Algemeen
- Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 4 januari, 1 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 13 juni, 4 juli,
31 augustus, 3 oktober, 7 november en 6 december. Op 8 maart is er een werkgroepenvergadering
gehouden waarin diverse leden die betrokken zijn bij activiteiten van de HKH aanwezig waren.
- Het ledenaantal op 31-12-2016 bedroeg 235 waarvan 83 echtparen, zodat het totaal aantal leden
318 bedraagt.
Activiteiten
- Op 16 februari verzorgde Sander Koopman van de werkgroep archeologie Naerdincklant een lezing
over De Gooise zandafgravingen. Als afsluiting van de avond werd een oude aflevering van het
programma van Gewest tot Gewest’ uit 1977 over Huizen vertoond.
- Op 30 april was er weer een fietstocht in de omgeving van Huizen over
‘Sporen uit het verleden’. Dit keer in de morgen met 25 deelnemers.
- Voor de 1e keer deden we mee met de
Erfgooiersdag. De klederdrachtgroep hield een presentatie op het kerkplein
van de Oude kerk, de toren kon beklommen worden en in de middag was er
in de kerk een presentatie over de Erfgooiers door Frans Ruiter uit Blaricum.
- De jaarvergadering vond dit jaar plaats op 17 mei. Afscheid werd genomen van Ria Westland en
Dirk Brugge als bestuursleden. Als nieuwe secretaris werd Jan Rebel met instemming van de
vergadering begroet. Voor het vele jarenlange werk van Ria en Dirk werden beiden benoemd tot
ereleden. Na de pauze vertoonde Bert van Soest een reeks afbeeldingen van de Valkenaarstraat uit
het verleden, toegelicht door Klaas Schipper.
- Een rondleiding op Oude begraafplaats stond op 18 juni op het
programma. Met ongeveer 20 deelnemers genoten we van de boeiende
verhalen van Jan Veerman Deze activiteit was georganiseerd in
samenwerking met Huizer Museum en Vrienden van het Oude Dorp.
- Een nieuwe activiteit was een wandeling over landgoed Oud Naarden. Op 1
juli hebben we met 17 deelnemers ‘s avonds genoten van de stilte en werden
we geïnformeerd over de geschiedenis van dit gebied.
- 3 september was de bestemming van de jaarlijkse
dagtocht Schokland. Na de koffie werden we op een open kar rondgereden
over het voormalige eiland. Na de lunch kregen we een boeiend verhaal te
horen over het vroegere leven op Schokland.
- De Open Monumentendag viel dit jaar op 10 september. De organisatie was
dit jaar in handen van de fam. Sijl (Wildweg). Zo’n 300 bezoekers beklommen
de toren, in de kerk stond een verkoopstand van HKH en kaarten van
Willemien van Wessel. Paul Rebel had ook weer prachtige schaalmodellen van
o.a. de tempel met de bijbehorende voorwerpen en personen tentoongesteld.
- Voor de eerste keer hielden we op 13 september onze ledenavond in de
Brassershoeve. Met een bezoekersaantal van 30 personen is dit goed bevallen.
Mede door de enthousiaste lezing van Huub Mombers over de geschiedenis
van de dakpan. Vooraf werd een korte ledenvergadering gehouden voor
verkiezing van Vincent Bout tot nieuw bestuurslid.

- Voor 17 september op het Havenfestival was een kraam voor de Historische
Kring gereserveerd. De kraam werd goed bezocht en is ook mooi wat verkocht.
- Op uitnodiging is op 22 september een diapresentatie verzorgd bij de 70+
kring van de Hervormde gemeente in ‘t Visnet. Ongeveer 40 belangstellenden.
- Op 24 september was er weer een fietstocht in de omgeving van Huizen over ‘Sporen uit het
verleden’. Het was prachtig weer en 11 deelnemers genoten van de tocht.
