Jaarverslag Historische Kring Huizen over 2019
Algemeen
In het jaar, dat de Historische Kring Huizen haar 40-jarig jubileum vierde,
kwam het bestuur 12 maal bijeen, te weten: 7 januari, 2 februari, 3
maart, 1 april, 6 mei, 27 mei, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 1 oktober,
11 november & 9 december.
Per 31 december 2019 had de Historische Kring Huizen 311 leden waarvan
98 gezinsleden. Gedurende 2019 werden om diverse redenen 9 leden van
de ledenlijst afgevoerd, maar daartegenover kon de Kring 55 nieuwe leden
inschrijven. Het merendeel van deze nieuwe leden meldde zich aan toen
de jubileumactiviteiten in het volle daglicht kwamen te staan. 54 leden
wonen buiten het dorp, maar hebben nog immer belangstelling voor de
Huizer historie.
Ter voorbereiding van ons jubileum werd een lustrumcommissie gevormd,
die regelmatig bijeen kwam en zich danig heeft bezig gehouden met het
bedenken, organiseren en veelal zelf uitvoeren van de lustrumactiviteiten.
Activiteiten
In 2019 werd 4 maal een ledenbijeenkomst gehouden, waarvan de laatste, in november, een bijzonder tintje had:
7 maart
een goed bezochte (ca. 75 personen) jaarvergadering met aansluitend de
presentatie van de, door Ineke Westdorp gebouwde, maquette van het
pand Voorbaan 76.
9 mei
eveneens een goed bezochte bijeenkomst met een lezing over het postwezen in Huizen, verzorgd door Janine van der Hulst-Veerman. De avond
werd afgesloten met een presentatie van, bij het onderwerp van de avond
passende, oude foto's en dia's door Pieter van der Poel.
12 september
de korte ledenvergadering, i.v.m. het benoemen van Martin Geers tot bestuurslid, werd bezocht door ca. 80 personen. Het 2de deel van de avond
betrof een lezing over de Gooise stoomtram, verzorgd door Ron Couveé.
21 november
een speciale ledenbijeenkomst met ongeveer 120 belangstellenden in het
kader van het 40-jarig bestaan van de Historische Kring Huizen.
De avond werd afgetrapt door Wendy van Noppen, de aftredende hoofdredacteur van De Ratel, met een voordracht genaamd Historische Details
van de Historische Kring Huizen. Aansluitend kreeg Wendy door wethouder
Boon, in zijn functie als locoburgemeester, het Huizer Insigne uitgereikt

als blijk van waardering van de gemeente Huizen voor haar 40 jaren inzet
voor onze vereniging, maar ook voor haar langdurige inzet bij de Unie van
Vrouwelijke Vrijwilligers en de Nederlandse Protestantenbond Huizen.
Tevens kreeg Gerrit Jongerden het erelidmaatschap van de Historische
Kring Huizen aangeboden, als dank voor zijn tomeloze inzet voor het
behoud en vastleggen van het Huizer dialect. Vervolgens gaven Eef
Tielkemeijer en Marrie Schipper een voordracht, in het Huizers, ten beste:
een ontmoeting van twee vriendinnen, die elkaar na 40 jaar weer
terugzien. Met het gezamenlijk zingen van het nieuwe Huizer dorpslied en
een afsluitend woord van onze voorzitter was het officiële gedeelte van
deze ledenbijeenkomst afgelopen, maar vele aanwezigen bleven nog een
ruim uur gezellig bij elkaar met een hapje en een drankje en met oude en
zeldzame diabeelden op de achtergrond.
Open avond voor de Huizer bevolking
Naast onze voorgaande ledenbijeenkomsten werd op 8 november voor de
Huizer bevolking een open avond georganiseerd met een “volle bak” en
een fraai avondvullend programma.
De avond werd geopend met de verkiezing van een nieuw Huizer dorpslied. Uit het totaal aan inzendingen waren 6 liederen tot de finale doorgedrongen. Vervolgens bespraken Jawuk & Jaantje hetgeen een eeuw geleden in het Huizer “blaadje” geschreven stond over de ontwikkelingen op
het “darp” en hoe de toekomst er wel niet uit zou kunnen komen te zien.
Na de pauze (met o.a. brangdewijn mót gurzijnen en een advocaatje)
werd de winnaar van de dorpsliedverkiezing bekend gemaakt. Het winnende lied was: “Ik hou van Huizen”, een bekende melodie met een nieuwe
tekst geschreven door Janine van der Hulst-Veerman. Daarna ondervroeg
Klaas Vos de Huizer uitvaartondernemer Mijndert Rebel over de gebruiken
in het verleden en heden bij het overlijden van een dierbare. Mijndert had
fraaie voorbeelden van de kleding destijds en beelden uit het verleden.
Aansluitend was er een dia-presentatie van Gijs Schaap over diverse lief
en leed taferelen in het oude dorp Tot slot werd met behulp van een aantal “voorzangers” door de gehele zaal het verkozen Huizer dorpslied uit
volle borst gezongen.
Ratels
Naast de bijna standaard 4 Ratels die ieder jaar- worden uitgebracht is in
november een prachtige jubileum Ratel verschenen met een mooie terugblik op 40 jaar Ratelonderwerpen.
Actieveledenavond
Op 29 april werd onze actieveledenavond gehouden in de Brassershoeve.
Voorheen heette deze bijeenkomst werkgroep-overleg. De deelnemers gaven inzage in hun activiteiten en bijbehorende wensen en dat alles in een
zeer positieve sfeer. Er vonden goede discussies plaats over de succesnummers van onze Kring en hoe dingen nog beter zouden kunnen. Er
kwamen vele suggesties voor verbetering.

