JAARVERSLAG 2019
Inleiding
Dit is het eerste volle jaar dat we in ons nieuwe museum zijn gevestigd. Na de verhuizing
is het museum ingericht en zijn er verbeterwerkzaamheden uitgevoerd. Met name is de
toneelzaal aangepast en zijn de audio- en videomogelijkheden uitgebreid en verder
geprofessionaliseerd. Er zijn activiteiten georganiseerd, zoals tentoonstellingen, en het
museum is beschikbaar gesteld aan andere verenigingen. De bekendheid van de
Historische Vereniging Heiloo is na de verhuizing nog groter geworden. Dit blijkt mede uit
het aantal bezoekers dat spectaculair is toegenomen van 2433 in 2018 tot ruim 4000 in
2019. De ligging en bereikbaarheid van de nieuwe locatie is daar onder meer een reden
voor. De keuze en inrichting van onze tentoonstellingen en de publiciteit hebben daar
zeker aan bijgedragen.
Bestuurlijke zaken
Eind 2019 bedroeg het aantal leden van de vereniging 1217. De subsidie van de
gemeente voor de huisvesting wordt in het financiële verslag van de penningmeester
toegelicht. In het verslagjaar is door het bestuur overleg gevoerd met de gemeente
Heiloo over de financiële ondersteuning. Voor het jaar 2020 is aan de vereniging een
incidentele subsidie toegekend. Een delegatie van het bestuur heeft input gegeven aan
wethouders en fractievoorzitters van de coalitiepartijen over de vraag in hoeverre het
coalitieakkoord zijn vruchten heeft afgeworpen.
In 2019 is door het bestuur 11 keer vergaderd. In deze vergaderingen kreeg de
organisatie van tentoonstellingen aandacht en is regelmatig de inrichting van het
museum onderwerp van bespreking geweest, net als de samenwerking met andere
verenigingen en zusterverenigingen. Verder is aandacht geschonken aan regionale
samenwerking met andere historische musea.
Een samenwerkingsovereenkomst is gesloten met de Stichting Oer-IJ en Stichting
Baduhenna om het gezamenlijk streven het Cultureel Erfgoed zichtbaar te maken en de
herinnering aan het ontstaan en de ontwikkeling van onze regio te borgen. De
activiteiten van onze organisaties vullen elkaar aan en versterken elkaar.
Cronyck
Er waren twee mooie uitgaven van de Cronyck die met veel waardering zijn ontvangen.
De uitgaven zijn fraaier geworden door een betere lay-out en de Cronyck wordt bij een
andere drukker gemaakt. Ina Blekemolen-van den Berg heeft haar redactielidmaatschap
beëindigd. In kleine kring is afscheid van haar genomen waarbij zij bedankt werd voor
haar inzet.
Tentoonstellingen
We verzorgden vijf tentoonstellingen. Na de
tentoonstelling over het Melcoterrein kwam de
tentoonstelling over De Die. 42 foto’s van
amateurfotografen van de HAF maakten de
tentoonstelling extra fraai. Een en ander werd versterkt
door de uitgave van het boek over De Die alsmede de
presentaties van Jaap de Graaf over dit veenstroompje.
Droneopnames droegen bij aan het doel van deze
tentoonstelling: bekendheid geven aan De Die.
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Daarna volgde de tentoonstelling Kunst In Herinnering. Dit was een eerbetoon aan
overleden kunstenaars van Heiloo. Ook deze tentoonstelling werd druk bezocht en
maakte een aspect van Heiloo manifest dat weinig mensen in Heiloo wisten. In de laatste
weken van deze tentoonstelling kregen de werken van dokter Naessens aandacht. Dit
vormde een bijzondere en gewaardeerde afsluiting.
De tentoonstelling Heilo-o, Kom Er Eens Kijken was ervoor bedoeld de geschiedenis van
Sint Nicolaas in z’n algemeenheid en de intocht van Sint Nicolaas in Heiloo in het
bijzonder te vertellen. Het verhaal, de tentoongestelde objecten en filmmateriaal
maakten de tentoonstelling tot een succes.
Ten slotte is de tentoonstelling Winter- en IJspret ingericht. Het is een verhaal over
schaatsen en ander wintervertier met aandacht voor de ontwikkeling van schaatsen door
de eeuwen heen. De prestaties van Heilooërs bij schaatstochten werden zichtbaar. Veel
herinneringstekens waaronder een aantal elfstedenkruisjes waren in deze tentoonstelling
te zien. Filmmateriaal over de ijsbaan, het schaatsen op straat en een schaatswedstrijd
op een schoolplein maakte het beeld van de expositie compleet.
Diverse activiteiten
We waren actief op Open Monumentendag. In samenwerking met Baduhenna hebben we
aandacht besteed aan het thema Plekken van Plezier.
