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De Nieuwsbrief bevat een overzicht van de 
organisatorische aspecten en een terugblik op de 
speciale activiteiten in 2017.  
 
Activiteiten bestuur 
De Historische Kring stelt zich ten doel zoveel 
mogelijk over de historie van het dorp te 
documenteren en digitaal vast te leggen. Dit 
gebeurt onder leiding van het bestuur dat in 
2017 bestond uit:  
Ton Kuijs                  - interim-voorzitter 
Ans Baar                  - secretaris 
Petra van ’t Klooster - penningmeester 
Corry Schoordijk       - lid 
 
Het bestuur is nog naarstig op zoek naar een 
voorzitter en een secretaris. Tot nu toe heeft de 
zoektocht wel nieuwe enthousiaste medewerkers 

opgeleverd, maar nog  
geen kandidaten voor 
een bestuursfunctie. 
In 2017 heeft het 
bestuur in totaal acht 
keer vergaderd.  
Naast het vergaderen 
en de gebruikelijke 
activiteiten, zoals het 
organiseren van een 

excursie, lezingen en monumentendag, was de 
aandacht gericht op de automatisering, de         
archivering en het digitaliseringsproject. 
  
Werkruimte/documentatiecentrum  
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.  
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is stabiel gebleven. De teller 
staat op 450. Om het ledenbestand op peil te 
houden blijft het werven van nieuwe leden 
aandacht vragen. De ledenadministratie en de 
verzending van informatie naar de (opgegeven) 
e-mailadressen is in handen van Johnny van 
Mourik. Ook verzorgt hij de e-mailpost. 
 
Schenkingen 
Ook in 2017 is de Kring weer verrast met een 
aantal gevarieerde schenkingen. De schenkingen 
worden gearchiveerd en vermeld in het tijdschrift 
Werinon.  
 

Overkoepelende activiteiten 
De Historische Kring is aangesloten bij de 
overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem 
(TVE), een platform van historische kringen in de 
regio. Het bestuur neemt ook deel aan de bijeen- 
komsten van de historische kringen in Wijde-
meren met de gemeente over gezamenlijke 
projecten. Verder was het bestuur present bij de 
officiële opening van de nieuwe huisvesting van 
de Historische Kring Loosdrecht, de viering van 
het 40-jarig bestaan van de Stichting Stad en 
lande en de receptie ter gelegenheid van het 40-
jarig jubileum van de Historische Kring Weesp  
 
Werkgroepen 
Voor het realiseren van de doelstellingen zijn 
werkgroepen ingesteld, waarin door de leden 
gezamenlijk activiteiten worden ontplooid. Het 
betreft:  
 
 Automatisering 
Teus van de Kemp, Herman Schilder en Franck 
van Zijl zijn energiek bezig met het opzetten van 
een beheersbaar automatiseringssysteem.  
Het doel is te komen tot een systeem met een 
duidelijke scheiding tussen archief en de kijk- en 
gebruiksomgeving. Het systeem zorgt er voor dat 
er door een trefwoord op de website in te toetsen 
het gewenste snel kan worden gevonden.  
Inmiddels heeft het digitaliseringsproject de ge-
wenste vorm gekregen. Echter de 5000 foto’s 
moeten nog worden voorzien van kort en bondige 
teksten. Om de brongegevens te waarborgen 
worden de  documenten opgeslagen op de NAS. 
Medewerkers kunnen op eenvoudige wijze vanuit 
huis documenten opslaan via een CLOUD functie 
van de NAS. Voorts worden alle systemen 
draaiende gehouden met de juiste software en 
updates. Dit alles gaat in samenspraak met de 
fotowerkgroep. 
 
 Archivering/bibliotheek 
Corry Schoordijk en Karien Veerman zijn intensief 
bezig met het inventariseren, rubriceren en 
indexeren van het archief. Ook houden zij de 
bibliotheek op orde. In 2018 gaan zij zich, onder 
auspiciën van Franck van Zijl, voornamelijk 
richten op het plaatsen van teksten bij de 
gedigitaliseerde foto’s. Andrea Kroon komt ze 
hierbij spoedig assisteren. Voor het traceren van 
namen en locaties, gaan ze dit doen in 
samenwerking met de kenners van de lokale 
historie: Gerard Baar, Teus van de Kemp en Cees 
Stalenhoef.  
 
