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Agenda 
Voorjaar 2016

Donderdag 17 maart Algemene ledenvergadering van 19.30 – 20.00 uur
 Aansluitend: Lezing Simon Giling: Beelden in Bergen

Zaterdag 19 maart Bijeenkomst Steunpilaren in de Adriaan Roland 
Holstschool 
 aan de Loudelsweg 

Zaterdag 2 april Excursie: Beeldbepalende panden van architect Jan Leijen

Zaterdag 23 april Excursie: wandeling over de Breelaan

Woensdag 27 april HVB met promotiemarktkraam op Koningsdag 

Zondag 8 mei HVB met promotiemarktkraam op de boekenmarkt

Zaterdag 21 mei Excursie: wandeling door het Oostdorp van Maschmeijer

Donderdag 7 juli HVB met promotiemarktkraam op de beeldende 
kunstenaarsmarkt 
 (avond)



Inhoudsopgave

Agenda voorjaar 2016  binnenzijde omslag
Lezing Simon Giling 2
Van de bestuurstafel 2
Bericht over de Najaarslezing 4
Verslag Secretaris over 2015 5
In Memoriam Menno Boorsma 6
In Memoriam Tom van Eijk  6
In Memoriam Guillaume van Weele 7
Terugblik Najaarsexcursies 2015 7
Voorjaarsexcursies 2016 8
Facebook en de HVB 9
Manifestatie ‘De Vergeten Oorlog’ 10
De Minnen maaien 12
HVB bereikt 1799ste lid 14
Verslagen van de werkgroepen:

Werkgroep Beeld en Geluid 15
Werkgroep Excursies 17
Werkgroep Ledenadministratie 18
Werkgroep Website 19
Werkgroep Histon 20
Werkgroep Kroniekredactie 22
Werkgroep Ledenservice en -werving 23
Werkgroep Historisch Kadaster 25
Werkgroep Oude Begraafplaats 26
Werkgroep Verspreiding 27
Werkgroep  QR-code  28

Algemene Ledenvergadering plus agenda 29
Verslag Algemene Ledenvergadering  30
Toelichting balans en verlies- en winstrekening 30
Verlies- en winstrekening 32
Balans binnenzijde omslag
Colofon



2

Voorjaarslezing: Beelden in en rond het kunstenaarsdorp 
Bergen

Donderdag 17 maart in de Ruïnekerk

Simon Giling houdt op zijn eigen smakelijke wijze een lezing over beelden 
in en rond het kunstenaarsdorp Bergen.

De lezing begint met een korte inleiding over de geschiedenis van de 
beeldhouwkunst. Voor de pauze volgen we Jeanne Kouwenaar-Bijlo en 
Mari Andriessen (de maker van onder andere het beeld van Adriaan Roland 
Holst). Beide beeldhouwers waren leerling van Jan Bronner, hoogleraar 
aan de Rijksacademie te Amsterdam, die zo belangrijk is geweest voor de 
Nederlandse beeldhouwkunst aan het begin van de twintigste eeuw. Ook 
wordt er ruime aandacht besteed aan John Raedecker, die goed bevriend 
was met Charley Toorop. Verder leren we Emo Verkerk kennen, die een 
beeld heeft ontworpen ter ere van Lucebert. En ook Hans Bayens, die de 
beeldhouwer van de Nederlandse literatuur wordt genoemd, mag uiteraard 
niet ontbreken.
Na de pauze gaan we wat dieper in op het werk van een aantal kunstenaars 
van wie we beelden kunnen vinden in de gemeente Bergen zoals: Tjipke 
Visser, Henk van den Idsert, Ellen de Groot, Hélène Min, Sander Jansen en 
Gerard van der Leeden.
Ruime aandacht wordt besteed aan Herbert Nauwens (de ontwerper van 
de Poort van Bergen). We zien hoe hij tot zijn ontwerpen komt en hoe hij 
zich laat inspireren door de Suites van Bach.

Van de bestuurstafel 

• Het paneel met groepsfoto van Klaas Min en zijn zeven zonen is herplaatst 
op de Noordlaan. Zie verder in het Nieuwsblad voor een uitgebreid artikel 
van Henk Min.

