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De Nieuwsbrief bevat een overzicht van de activiteiten van de
Historische Kring in 2014, de plannen voor 2015 en het
financiële overzicht.

muziektent, medailles, oorkondes, rapporten, reclamebordjes,
schilderijen, tegeltjes, tijdschriften, 2 PC,s en een laser printer
van voorheen garage EVAB te Vreeland. De schenkingen
worden gearchiveerd en vermeld in Werinon.

Terugblik op 2014

Presentatie

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 2014 bestond uit:
Jaap Jansen
- voorzitter
Herman Veldhuisen
- vice-voorzitter
Eline de Hollander
- secretaris
Corry Schoordijk
- penningmeester
Marijke Overmars
- ledenadministratie
Ans Baar
- lid
Ton Kuijs
- lid

 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 Historische Kring.
 Website
Franck van Zijl is bereid gevonden om het beheer van de
website over te nemen van Jan Pieter Nagel. Ruim tien jaar
heeft Jan Pieter de nodige tijd gestoken in het actualiseren en
het beheren van de website. Jan Pieter vanaf deze plaats heel
hartelijk dank voor je inzet!
 Kraam Zomerspektakel
Bij evenementen in het dorp is de Historische Kring zoveel
mogelijk aanwezig. Zo stond de Kring op zaterdag 6 juli met
een kraam op de braderie van het Zomer-Spektakel.

In de loop van het jaar heeft Eline de Hollander te kennen
gegeven dat zij tot haar spijt de werkzaamheden voor de
Historisch Kring niet kan combineren met haar privé- en
werksituatie. Met succes is een beroep gedaan op Riet
Teunizen-Putter om het secretariaat van Eline over te nemen.
In 2014 heeft het bestuur 6 keer vergaderd. Naast het vergaderen en de gebruikelijke activiteiten, zoals het organiseren
van lezingen en een excursie was de aandacht gericht op het
herstructureren van de automatisering en het verbeteren van
de structuur in de werkzaamheden van de medewerkers.
Vooral het archiveren van foto’s en documenten behoeft
verbetering. Met name is behoefte aan een persoon die kan
bepalen wat er wel of niet bewaard moet worden en de
archivering kan begeleiden. Het doel is om in 2015 te komen
tot een voor iedereen duidelijke taakverdeling.
Overkoepelende activiteiten
De Kring is aangesloten bij de overkoepelende organisatie
Tussen Vecht en Eem (TVE), een platform van historische
kringen in de regio. Voorzitter Jaap Jansen woont de
vergaderingen van TVE bij. Ook neemt de Kring deel aan
bijeenkomsten van de historische kringen in Wijdemeren met
de gemeente.


Open Huis in Sociaal Cultureel Centrum
Op zaterdag 20 september stond de deur van de werkruimte
in het Cultureel Centrum van 10.00-17.00 uur open voor het
publiek. Hiervan is goed gebruik gemaakt. Er was vooral veel
interesse voor de oude films en foto’s. Door de bezoekers
werd alom positief gereageerd op hetgeen door de Historische
Kring in de loop der tijd aan allerlei materiaal is verzameld.

Ledenaantal
Met name de goed bezochte tentoonstelling ”IJsplezier door
de jaren heen” heeft 10 nieuwe leden opgeleverd. Dankzij
deze impuls is het ledenaantal stabiel gebleven. De teller
staat op 426.

Stand van zaken werkgroepen

Schenkingen
Ook in 2014 is de Kring weer verrast met zeer gevarieerde
schenkingen, zoals, aktes, ansichtkaarten, clubbladen, dvd’s,
diversen uit een nalatenschap, [foto] boeken, prentjes, glazen,
jubileum-attributen, kaarten, krantenknipsels, miniatuur van de

 Werkgroep automatisering
De werkgroep is, met ondersteuning van een extern specialist,
sinds begin 2014 druk doende met de organisatie van de
automatisering. Inmiddels is een zogenoemde NAS-server
geplaatst.
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Om de risico’s van brand, diefstal etc. te beperken is een
tweede server geplaatst in het gebouw van de Brandweer.
Daarnaast komt er bij een lid van de werkgroep thuis nog een
back-up systeem. De keuze voor een bepaald systeem/
programma is nog niet gemaakt. Het selectieproces is nog
volop gaande. In ieder geval is besloten om niet verder te
gaan met DataCrow omdat dit programma in de praktijk te
moeilijk blijkt. Het streven is om in 2015 een nieuw gebruiksvriendelijk en een beter toegankelijk systeem te introduceren.