Buitenactiviteiten
Onder leiding van onze oud-secretaris, Jan Rebel, werden wederom een
aantal activiteiten in de buitenlucht ondernomen:
13 april
18 mei
14 juni
21 september

fietstocht “Oostermeent”. Het weer was slecht en er
waren derhalve weinig deelnemers, maar e.e.a. werd
door hen zeer gewaardeerd.
fietstocht “Villawijken”. Een goed bezochte tocht.
wandeling over “Landgoed Oud-Bussem”. Wederom een
succes.
fietstocht “Sporen uit het Verleden”. Goed weer en een
grote belangstelling.

Tijdens de Erfgooiersdag op 31 mei en de Monumentendag/Huizerdag op
14 september kon de toren van de Oude Kerk weer beklommen worden
om te genieten van het uitzicht op ons dorp van bovenaf. Uiteraard stond
de HKH-kraam weer buiten opgesteld.
Tijdens de Havendag op 22 juni was de Historische Kring aanwezig met
een kraam. De belangstelling van het passerende publiek was goed te
noemen.
Door Ria Westland werd op 31 augustus de jaarlijkse dagtocht georganiseerd, ditmaal naar Maarssen aan de Vecht. Zo'n 25 deelnemers keken,
onder deskundige begeleiding, rond in het Vechtstreekmuseum en kozen,
na de lunch, het ruime sop van de Vecht voor een middagvullende boottocht.
Op 5 oktober hielt Jan Veerman, voor een groot aantal deelnemers, zijn
bekende, maar altijd weer interessante, rondleiding over de Oude Begraafplaats.
Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep heeft in het afgelopen jaar een achttal optredens
verzorgt, te weten:
20 mei
Woon- en zorgcentrum De Marke-De Meenthoek;
31 mei
Nunspeet tijdens Eibertjesdag;
4 juni
Woon- en zorgcentrum Voor Anker i.v.m. hun jubileum;
21 juni
Huizer Visfestijn op de Botterwerf;
22 juni
Havendag op de Botterwerf;
7 september
Urk tijdens de Nationale Dag van de Klederdrachten;
23 september
Woonzorglocatie Domus Magnus Slingerbosch in Crailo;
28 september
Enkhuizen in het Zuiderzeemuseum.
Archief
In 2019 is naast de gebruikelijke maandag-openstelling van onze archief-

ruimte ook verder geëxperimenteerd met de zaterdag-openstelling.
Dit laatste was een wisselend succes. Een aantal malen zijn er op de zaterdag bezoekers geweest