 Foto-documentatie  
Gerard Baar, Koen Hoetmer, Teus van de Kemp 
en Martin Wewer zijn frequent bezig met het 



 

  

selecteren en digitaliseren van fotomateriaal. 
Hierbij komt hun grote kennis van de lokale 
historie, met name voor het achterhalen van 
namen en locaties, zeer goed van pas. Ton Keizer 
zorgt, als vaste fotograaf, dat er foto’s komen 
van alle veranderingen in het dorp en belangrijke 
evenementen en gebeurtenissen. 
 
 Beeld en Geluid 
Dit project heeft nog geen vervolg gekregen. Om 
de omvangrijke collectie dia’s, dvd’s, foto’s en 
filmmateriaal  te bewerken zijn we nog steeds op 
zoek naar kandidaten met ervaring op dit terrein. 
 
 Tijdschrift Werinon  
De redactie bestaande uit Gerard Baar, Theo 
Cozijn, Kees Joustra en Bert Kieboom is er weer 
in geslaagd om twee prachtig vormgegeven 
edities met zeer gevarieerde verhalen uit te 
brengen. De oudere edities van Werinon zijn door 
Johnny van Mourik gedigitaliseerd en geplaatst 
op onze site: www.historischekring.nl. Een mega-
klus, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn. 
Tevens registreert hij de schenkingen voor 
plaatsing in Werinon.  
Vanaf april 2018 verschijnt Werinon in een groter 
formaat. De foto’s kunnen dan groter worden 
afgedrukt en voor de leesbaarheid komt er meer 
ruimte tussen de regels. Verder wordt er, in 
overleg met de werkgroep automatisering, 
nagedacht hoe het door Johnny intern ingevoerde 
systeem van woordherkenning overgebracht kan 
worden naar de website. Een geïnteresseerde 
hoeft dan maar een naam in te tikken om 
gegevens aangereikt te krijgen, die binnen de 
uitgegeven Werinons beschikbaar zijn.  
 
 Scholenproject 
De ‘oude meesters’ Herman van der Molen en 
Cees Stalenhoef werken aan een nieuw op het 
dorp gericht project voor de kinderen van de 
Groepen 3 en 4 uit alle drie de basisscholen van 
Nederhorst den Berg. Met behulp van een verhaal 
over de vleermuis Veronica proberen ze belang-
stelling op te wekken bij de jeugd voor het 
grootste monument binnen het dorp, kasteel ‘de 
Nederhorst’. Ter afsluiting worden de kinderen op 
het kasteel uitgenodigd.  
 
Presentatie 
  Website 
Joop Hennis heeft zich in de loop van het jaar 
aangemeld als webmaster. Door zijn enthousiaste 
inzet en de prima samenwerking met de maker 
van de site Tom Baetsen beschikken we over een 
site met allerlei materiaal over de geschiedenis 
van het dorp, een uitgebreide foto-collectie, alle 
uitgaven van Werinon en actuele informatie over 
de activiteiten. Regelmatig een bezoek brengen 
aan de site: www.historischekring.nl is dan ook 
een aanrader! 
 
Promotie 
23 t/m 26 april  - Lentespektakel 
Tijdens het Lentespektakel zijn er door Kees 
Joustra en Teus van de Kemp, in de Feesttent 

aan de Voorstraat, foto’s en films vertoont uit 
onze huiscollectie. Te zien waren prachtige oude 
foto’s uit alle delen van het dorp. De belang-
stelling liet echter te wensen over. 
 
17 juni - Zomer Spektakel 
Bij evenementen in het dorp is de Historische 
Kring zoveel mogelijk aanwezig.  