• Open Monumentendag 12 september 2015 was weer een zeer geslaagde dag. 
Dit geldt voor de bezoeken aan de Oude Begraafplaats en bij de Ruïnekerk, 
met als thema dit jaar ‘Kunst & Ambacht’. 
Dankzij de geweldige persberichten in de diverse bladen, op facebook enz. 
was er een constante stroom van bezoekers. Men genoot erg van onze 
ambachtelijke gasten, de muziekinstrumentenmakers van Scorlewald en het 
leidekken van Pronk Bouwbedrijf. De kleding van onze leden in Rococostijl 
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was een succes. Samen hebben we een geweldig resultaat: 17 nieuwe leden en 
ca. € 270,- aan opbrengsten. In deze opbrengsten zit ook de verkoop van 7 
vlaggen! 
De rondleiders in hun mooie rode ‘koetsierpakjes’ hadden hun handenvol 
aan de rondleidingen. 

• “ ‘s Middags stond in de Ruïnekerk plotseling minister Blok met een aantal 
topambtenaren voor me, die heb ik een rondleiding geven”, aldus Leo 
Rotthier.

• En ja, het kon niet uitblijven: het 1799ste lid is ‘gevallen’: mevrouw Jos 
Houtenbos van de Bergense Houtenbos-familie van de Kruisweg.

• De HVB ontsluit Facebook onder deskundige begeleiding van Liesbeth 
Tuynman-van Baar.

• De HVB is als partner aanwezig bij de activiteiten van het Cultureel Platform 
BES, met onder andere winkeltjes van vroeger, met een CD van Lau 
Vrasdonk en een rondleiding verzorgd door Eldert Groenewoud en Jos van 
der Klundert.

• Op 24 november 2015 is de uitreiking van de Kroniek in de nieuwe 
samenstelling van de redactie. De presentatie wordt verzorgd door de nieuwe 
voorzitter Theo de Graaff; Yvonne Bos Eyssen geeft de toelichting.

• De werkgroep Oude Begraafplaats sluit het seizoen af op 17 december in 
het Harmoniegebouw onder het genot van een hapje en drankje verzorgd 
door Evert Spee; Willem Jan Bleys geeft een opsomming van het wel en wee 
van het afgelopen jaar. Na afloop ontvangen de leden van de werkgroep 
een kerstpakket, beschikbaar gesteld door de gemeente, als dank voor het 
onderhoud van de begraafplaats het afgelopen jaar.

• Histon heeft een nieuwe voorzitter, Joop Bekius. Histon krijg van de BSG 
het verzoek voor ondersteuning van verschillende projecten die de school dit 
jaar op het programma heeft staan.

• Viering van de slag van Bergen uit 1799. De stichting De Tijdgeest organiseert 
dit samen met de NAN op 16, 17 en 18 september 2016. Monique van Zelst 
en Hans Langeree hebben de leiding met John Grooteman als bepalend 
adviseur. Er wordt besloten in principe als HVB mee te doen.

• De geplande tentoonstelling medio 2016 gaat echter niet door.
• Kees Wieringa (dir. Kranenburgh) vraagt aan Jos de Moel (voorzitter 

Kunst10daagse) wat Jos nu de leukste activiteit tijdens de kunst10daagse 
had gevonden. ‘De architectenfietstocht’; een mooi compliment voor de 
werkgroep Excursies van de HVB.

• De kerstmarkt was een groot succes. Het was heel gezellig.  Een heerlijke 
temperatuur met een lekke glaasje glühwein en…een uitzonderlijk hoog 
resultaat. De omzet is maar liefst € 405,- daarbij inbegrepen 6 kaarten 
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Johannes Blaeu uit 1660 en 12 vlaggen. De hoogste omzet ooit. Verder 
hebben we 18 nieuwe leden kunnen verwelkomen. 

• De HVB kan gebruikmaken van een deel van de opslagruimte van de 
Wereldwinkel in het wijkcentrum Binnenhof (aan de parkeerplaats achter 
Albert Heijn). Misschien kunnen we een metalen archiefkast overnemen van 
een mevrouw aan de Dorpsstraat.

