HISTORISCHE KRING HUIZEN
Jaarverslag van de secretaris van 1 januari tot 31 december 2015
Algemeen:
Het bestuur kwam elf maal bijeen en wel op 6 januari, 2 februari, 2 maart, 13 april, 4 mei, 1
juni, 29 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november, 14 december 2015. De
bestuursvergaderingen vonden plaats in de archief- en vergaderruimte van de Kring in het
Huizer Museum het Schoutenhuis.
Alle vergaderingen hadden betrekking op lopende zaken ten behoeve van de vereniging.
De ruimte in het Schoutenhuis is door de archiefgroep op veel maandagen gebruikt en was
dan tevens open voor bezoek. Een aantal leden maakten er gebruik van.
Mutaties bestuur:
Mevr. Groothoff en hr. Heemskerk treden af. Mevr. Scholtz en de heren Doyer (voorzitter) en
Kl. Schipper treden toe.
Leden:
Het aantal leden op 31-12-2015 is 307. Leden weg wegens overlijden of ouderdom.
De Ratel:
Ons kwartaalblad De Ratel kwam viermaal uit: in februari, mei, september en december.
Ledenavonden:
17 februari: Jannie v. Rijn met een lezing over Corrie ten Boom, verzetsstrijdster Tweede
Wereldoorlog in Haarlem.
19 mei: jaarvergadering met na de pauze een kijkje achter de schermen van ons archief
voorbereid door Bert van Soest en vertoond door Jan Rebel.
15 september: Dick Keijzer met een lezing over het Centraal Station Amsterdam, wat er aan
de bouw voorafging.
17 november: Jan v. Tuin met een lezing over de Grote Kerk in Naarden.
Excursie:
Dit jaar gingen we naar 't Loo. Na ontvangst met koffie/thee en gebak was er een
rondwandeling
met gids door het museum. In het decembernummer van de Ratel van dit jaar kunt u een
uitgebreid verslag vinden met foto's door de fam. Dijkstra.
Publicaties:
Op 9 oktober werd het Woordenboek Huizer Dialect gepresenteerd in het Gemeentehuis en
op 17 december werd Gevelstenen in Huizen gepresenteerd in het Huizer Museum.
D. Brugge, secretaris, april 2016

