Heiloo, 19 april 2021
Geachte leden,
Deze nieuwsbrief van april 2021 krijgt u op papier in verband met
verenigingszaken betreffende door corona geannuleerde jaarvergaderingen.
In de bijgaande brochure kunt u alles daarover vinden.
Nieuwsbrieven
Sinds februari 2020 ontvangt u van ons maandelijks een nieuwsbrief. Enkele
daarvan ontving u schriftelijk thuis, de andere via internet. Het is mogelijk
dat u de brieven niet via internet gekregen hebt. Mocht u deze toch willen
ontvangen, dan verzoeken we u dit via e-mail aan ons te melden en dan
komt u op de verzendlijst. Leden die geen internet hebben, kunnen ook het
mailadres van een kennis of familielid opgeven. Op deze manier kan ieder op
de hoogte blijven. Veel nieuws kunt u tevens lezen in de Uitkijkpost. Let wel:
we blijven belangrijke zaken per post versturen.
De Kring van Heiloo

oud
nieuw
In 1982 lieten wij het licht zien aan het boek De Kring van Heiloo. Ik dit boek
werd in 160 pagina’s aandacht besteed aan de auteurs van deze kring. Het
betrof onder anderen Nicolaas Beets, W.J.Hofdijk en J.P.Hasebroek. Ons
bestuurslid Josta de Graaf-Gieltjes heeft nu, 40 jaar later, een interessante
publicatie geschreven over deze kring. In deze rijk geïllustreerde uitgave
vindt u de belangrijkste zaken over de Kring van Heiloo. Het eerste
exemplaar werd op 12 april feestelijk uitgereikt aan twee oud-bestuursleden
Bep van Vliet en Wim Buwalda. Beiden zijn Kringkenners en gaven
presentaties over de auteurs. Ze hopen dat binnenkort nogmaals te doen.

In het verborgene, een daad van verzet
In overleg met Martine Faber is besloten de toneelvoorstellingen In het
verborgene, een daad van verzet uit te stellen tot april/mei 2022. Zodra er meer
bekend is over de data wordt u op de hoogte gesteld.
Sponsoring
Met Stichting Brouwerij Heyloo is een samenwerkingsafspraak gemaakt. Net
als wij wil de brouwerij de historie van Heiloo onder de aandacht brengen. Ze
is nu sponsor van onze vereniging. Op heyloobier.nl vindt u verkooppunten
van dit heerlijke, echte Heilooër bier.
Postbezorging
In onze digitale nieuwsbrief van maart vroegen we bezorgers voor onze
Cronyck. De reacties waren overweldigend. Ruim 20 gegadigden meldden
zich. Onze hartelijke dank! Dit toont alweer de grote betrokkenheid van onze
leden. Ieder heeft inmiddels bericht gekregen.
Onze wensen
We vinden het erg jammer dat we weinig persoonlijk contact met u kunnen
hebben. We hopen dat dit snel anders wordt, we weer activiteiten kunnen
organiseren en dat het museum binnenkort weer open gaat. Dan kunt u daar de
prachtige tentoonstelling 75 jaar Tintoretto bewonderen.
We wensen u gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Joop Tulp, secretaris
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NIEUW: De Kring van Heiloo
€ 5,00
De St.Willibrordusstichting van landgoed Ypestein tot landgoed Willibrord € 16,50
Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo
€ 29,50
Het Melcoterrein van weiland naar woonwijk
€ 14,95
Curieus Kabinet, een 17e eeuws pronkkabinetje van Nijenburg
€ 12,95
Pakhuis Dekker
€ 12,50
Heiloo, een dorp in oorlogstijd, deel 1
€ 9,95
Nijenburg boomgaard
€ 5,00

Van de Historische Reeks Heiloo zijn de volgende publicaties verschenen:
1. Kampeerterrein Groot, Holleweg
€ 5,00
2. Stolpersteine in Heiloo
€ 5,00
3. Kunst in herinnering
€ 7,95
4. De Ee, D’Ye, De Die, Het Die
€ 14,95
5. De sarcofagen van Heiloo
€ 7,95
Bij de boekhandel, via onze website of telefonisch te bestellen: 06-51718363
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