• De heer en mevr. v.d. Oord van de Breelaan 108 hebben de bel van de oude 
paardentram (1903) Bergen – Bergen aan Zee aan de HVB geschonken, deze 
bel kan de voorzitter hanteren tijdens de ALV. 

Niek Weel,  
voorzitter.

Bericht over de Najaarslezing

Door technische problemen kon de geplande lezing over Bergen aan Zee 
op donderdag 1 oktober 2015 slechts gedeeltelijk worden gepresenteerd. 
Gelukkig zijn Henk Jellema en Fred Jostmeijer bereid gevonden deze 
lezing opnieuw in zijn geheel uit te voeren. Hierbij zal Leo Rotthier de 
mondelinge presentatie verzorgen. 
De lezing met afbeeldingen over Bergen aan Zee vindt plaats op 6 oktober 
2016 na een korte algemene ledenvergadering 
De lezing duurt tweemaal 45 minuten, afgewisseld door een pauze. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:
• De situatie ter plaatse tot 1906: zee, strand en duinen.
• De jaren van 1906 tot 1940: de nieuwe Zeeweg, opbouw en groei van de 

badplaats, komst van de stoomtram, bloeiend toerisme, bouw van het 
Vredeskerkje en het 25-jarig bestaan.

• De periode 1940-1945: bezetting, evacuatie, afbraak van de helft van de 
bebouwing en de gerealiseerde Duitse kustverdediging (Atlantikwall).

• De jaren van 1945 tot 2015: herstel van het toerisme, wederopbouw, de 
niet-uitgevoerde plannen en het hedendaagse Bergen aan Zee.

De avond wordt afgesloten met een drankje.
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Jaarverslag Secretaris over 2015

Het jaar 2015 was een goed maar ook een zeer verdrietig jaar voor de 
vereniging. Op 10 november hebben we afscheid moeten nemen van 
onze secretaris Guillaume van Weele (zie het in memoriam elders in het 
Nieuwsblad). Er verschenen twee Kronieken en een Themanummer 
met een variëteit aan artikelen, waarbij vooral het historisch aspect goed 
aan bod kwam. In de voorjaarsvergadering 26 maart 2015 werd Ru 
Waalewijn benoemd tot erelid en Jan Roosloot tot lid van verdienste. In de 
voorjaarsvergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Rein van der 
Sluijs en Louis Witte.
De vergadering kon akkoord gaan met de herbenoeming van de voorzitter 
Niek Weel.
Na de pauze nam Rolf Roos, ecoloog en publicist uit Castricum, ons 
mee in zijn drieluik “Duinen en mensen”, een levendige presentatie over 
hoogtepunten in de historie en natuur van de Noord-Hollandse duinen.
In de najaarsvergadering 1 oktober 2015 kon de voorzitter de agenda vlot 
afwerken; er waren geen op- of aanmerkingen vanuit de vergadering.
Na de vergadering zou er een interessante lezing met dia’s worden 
gepresenteerd door de leden Henk Jellema en Fred Jostmeijer over Bergen 
aan Zee. Door technische problemen kon de geplande lezing maar zeer 
gedeeltelijk worden gepresenteerd. Gelukkig zijn Henk Jellema en Fred 
Jostmeijer bereid gevonden deze lezing opnieuw in z’n geheel te presenteren. 
Hierbij zal Leo Rotthier de mondelinge presentatie verzorgen. 
Op 14 september 2015 is Menno Boorsma, actief binnen de Werkgroep 
Oude Begraafplaats en de Werkgroep Verspreiding, na een kort ziekbed 
overleden (zie het in memoriam elders in het Nieuwsblad).
Op 10 november 2015 is Guillaume van Weele, onze geweldige secretaris, 
plotseling overleden (zie het in memoriam elders in het Nieuwsblad). 
Op 3 december 2015 is Tom van Eijk overleden, actief in de werkgroep 
Verspreiding (zie het in memoriam elders in het Nieuwsblad).
Er zijn afgelopen jaar 7 bestuursvergaderingen gehouden.
De vlaggenverkoop loopt voorspoedig evenals de verkoop van losse 
nummers Kronieken, Themanummers en Canon; de promotiemarktkraam is 
daarvoor een perfect hulpmiddel.