We kregen twee scholen op bezoek. De leerlingen kregen een presentatie over de
Tweede Wereldoorlog. Daarna is er met hen gewandeld langs plaatsen waar over
oorlogsgebeurtenissen te vertellen valt.
Rond de
herdenking
van het einde
van de Tweede
Wereldoorlog
zijn er door
Contexttoneel
van Martine
Faber zes
voorstellingen
gegeven. Deze
waren alle
keren
uitverkocht.
De voorstelling
Foto’s Die
Vervagen was
een ingetogen
en emotioneel verhaal over twee mensen die elkaar lange tijd na de oorlog opzoeken en
hun levensverhaal vertellen.
De rondleidingen op Nijenburg waren opnieuw een succes. Dit was te danken aan een
televisieprogramma, maar ook aan de wijze waarop de gidsen het verhaal van Nijenburg
vertellen. Er zijn in de zomermaanden rondleidingen in en rond de Witte Kerk door onze
vereniging verzorgd. Verder heeft de vereniging veel wandel- en fietstochten
georganiseerd langs historische objecten, langs plaatsen met een herinnering (o.a.
Stolpersteine) en in een cultuurlandschappelijke setting. (o.a. het Laarzenpad en De
Die’). De jaarlijkse wandeltocht ter gelegenheid van de zonnewende naar de Ronde O
was een groot succes. Het mooie weer lokte meer dan 100 deelnemers. Daardoor moest
de groep in tweeën worden verdeeld.
De vereniging heeft zich opnieuw laten zien op Uit&Zo Heiloo bij de opening van het
culturele seizoen, de jaarmarkt in de zomer en op de Lente Fair. Bij die gelegenheden
zijn er nieuwe leden ingeschreven en activiteiten van de vereniging onder de aandacht
van de bezoekers gebracht.
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De vereniging heeft vanwege de grote belangstelling Piet Stoffers bereid gevonden om
zijn presentatie over de horeca in Heiloo Herbergen, Kroegen en Melksalons opnieuw te
geven.
In het verslagjaar zijn er door de vereniging drie publicaties uitgegeven in de Historische
Reeks Heiloo: een vernieuwde publicatie Stolpersteine in Heiloo, de uitgave De Ee / D’ Ye
/ De Die / Het Die en de uitgave Kunst in Herinnering.
Vrijwilligers
Op 18 januari hadden we de jaarlijkse vrijwilligersmiddag in ons museum. De
vrijwilligers kregen daarnaast een rondleiding over het Landgoed Willibrordus. Op 11
oktober zijn de vrijwilligers bijeen geweest vanwege het 45-jarig bestaan van onze
vereniging.
Ongeveer 70 vrijwilligers zijn op allerlei manieren actief zoals de bouw- en
tentoonstellingscommiss
ie, de redactie van de
Cronyck, de bezorgers
van de Cronyck, de
vrijwilligers die
rondleidingen op
Nijenburg verzorgen, de
gastvrouwen en –heren
in ons museum, de
personen die de
vereniging
vertegenwoordigen bij
diverse vormen van
overleg, het up to date
houden van de website,
het actueel houden van
de bibliotheek en
uiteraard de leden van
het bestuur. Het feit dat zoveel vrijwilligers zoveel tijd belangeloos actief zijn voor onze
vereniging getuigt van betrokkenheid met de geschiedenis van Heiloo en het zichtbaar
maken daarvan. De vereniging neemt daardoor in de Heilooër gemeenschap een
belangrijke plaats in.
Ten slotte
In de algemene ledenvergadering in april werd afscheid genomen van onze inspirerende
voorzitter Jaap de Graaf. Wij zijn hem erkentelijk voor het vele werk dat hij voor de
vereniging in zijn functie als bestuurslid en voorzitter heeft gedaan. Handen uit de
mouwen steken is voor hem niet vreemd. Voor sjouwwerk, het doen van onderzoek, het
schrijven van boeken, het houden van lezingen en het leiden van vergaderingen draait hij
zijn hand niet om. Gelukkig voor de vereniging blijft Jaap als vrijwilliger betrokken en zal
hij zijn onderzoek naar de geschiedenis van Heiloo voortzetten. In dezelfde vergadering
trad Josta de Graaf-Gieltjes aan als bestuurslid.
Wij mogen terugkijken op een succesvol jaar. Een jaar waarin een groot beroep is
gedaan op de vrijwilligers. Als vereniging zijn we hen daar erkentelijk voor en hopen dat
zij hun enthousiasme continueren. Hierdoor kan de Historische Vereniging Heiloo verder
groeien en bloeien en in de gemeenschap van Heiloo een waardevolle plaats behouden.
Jacob Ouderkerken, voorzitter.
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