Zo stond de 
Kring op 17 juni 
met een kraam 
op de braderie 
van het Zomer 
Spektakel. Naast 
een goede ver-
koop van boeken 

en tijdschriften zijn er die dag ook een tiental 
nieuwe leden genoteerd.  
 
16 december - Kerstmarkt  
Dit jaar was de Historische Kring ook present op 
de Kerstmarkt rond het plein in het Centrum. 
Onze kraam trok wel veel bezoekers, maar dit 
heeft helaas geen nieuwe leden opgeleverd. De 
respons bleef beperkt tot de verkoop van wat 
boeken.   
 
Speciale activiteiten    
 
24 februari – jaarvergadering 
 impressie officiële deel  
Interim-voorzitter Ton Kuijs opende de ver-
gadering met een woord van welkom voor de  40 
bezoekers. Daarna stelde hij de voor de 
vergadering uitgegeven Nieuwsbrief aan de orde. 
Na een korte bespreking van de inhoud van de 
brief werd ingestemd met de financiële stukken 
en de verslagen.  
 Bestuursverkiezing 
Aangezien er geen kandidaten waren voor het 
voorzitterschap en het secretariaat, blijven Ton 
Kuijs en Ans Baar vooralsnog in functie als 
respectievelijk voorzitter en secretaris.  
 Foto-Presentatie 
Na het officiële gedeelte vertoonde Teus van de 
Kemp met assistentie van Gerard Baar, foto’s uit 
het fotoboek van verloskundige (tante) Grada 
Nieuwendijk. Dankbare moeders hadden dit in 
1943 geschonken ter gelegenheid van haar 12½ 
jarig bakerjubileum. In het boek staan alle door 
haar op de wereld geholpen kinderen in allerlei 
verschillende poses afgebeeld. Dit riep bij de 
bezoekers veel herinneren op. Kortom een 
specifieke ‘Bergse’ avond. 
 



 

  

7  april - Zeer geslaagde lezing over water 
Voor een gehoor van 50 belangstellenden be-
handelde Maarten Bootsma, geassisteerd door 
Willem Mooij, een vijftal aspecten die aan water, 
in het bijzonder de Vecht en het vroegere 
Merwedekanaal, verbonden zijn. Het gebied 
tussen Breukelen en Nederhorst den Berg kwam 
hierbij uitgebreid aan de orde. Het geheel werd 
opgeluisterd met unieke foto’s en platen uit zowel 
verleden als heden. Zo namen Maarten en Willem 
ons in een bijna twee uur durend verhaal, op 
boeiende wijze mee terug in de tijd. De soepele 
en enthousiaste verteltrant deed de tijd vergeten, 
maar iedereen had aan het einde van de lezing 
aardig wat opgestoken over de aspecten die door 
de eeuwen heen aan water verbonden zijn. 
Kortom een interessante uiteenzetting, die werd 
beloond met een daverend applaus.  
 
13 mei - Excursie Vinkeveen 
Maar liefst 26 mensen hadden zich opgegeven 
voor de excursie. Het beginpunt was het oude 
stationsgebouw van Demmerik, dat sinds kort  
bekend staat onder de naam Spoorhuis. Het is  
gerestaureerd met een heel erg doordachte  
combinatie van deels opknappen en deels laten 

zoals het al 
die jaren is 
geweest.   
Na dit bezoek 
liep de groep 
richting brug, 
waar een boot 
klaar lag. Een 
groep ging 
met  schipper 
Dick Pater en 

gids Joke Kramer mee voor een vaartocht over 
een deel van de Vinkeveense plassen. De andere 
groep wandelde door naar het volgende onder-
deel van de excursie: een rondleiding in de RK 
Kerk St. Jan de Doper, die ver in de omgeving 
het landschap domineert. De enthousiaste en 
zeer deskundige uitleg van gids Theo Kok, werd 
verstoord door een telefoontje van de vaargroep, 
met het bericht dat de motor het had laten 
afweten. Hoewel de boottocht dus letterlijk in het 
water viel, hebben de deelnemers, gehoord de 
reacties, toch genoten van het verkorte dagje uit. 
Maar in 2018 gaan we het overdoen!  
 