Op organisatorisch gebied verwijs ik naar de verslagen van de werkgroepen.

Niek Weel, 
wnd. secretaris.



6

In Memoriam Menno Boorsma
Op 14 september jl. is Menno Boorsma, kort nadat bij hem kanker 
was geconstateerd, op 74-jarige leeftijd overleden. Menno was sinds 
drie jaar lid van de Werkgroep Oude Begraafplaats en sinds kort van 
de Werkgroep Verspreiding. Hij laat een echtgenote en twee jonge 
kinderen achter.

Menno heeft zich bij de Werkgroep Oude Begraafplaats bezig-
gehouden met het schoonmaken van grafstenen, zodat de tekst weer 
goed leesbaar was. Twee seizoenen lang heeft hij op zijn knieën de 
stenen schoongeborsteld. Daarna was hij vooral betrokken bij het 
zwaardere snoeiwerk.

Tijdens het koffiedrinken had Menno soms een verrassende inbreng. 
Als oud-drankenhandelaar heeft hij ons een paar keer uit piepkleine 
proefglaasjes met absinth en andere bijzondere drankjes kennis laten 
maken.

Dankbaar voor zijn bijdragen hebben we een foto van Menno 
toegevoegd aan de eregalerij van overleden collega’s, die wij in de 
werkkeet op de begraafplaats hebben.

Wij wensen Yurina, Eric en Emma veel sterkte. 
Willem Jan Bleys.

In Memoriam Tom van Eijk
Op 3 december 2015 vernamen wij dat Tom van Eijk, na een kortstondige 
ziekte, was overleden.

Tom heeft zich jarenlang ingezet voor de Historische Vereniging bij de 
Werkgroep Verspreiding. Hij had een grote wijk onder zijn hoede en 
heeft door weer en wind vele Nieuwsbladen en Kronieken bezorgd. We 
konden altijd op zijn hulp rekenen. Wij zijn Tom veel dank verschuldigd.

Wij wensen zijn vrouw Veronica en zijn kinderen Mike, Ingeborg, Sven 
en Natasja veel sterkte toe.

Marry Ranzijn.
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In Memoriam Guillaume van Weele
Met verdriet en ongeloof vernamen wij op 10 november het schokkende 
bericht dat Guillaume, ons bestuurslid, plotseling was overleden. 

Guillaume is begin 2010 toegetreden tot het bestuur van de Historische 
Vereniging Bergen NH als secretaris en is dat tot zijn overlijden, met 
grote toewijding en enthousiasme gebleven.

Secretaris van een vereniging met ruim 1800 leden is geen kleinigheid, 
maar Guillaume draaide daar zijn hand niet voor om.

Graag breng ik zijn sterke kanten in herinnering, zijn schat aan 
levenservaring, hij was een zeer aimabel mens, stabiel in zijn optreden, 
zijn wijsheid, zijn ijzersterke geheugen, zijn ludieke opmerkingen en zijn 
geweldige humor. Hij was een bindende factor, sterk in het op schrift 
zetten van moeilijke kwesties, als een discussie bijna ten eind was, kwam 
Guillaume met “ho, ho, ho, ho, is dat wel zo”, hij had dan een andere 
treffende invalshoek.

De hand van Guillaume is overduidelijk terug te vinden in de Historische 
Verenging Bergen zoals deze nu functioneert en is gegroeid. We zullen 
hem enorm missen. Guillaume, dank voor je geweldige inzet, je blijft zeer 
dierbaar in onze herinnering.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht toe in deze zo verdrietige 
tijd. 

Niek Weel,  
voorzitter.