-Met ± 40 deelnemers werd op 8 oktober een excursie georganiseerd naar
het Openluchtmuseum in Arnhem door de Vrienden van het Oude Dorp in
samenwerking met de Historische Kring en Huizer Museum. Het
voornaamste doel was de Huizer molen die 100 jaar geleden uit ons dorp
verdween en bood de unieke gelegenheid om de molen van binnen te
bekijken.
- Op uitnodiging van de Katholieke Ouderen Bond (KBO) werd op 14 oktober
een diapresentatie en vertoning van enkele historische films in de
Thomaskerk georganiseerd. Het was een mooie bijeenkomst met zo’n 30 bezoekers.
- Op 2 november werden we verrast met een symbolische cheque € 10.500,van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Het bedrag is bestemd voor het
moderniseren en digitaliseren van het archief.
- 5 november werd opnieuw een wandeling over landgoed Oud Naarden
georganiseerd met 17 deelnemers. Een mooie wandeling in de morgen. Het bleef droog weer, na een
regenachtig begin.
- Op 15 november konden we op de ledenavond genieten van een bijzondere presentatie van oude
Huizer ansichten met Gerrit Jongerden. Er waren 74 bezoekers waarvan 17 niet-leden.
- Tenslotte nog een wandeling op 26 november met als thema ‘de Huizen van de gemeente’ a.d.h.v.
gevelstenen. Het doel was om het boek ‘Gevelstenen van Huizen’ te promoten. De gids van deze
wandeling met 8 deelnemers was Wendy van Noppen.
Archief
Het archief is wekelijks geopend op maandagmorgen van 9.15 tot 14.00 u.
IJverig zijn daar steeds een aantal leden bezig om wat er ook maar aan
historie vast te leggen valt te registreren en te archiveren. Verschillende
keren konden we bezoekers blij maken met door hun gezochte informatie.
Zo waren er o.a. vragen over informatie voor een scriptie of presentatie.

Schenkingen
hr. Bert van Soest: DVD
mw. Ineke van Herwerden: 3 boeken, ordner project Woordenboek.
hr. Evert Boeve: DVD
mw. Sandra Scholtz: pepermuntdoosje, mok, kalenderplaten, bierflesje Huizer bokbier
mw. Westland-Kriek: Foto’s, oude kranten, ansichten, kerkbladen (ingebonden)
mw. Merendonk-Kroon: fotoalbum Wouterus Hazeveld
Kringloopwinkel Bakboord: 2x prent in lijst, 8x boek, aarden kruik, folder Stad a h Water, cd, 2x bord,
3x LP, map
mw. Gerdien Bout: prent in lijst
Mw. Wormsbecher: asbak “’t Station” Naarderstraat
hr. Klaas Schipper: boekje
hr. Michel Heemskerk: boek
mw. Magda Gooijer: klasse foto
Hr. Bert Lustig: Boek
hr. Hans Borstlap: luchtfoto Philips complex, schetstekening HZ 108, boekje Philips, presse papier,
tekening, 2x boek, raamhanger, Ronde controller, DVD
Huizer Museum: klein houten molentje
hr Henk Schipper: pepermuntdoosje, Logo HKH in lijst, 4x boek
fam. Pronk: foto’s, poëziealbum
mw. van Alebeek: foto album
hr. R. Hehenkamp: 2 ansichtkaarten
mw. Lohmeijer: diversen (dvd, krantenknipsel, video
hr. Gerrit Jongerden: div. boeken, div. bordjes, div. kaarten, div. kwartetspelen
hr. Arie Overeem: kaarten afvoeren burgerbevolking 1940
fam. Brugge: 2x afbeelding in lijst
fam. Brands-Westland: 4 etsen
fam. Veerman: Huizer jak
Drukkerij Bout: boek Oud Huizen in beeld, kopy boekje.
fam. Brouwer: Boek
hr. Jaap Groeneveld: aantal tijdschrift Philips ‘Nieuwsgolf’
hr. Jan Baas: strijkijzer, gewichten
hr. Herman Scholten: 2x boekjes
hr. Ed van Mens TVE: 2 boekjes

