave van de typisch Hollandse
eigenaardigheden. We kunnen dan ook terugkijken op een
wel heel bijzondere avond.

Redactie tijdschrift Werinon

In 2012 zijn vier edities uitgebracht. De redactie heeft
assistentie gekregen van Theo Cozijn, die gezien zijn
grafische achtergrond, de lay-out voor zijn rekening gaat
nemen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet, mogelijk
in kleur. Met het oog op de kosten wordt dan uitgegaan
van 2 edities per jaar. Daarnaast is de redactie nog op
zoek naar schrijvers van historische artikelen en een
persoon die inzicht heeft in de historie en kan aangeven of
een onderwerp al dan niet geschikt is voor publicatie.

Excursie - Buitenplaats VreedenHorst in Vreeland
Eigenaar Kees Beelaerts van Blokland had voor de Kring
in 2006 al eens een lezing verzorgd over de polder
Dorssewaard. Dit bracht ons vrijdagavond 11 mei op zijn
buiten VreedenHorst aan de Bergseweg in Vreeland. De
excursie begon met een sfeervolle ontvangst met koffie en
koek in zijn eigenhandig gebouwde tentoonstellingsruimte
‘De Schuur’.

Project - interviewen/filmen ‘Oude Bergers’

Het interviewen/filmen van ‘Oude Bergers’ is gestagneerd.
Dit project zal opnieuw worden opgepakt door Gerard
Baar, Ben Hageman en Frenk Franssen.

Project - Archivering en Indexering

Gerda van Baars-Klinkenberg is al een tijdje bezig met het
maken van een index met alle namen en begrippen die in
de uitgegeven Werinons voorkomen. Gerda is op zoek
naar iemand die haar wil assisteren bij deze mooie, maar
omvangrijke klus.

Project - Oude Begraafplaats Willibrord

Onder leiding van Ton Kuijs is het project nieuw leven in
geblazen. Inmiddels heeft hij assistentie gekregen van
Bertha van Leeuwen, Piet Faltay, Jan Leijenhorst,
Wijnand Tamming, Jan Schoordijk en Herman Veldhuisen.
In eerste instantie gaat de groep informatie verzamelen
en/of archiefonderzoek doen naar de personen die op de
oude begraafplaats begraven liggen. Het doel is de
resultaten van het onderzoek, gezien de historische
waarde, te beschrijven en in boekvorm uit te geven. Zodra
er meer inzicht is in de materie zal hiervoor een verzoek
om subsidie worden ingediend bij het Prins Bernard
Cultuurfonds.
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Daarna begon de wandeling langs de buitenplaats en door
het prachtige landschapspark. De enthousiaste verhalen
en anekdotes over de geschiedenis van de buitenplaats
en de wandeling door het unieke landschapspark met de
zeer levendige en beeldende toelichting vielen uitstekend
in de smaak bij de 25 deelnemers.

Activiteiten 2013
Lezingen/excursie
8 februari - Lezing Randschrift Willibrordkerk
8 maart - Jaarvergadering/lezing over Boerderijen
24 Mei
- Excursie Museum Vredegoed Tienhoven
November - Lezing Petersburg/Tsaar Peter de Grote

Excursie - Koog-Zaandijk

Elsbeth van Beusekom, een geboren Bergse maar al
jaren woonachtig in Zaandijk had voor ons bij de
Historische Kring Zaandijk een rondleiding geregeld.
De excursie begon in het Cacao museum waar heel veel
is te zien over de geschiedenis van de cacao industrie.
Voor de wandeling door Koog-Zaandijk werd de groep
verdeeld
over
twee gidsen. De
ene gids was
echter wat langer
van stof met als
gevolg dat een

TVE-Open Dag

In het kader van ons 25-jarig jubileum wordt de Open Dag
van TVE dit jaar op 12 oktober gehouden in Nederhorst
den Berg. Voor het organiseren van deze dag, gericht op
de lokale activiteiten, is een programmacommissie gevormd, waarin Ans Baar, Jaap Jansen en Herman
Veldhuisen zitting hebben.

Viering 25-jarig jubileum

Voor het vieren van dit lustrum is de keus gevallen op
zaterdag 19 oktober. De jublieumcommissie is druk
doende met de opzet van een programma.

Symposium Katholiek & Protestant

Als afsluiting van het TVE-onderzoeksproject Katholiek &
Protestant 1550-1800 is er op 2 november een
symposium in de Willibrordkerk, de plek van Liudger en de
oudste kerk van dit gebied. Tevens zal dan het boek
Katholiek & Protestant ten doop worden gehouden. Twee
leden van onze kring waren prominent betrokken bij dit
project: Els Joosse- van Damme en Jan Baar

groep de boot naar de
overkant niet heeft gehaald.
Maar uiteindelijk was de
groep weer compleet voor
het sluitstuk van ons verblijf
in dit mooie stukje
Nederland een bezoek aan
het zeer indrukwekkende
Molenmuseum.

Tot slot

Het bestuur kan dankzij de inzet van de werkgroepen en
de steun van een aantal leden terugkijken op een
geslaagd 2012.
Een woord van dank aan iedereen die op wat voor manier
dan ook een steentje bijdraagt aan de activiteiten van de
Historische Kring.

Lezing - ‘Natuur en Landschap in de Vechtstreek’

Op vrijdagavond 9 november nam Wim Weijs, auteur van
het boek: Natuur & Landschap van de Vechtstreek, de 60
bezoekers in zijn lezing mee op een denkbeeldige
excursie door dit bijzondere gebied op de grens van hoogen laag Nederland. Bij elk gebied wist Weijs boeiende
verhalen te vertellen over de ecologische geschiedenis,
de hydrologie en over de planten en dieren die
tegenwoordig het ecosysteem van het Vechtlandschap
vormen. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond.

Meer informatie

Actuele informatie over de activiteiten van de Historische
Kring is te lezen in het tijdschrift Werinon, de lokale en
regionale media en op deze website.
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