15  juni - Rondje Horstermeer 
Op de warmste dag van juni sinds 1900 stonden 
14 wandelaars klaar om de Horstermeerpolder 
rond te wandelen. De wandeling liep via de Prut-
molen, waarin we een kijkje mochten nemen, 
over de  Horstermeerdijk, langs de boerderij van  

Klaas Stoker en 
het gebouw van 
de NERA. Via 
het terrein van 
de Snip, kwam 
het rustpunt: 
‘de Nieuwe Har-
monie’ in zicht. 
Daar werd de 

groep door de familie Zwagerman onthaalt met  
Koffie en thee en allerlei versnaperingen. Door de 
hoge temperatuur een pittige, maar gezien de 
fraaie natuur, een unieke wandeling. 
 
30 juni - Slotmanifestatie Scholenproject  
Bij het fraaie toegangshek van het kasteel 
werden de leerlingen uit de hoogste groepen van 
de Meester Kremerschool en van de Warinschool 
opgewacht door Godart van Reede in vol ornaat.     

De kinderen hadden van de ‘oude meesters’ 
Herman van der Molen en Cees Stalenhoef, de 
opdracht gekregen om na te denken over een 
eventuele terugkeer van de Reevaart in het 
dorpsbeeld. Ze bleken aardig hun best gedaan te 
hebben in het wekelijkse uurtje dat ze aan het 
project mochten besteden. Iedere keer kwam er 
een groepje leerlingen naar voren om aan de 
hand van een videopresentatie hun aandeel in 
het geheel toe te lichten. Zij hadden heel goed 
nagedacht over wel of niet dempen. De kinderen 
bleken zeer praktisch ingesteld en wars van 
sentimenten. Uiteindelijk bleek dat de meeste 
kinderen tegen het opnieuw graven van de 
Reevaart waren. Een compliment voor de ‘oude 
meesters’ is hier zeker op z’n plaats.!  
 
9 september - Open monumentendag  
Het idee was om die dag karakteristieke huizen 
van Boeren, Burgers en Buitenlui in ons dorp te 
bekijken en zo mogelijk te bezoeken. Dit kon per 
voet of fiets. Ouderen en minder mobiele deel-
nemers konden de tour per auto maken. Het 
startpunt was in de muziektent op het plein.  
Hier lag een brochure met een beschrijving van 
de gekozen objecten en de route klaar. Ondanks 
het minder mooie weer kijken we terug op een 
geslaagde dag. Met als hoogtepunten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Bezoek aan de Molen 
Van de door Eric Winter geboden gelegenheid om 
kennis te maken met zijn ‘pareltje’ de Molen aan 
het Ankeveensepad is gretig gebruik gemaakt. 
De overweldigende ontvangst, de verhalen over 
de geschiedenis van de molen door de jaren heen 
en de gedetailleerde uitleg over de restauratie en 



 

  

vooral ook de zeer 
stijlvolle inrichting 
vielen zeer in de 
smaak bij de in 
totaal 60  bezoe-
kers. Het feit dat 
de  molen, waar 
men altijd langs 
loopt, nu eens van 

binnen was te bekijken, is alom gewaardeerd. 
 
b. Rondleiding gemaal  
De 20 bezoekers waren zeer onder de indruk van 
de hartelijke ontvangst door de machinist van het 
gemaal: Paul Kuipers, maar vooral van zijn zeer 
enthousiaste en gedegen uitleg over de ge-

schiedenis en de 
werking van het 
gemaal, dat van 
essentieel belang 
is voor het op peil 
houden van het 
water in de polder. 
 

 
c. Bustochtje  
Met het door Amaris de Kuijer beschikbaar 
gestelde busje, met chauffeur Bert Neijsen en 

gids Eli Baar, is 
tot twee maal toe 
een rondje door 
het dorp gemaakt.  
Op de Middenweg, 
bij boerderij ‘de 
Horst’, werden ze 
onthaald met een 
drankje met wat 
lekkers en een 

kijkje bij de kalfjes. Gehoord de reacties was het 
een tocht van herkenning.  Een geslaagd uitje! 
 
d. Rondleiding kasteeltuin 
De uitgestippelde fiets-wandeltocht eindigde bij 
kasteel ‘De Nederhorst’, waar belangstellenden 
met kasteelkenner Cees Stalenhoef, rond het  
kasteel een wandeling konden maken. De toeloop 
kwam wat laat op gang. Maar uiteindelijk kwam 
de teller toch nog op 40 geïnteresseerden. 
 