Veldhuisen en Theo van der Zee. In de loop van het jaar zijn
Herman Schilder en Franck van Zijl de gelederen van de
werkgroep automatisering komen versterken.
 14 maart - Jaarvergadering met lezing
a. Impressie officiële deel
Voorzitter Jaap Jansen opende de vergadering met een
hartelijk welkom voor de 40 bezoekers. De vergadering begon
met het tonen van de door Jan Leijenhorst gemaakte fotoreportage van de viering van het 25-jubileum, zoals de trip
naar het Rijksmuseum en de receptie in de Bergplaats. Omdat
alle informatie, zoals de verslagen, jaarrekening en begroting
in de uitgereikte nieuwsbrief was te lezen, kon spreker direct
doorgaan naar het punt bestuursverkiezing. Door middel van
applaus bekrachtigden de aanwezigen de benoeming van de
nieuwe secretaris Eline de Hollander. Aansluitend was de
aandacht gericht op de bevindingen van de kascommissie en
het voorstellen van de nieuwe kascommissie: Cor Brakenhoff
en Johnnie van Mourik. Daarna dankte de voorzitter de
stellers van de verslagen, de begroting en de ‘oude’ kascommissie voor de inzet.
De rondvraag spitste zich toe op de website die qua informatievoorziening te wensen overlaat. Met de toezegging
dat aan het upgraden van de website de hoogste prioriteit zal
worden gegeven werd het officiële deel afgesloten.
b. Lezing recente vondsten in de Vecht
Na een korte pauze was het woord aan de heer Johan
Langelaar uit Maarssen voor zijn verhaal over de bijzondere
vondsten die bij het baggeren in de Vecht naar boven komen.
De heer Langelaar, als conserverings-deskundige nauw betrokken bij het baggerproject, ging aan de hand van beeldmateriaal uitgebreid in op de wijze waarop gezocht wordt naar
waardevolle voorwerpen en over de historische impact daarvan. Een keuze uit de vondsten had hij voor bezichtiging
meegenomen. Al met al een zeer boeiende presentatie.

 Werkgroep - Beeld en Geluid
Dit project is opgepakt door Willem van de Pol en Henk
Wijmans. Een eerste inventarisatie toont aan dat met name
Kees van Huisstede en Bert Schouten beschikken over een
indrukwekkende hoeveelheid geluidsbanden en filmmateriaal,
die een schat aan informatie over vroeger bevatten. Het is van
belang dat met name de omvangrijke collectie van Bert
Schouten in het bezit komt van de Kring. Kenners van de
lokale historie kunnen dan gestaag het materiaal doorzoeken
en selecteren op historische waarde. Het verwerken van het
materiaal van Kees van Huisstede is in handen van Teus van
de Kemp. Voor het overige zoekwerk is het bestuur nog op
zoek naar kandidaten. Willem van de Pol en Henk Wijmans
nemen het digitaliseren van het geselecteerde materiaal op
zich. De door Ben Hageman opgenomen interviews van
‘Oude Bergers’ zullen bij dit project worden betrokken.
 Werkgroep - documentatie
In de werkruimte in het Sociaal Cultureel Centrum zijn de
leden intensief bezig met het documenteren, rubriceren,
systematisch opbergen van de verkregen spullen en het
digitaliseren van fotomateriaal. Nieuw beeldmateriaal is altijd
welkom. Herman van de Molen en Franck van Zijl hebben zich
spontaan aangesloten bij de werkgroep.
 Werkgroep - Oude begraafplaats Willibrord
Onder leiding van Ton Kuijs wordt met man en macht gewerkt
aan het identificeren van de personen die op deze oude
begraafplaats zijn begraven. Het doel is zoveel mogelijk
informatie te verzamelen over de overledenen, zoals familie,
beroep en de rol binnen de dorpsgemeenschap. De resultaten
van het onderzoek worden gedocumenteerd, beschreven en
vastgelegd in een speciaal boekwerk. Voor deze speciale
uitgave is subsidie aangevraagd bij het Prins Bernard Cultuur
Fonds. Het streven is om het boek eind 2015 uit te brengen.

 17 mei - Excursie Loosdrecht met vaartocht
Onze gids, de geboren en getogen Loosdrechter Adriaan
Doets, stond ons gezelschap op te wachten in de tuin van
kasteel Sypesteyn, waar de koffie/thee met wat lekkers klaar
stond. Voordat de gasten bij het beginpunt van de Oostelijke
Drecht in de gereedliggende sloepen konden stappen, liep hij
eerst met hen, uitvoerig vertellend over de bijzonderheden,
door de tuin van het kasteel. Zo wees Adriaan al wandelend
op de dichte begroeiing van de verderop liggende verlande
trekgaten (ontstaan door turfwinning). Om bij het vertrekpunt
van de boten te komen moesten de deelnemers eerst een
flink stuk door pas gemaaid grasland lopen.

 Redactie - tijdschrift Werinon
De redactie is er, ondanks de minimale bezetting, in geslaagd
weer 2 prachtig opgemaakte edities met zeer gevarieerde
verhalen uit te brengen. Om de kosten in de hand te houden
is het nodig om naast de huidige sponsors de Rabobank en
Drukkerij Dunnebier meerdere adverteerders en/of sponsors
te werven. Suggesties in deze zijn van harte welkom.

