Jaarverslag 2017
Algemeen
Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 3 januari, 6 februari, 6 maart, 4april, 8 mei, 12 juni, 24 juli,
4 september, 2 oktober, 30 oktober, 4 december. Op 14 februari is een werkgroepenvergadering
gehouden waarin diverse leden die betrokken zijn bij activiteiten van de HKH aanwezig waren.
Helaas is ons bestuurslid Bert van Soest ons ontvallen. We zagen zijn afnemende gezondheid, maar
waren toch ontdaan van het bericht van zijn overlijden op 16 augustus.
Op 1 januari 2018 had de Historische Kring 248 leden, waarvan 88 gezinsleden. Door opzegging,
verhuizing, overlijden en non-betaling (4 stuks) moesten we 15 leden afvoeren van de ledenlijst. We
konden 27 nieuwe leden verwelkomen.
Activiteiten
- Op 28 februari verzorgde Willem Meijerman een lezing over de
burgemeesters van Huizen vanaf 1813 in de Brassershoeve. Dit in het kader
van het boek dat hij over dit onderwerp schrijft.
- Gerrit Jongerden verzorgde op 15 maart een presentatie in de Bibliotheek.
Daarin vertoonde hij van oude Huizer ansichten die hij eerder op een ledenavond had laten zien.
- Georganiseerd door de Werkgroep Dialecten in Noord Holland werd op 25
maart een dialectmiddag in de Zenderkerk gehouden. Deze boeiende middag
trok 160 bezoekers.
- Op 22 april hebben we weer een fietstocht ‘Sporen uit het verleden’ met 13 deelnemers
georganiseerd. Verrassend was dat een bewoner van de Schokkinglaan ons de voormalige
Leeuwenkuil lieten zien. Nu is het omgevormd tot een prachtig souterrain met terras.
- Succesvol was ook weer een avondwandeling op 12 mei over landgoed Oud Naarden.
- 16 mei hielden we de jaarvergadering in de Brassershoeve. Na de vergadering
werden we door Jan Rebel geïnformeerd over Oud Naarden middels een
presentatie met veel herkenningspunten.
- Op de Erfgooiersdag op 26 mei was de Historische Kring weer present met een aantal kramen op
het plein van de Oude kerk. Er zijn verschillende artikelen en door ons uitgegeven boeken verkocht.
- Nieuw was een fietstocht op 10 juni door villawijken en langs landhuizen.
Zo passeerden we de Leeuwenberg, de landhuizen Berghuis, Flevorama, Oud
Bussum met zijn hofstede en Oud Crailo en vertelde de gids ons de
wederwaardigheden van de bezochte punten..
- De jaarlijkse dagtocht op 26 augustus naar Broek in Waterland was een groot
succes. Een goed verzorgde activiteit met ’s morgens een bezoek aan het
prachtige dorp, een lunch in de kerk en een boeiende boottocht in de
omgeving.

- Op de Huizerdag op 9 september was traditiegetrouw de Oude kerk en toren opengesteld.
- 16 september waren we weer aanwezig met een kraam op het Havenfestival. Ondanks het
regenachtige weer was er goede belangstelling voor de kraam. En natuurlijk ontbraken de
klederdrachten uit de oude Zuiderzeeplaatsen niet.
- In een overvolle Brassershoeve hielden we op 19 september een ledenavond waarin Stefan
Breugem iets vertelde over de verbouwing van zijn woning in de vissersbuurt en Pieter van der Poel
foto’s van Oud Huizen vertoonde.
- Op 23 september hield Jan Veerman weer een rondleiding over de Oude
Begraafplaats.
- Voor de Katholieke Ouderenbond (KBO) hebben we op 13 oktober een
presentatie verzorgd over Oud Huizen.
- Nieuw was een wandeling op 20 oktober over landgoed Oud Bussum. Het was
een boeiende rondleiding door huis en tuin van het landgoed door Jan Loggen,
medewerker van SAS, het bedrijf wat in Oud Bussum is gevestigd.
- In het kader van 500 jaar Reformatie hebben we als Historische Kring op 31
oktober een bijeenkomst in de Oude Kerk verzorgd. Het thema was: “Hoe
Huizen protestant werd”. Sprekers waren Ruud Hehenkamp en Albert Scheer
De avond trok zo’n 250 bezoekers.
- 1 november was de dag dat onder grote belangstelling de overhandiging van
het 1e exemplaar van het door de Historische Kring uitgegeven boek ‘de
burgemeesters van Huizen, 1813-2017’ in het gemeentehuis plaatsvond.
- Het was een drukbezochte avond op 21 november bij de lezing door drs. Kees Boerhout over
‘Ontstaan en gebruik van het Huizer woongebied’. Dat is de aanleiding om te zoeken naar een
grotere locatie.
- Op 22 november houdt Willem Meijerman in de Bibliotheek een lezing over
zijn boek ‘Burgemeesters van Huizen’. En op 1 december is er een
signeersessie van het boek bij de Bruna.
- Niet onvermeld mag blijven dat de klederdracht in 2017 op veel plaatsen in
het land zich gepresenteerd heeft. Zo waren ze o.a. present in het
Zuiderzeemuseum en bij de Museumstoomtram in Hoorn, Schagen en op
Eibertjesdag in Nunspeet.
Archief
De ruimte in het Schoutenhuis waar ons archief zich bevind is wordt wekelijks bemand door
vrijwilligers die alles documenteren wat met onze Huizer historie te maken heeft. Inmiddels is de
groep versterkt door een nieuwe medewerkster. Verschillende keren konden we bezoekers blij
maken met door hun gezochte informatie. Momenteel is er begin gemaakt met het digitaliseren van

alles wat in het archief aanwezig.
Contacten met andere organisaties
Er is een goede samenwerking met het Huizer Museum op verschillende fronten. Niet in de laatste
plaats omdat beide organisaties hun behuizing onder een dak hebben.
Verder is er voortdurend contact met de gemeente over verschillende onderwerpen.
Andere organisaties waar overleg mee is, zijn archeologievereniging ANW Nardincklant, stichting
Huizer Botters en bij de stichting Tussen Vecht en Eem zijn we vertegenwoordigd als deelnemer in de
deelnemersraad. Ook zijn er contacten met het regiobestuur Gooi en Vechtstreek die een
regioconservator hebben aangesteld voor de diverse musea, maar waar ook de historische kringen
bij betrokken zijn.