16 september - 1e Lustrum SCC 
Alle ruimtes van het Sociaal Cultureel Centrum 
zaten die dag bomvol. Diverse gebruikers, 
waaronder de Historische Kring moesten zelfs 
genoegen nemen met een plaats in een tent 
buiten het gebouw. Maar dat neemt niet weg dat 
we kunnen terugkijken op een geslaagde dag, die 
ondanks het slechte weer 200 bezoekers  trok. 
 
3 november - Vervoer in vroeger tijden  
De door Maarten Bootsma en Willem Mooij in 
Loenen al vertoonde lezing, was in samenwerking 
met Teus van de Kemp, aangevuld met 
beeldmateriaal uit ons archief. Op 3 november 
zagen rond de vijftig mensen met veel plezier het 
resultaat van de selectie foto’s uit Loenen en 
Nederhorst den Berg over vervoer in vroeger 

tijden. Met geanimeerde toelichting van Maarten, 
aangevuld door Willem, trok een heel scala aan 
middelen van vervoer aan de ogen van de 
bezoekers voorbij. Niet alleen gemotoriseerd, 
maar ook vervoer over water, de trein, de 
hondenkar, 
handkar, fiets 
en paard en 
wagen. Onder 
het genot van 
een drankje 
werd er nog 
geanimeerd met de heren presentatoren nage-
praat. Zo kunnen we terugkijken op een 
gevarieerde, goed lopende en prima gepresen-
teerde lezing. Gezien het aantal bezoekers en 
gehoord de reacties een gouden greep.   
 
23 november - Bijeenkomst actieve leden 
Ruim 20 actieve leden waren die avond in het 
Sociaal Cultureel Centrum aanwezig. Het doel 
van de bijeenkomst was om nader met elkaar 
kennis te maken, informatie uit te wisselen over 
de activiteiten, de samenwerking en de verbeter-
punten. Na een woord van welkom door interim-
voorzitter Ton Kuijs, gaven Herman Schilder en 
Franck van Zijl, aan de hand van sheets, 
uitvoerig uitleg over: 
 De archivering en het digitaliseringsproject.  
 Verder gingen er stemmen op over: 
de grootte van de foto’s en de leesbaarheid van 
de artikelen in Werinon. Om dit te verbeteren zal 
worden bekeken of een groter formaat Werinon 
financieel haalbaar is. 
 Viering 30-jarig jubileum in 2018 
Hiervoor werd spontaan een feest comité in het 
leven geroepen, bestaande uit: 
Petra van ’t Klooster, Theo Cozijn, Koen Hoetmer, 
Herman Schilder en Martin Wewer. 
 Koen Hoetmer kwam bij de rondvraag met de  
suggestie: om net als in Vreeland borden met 
foto en tekst bij monumenten of veranderde 
punten te plaatsen. Het bestuur gaat zich over 
het idee, dat zeer aansprak, beraden.  

Ton Kuijs besloot met te concluderen dat er door 
alle medewerkers, in goede harmonie, veel werk 
wordt verzet. Hierna werd onder het genot van 
een hapje/drankje nog over van alles nagepraat.   
 
Tot slot 
Het bestuur kan, gezien de in deze Nieuwsbrief 
beschreven activiteiten, terugkijken op een 
succesvol 2017. Voor 2018 ligt het accent op de 
viering van het 30-jarig jubileum.  
Tot slot een woord van dank aan iedereen die op 
wat voor manier dan ook een steentje bijdraagt 
aan de geschiedschrijving van ons dorp.  