Speciale activiteiten in 2014

 7 januari - Bijeenkomst voor actieve leden
Tijdens deze bijeenkomst stond de herstructurering van de
automatisering centraal. De presentatie van het hiervoor
opgestelde DATA-opslagsysteem riep een aantal vragen en
reacties op. Na een uitgebreide nadere toelichting werd
ingestemd met het plan van aanpak en het instellen van een
projectgroep, bestaande uit: Ton Kuijs [voorzitter], Teus van
de Kemp, Johnnie van Mourik, Cees Stalenhoef, Herman
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Een door twee pony’s getrokken kar stond klaar om de groep
die hier moeite mee had naar de waterkant te brengen. De
vaartocht ging kriskras door kreken die allemaal in verbinding
staan met de Drecht. Onderweg was het dankzij het mooie
weer een drukte van belang met tegemoetkomende boten.

Verder zeer mooie afbeeldingen van de ophaalbrug over de
Reevaart met koek- en zopietent, Kasteel Nederhorst gehuld
in een wit winters landschap en de prachtige natuur bij de
Goog en het Ankeveensepad.
De tentoonstelling gehouden in de kantine van de IJsclub
Nederhorst den Berg was een groot succes en gezien in
combinatie met de activiteiten in de schaatshal een mooie
gelegenheid om ons als Kring te profileren. Het resultaat van
een succesvolle samenwerking tussen de IJsclub en de
Historische Kring.

Het afmeren en het uitstappen had heel wat voeten in de
aarde, maar iedereen bereikte zonder kleerscheuren het
terras van ‘Het Bruggetje’, waar onder het genot van een
drankje en/of hapje nog geanimeerd werd nagepraat. De
rondleiding/vaartocht door de beroemde ster van Loosdrecht,
met de enthousiaste verhalen van Adriaan Doets, viel zeer in
de smaak bij de 40 deelnemers. Een zeer leerzame, maar
vooral geanimeerde excursie.

27 februari - Jaarvergadering met lezing over de Waterlinies door de heer Chris Will, Historicus uit Culemborg
Het concept en de geschiedenis van de Oude en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie komen uitvoerig aan de orde in een rijk
geïllustreerde PowerPoint lezing.

 Juli-augustus- Presentaties historisch beeldmateriaal
Ondanks het fraaie zomerweer was de Bergplaats alle drie de
foto-avonden stampvol met belangstellenden voor de foto’s
over het dorp van weleer. De presentatie van de door Teus
van de Kemp samen met Kees van Huisstede verzamelde
foto’s vielen, gehoord de enthousiaste reacties van de
bezoekers, uitstekend in de smaak. Dankzij Teus en Kees
kunnen we terugkijken op drie zeer geslaagde avonden met
veel foto’s en spontane gesprekken over die goeie ouwe tijd.

13 maart - Lezing Macht & Pracht bij de Boerenstand door
mevrouw Gemke Jager, directeur van het Zilvermuseum
Schoonhoven
In deze lezing worden de verschillen en de karakteristieke
onderdelen van het streeksieraad inzichtelijk gemaakt. Ook
komen specifieke technieken van het zilversmeden ter sprake.
24 april - Lezing [nog in voorbereiding]
5 mei - Viering 70-jaar bevrijding, op het programma staan
 een expositie, met attributen, foto’s en informatie over de
periode 1940-1945 en de viering van de bevrijding in
Nederhorst den Berg
 een wandeling met verhalen over de gebeurtenissen in
de oorlog waarbij wordt stilgestaan bij de plekken waar
die plaatsvonden.
13 juni - Excursie Loenen aan de Vecht, met bezoek aan
Molen de Hoop en de Nederlands Hervormde kerk.

 3 oktober - Lezing Amsterdam-Rijnkanaal
De voor vrijdagavond 3 oktober geplande lezing over het
Amsterdam-Rijnkanaal is wegens ziekte van de spreker, de
heer Hans van Bemmel uit Maarssen niet doorgegaan.

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 de site www.historischekring.nl

Programma 2015

2-3-4 januari - Expositie ”IJsplezier door de jaren heen”
De tentoonstelling, samengesteld door Teus van de Kemp,
gaf een fraai overzicht van herinneringen aan vroeger. Op de
foto’s waren onder andere te zien Friese doorlopers, sleetjes,
een dichtgevroren Spiegelplas, zwierende paartjes, ijszeilers,
korte baanwedstrijden, stoere toertochtrijders, baanvegers en
vallende kinderen.

Tot slot

Het bestuur kan dankzij de inzet van de werkgroepen en de
steun van een aantal leden terugkijken op een geslaagd 2014.
Een woord van dank aan iedereen die op wat voor manier dan
ook een steentje bijdraagt aan de activiteiten van de
Historische Kring Nederhorst den Berg.
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