Terugblik op de Najaarsexcursies van 2015

Zaterdag 26 en zondag 27 september herhaalden we de succesvolle 
excursie door de Bergermeer die, dat jaar, 450 jaar oud was. Gelukkig 
waren de weergoden ons deze keer wél goed gezind; het was prachtig 
fietsweer. Wat valt er over zo’n polder toch veel te vertellen. Niet alleen 
historisch is hij interessant, maar in deze tijd zijn we ons ook goed bewust 
van de ingewikkelde waterhuishouding van een drooggelegd gebied. Zelf 
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hadden de meesten van ons nog goede herinneringen aan de Karperton en 
het befaamde Pesiebad.
De huidige realiteit en nieuwste geschiedenis heet Taqa en het oude vlieg-
veld, dat een Ecodorp is geworden. Ook daar is onze aandacht naartoe 
gegaan.

17 oktober stond in het teken van de Bergense architect Jan Leijen. Ed 
Duin hield een korte inleiding in de door Leijen ontworpen Adelbertus-
school. Daar maakten we ook kennis met een aantal befaamde gebouwen 
van Leijen, die van de roomskatholieke kerk grote opdrachten kreeg. 
Helaas zijn de Koepelkapel en het Retraitehuis er niet meer. Maar tijdens 
de wandeling bleek dat er van deze architect nog heel veel over is. Zijn 
kenmerk, het wiebertje, zagen we in veel huizen terug. Ook konden we 
nog ergens het fraaie interieur bekijken, dat de tijd had doorstaan. We 
beperkten ons tot het centrum van ons dorp, anders was de wandeling wel 
erg lang geworden.

7 november maakten we een wandeling over de Breelaan. Ooit het 
centrum van het toerisme naar Bergen. Het stond er vol met pensions en 
hotels; Bergen werd begin twintigste eeuw een echt toeristendorp. De 
Breelaan was de weg tussen het station van Bello en Duinvermaak, aan de 
rand van de duinen, en daarom heel geschikt als pleisterplaats. Er zijn nog 
heel wat sporen van die tijd te vinden, maar ook veel andere huizen aan 
deze mooie laan hebben een eigen geschiedenis. Eigenlijk is nog veel van het 
oude intact. Een wandeling vol herinneringen en een gevoel van “Oh Ja”.

Voorjaarsexcursies 2016

Zaterdag 2 april herhalen we de excursie over architect Jan Leijen. Deze 
excursie laat je weer op een andere manier naar je eigen dorp kijken. Naast het 
vele voorwerk dat ons excursielid Ed Duin voor deze excursie heeft gedaan, 
bedanken we ook Daniël en Jan Leijen, die zich uitgebreid verdiept hebben 
in hun beroemde voorouder. Na een beknopte inleiding over zijn werk en de 
mooie gebouwen die verloren zijn gegaan, maken we een wandeling van onge-
veer anderhalf uur door het centrum van Bergen. Het zal u verbazen hoeveel er 
nog van zijn hand is overgebleven. We verzamelen bij de Adelbertusschool; het 
tijdstip van vertrek krijgt u later te horen.
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Zaterdag 23 april herhalen we de wandeling over de Breelaan. Hier begon be-
gin twintigste eeuw het toerisme naar Bergen; een gevolg van het aanleggen van 
de spoorlijn van Bello. Een dagje uit werd soms vervangen door een weekje 
pure natuur en waar kon je die beter opdoen dan bij bos, duin en zee? Dus 
verschenen er overal pensions en hotels; vooral aan de Breelaan, de verbinding 
tussen Bello en de hoge duinen. Ons kleine dorp telde in die tijd wel meer 
dan honderd hotels en pensions. Het moet in de zomer, ook toen al, erg druk 
geweest zijn. Naast gebouwen uit die tijd, die er nog genoeg zijn, is er in deze 
mooie laan veel te genieten en te vertellen. We proberen als een toerist van die 
tijd naar ons mooie dorp te kijken en u komt weer veel te weten.
We starten bij Sandra’s ijssalon, Breelaan 2a; het tijdstip van vertrek krijgt u 
later te horen.

Zaterdag 21 mei wandelen we door het Oostdorp van Maschmeijer. August 
Maschmeijer was rijk geworden in de textiel en vestigde zich daarna in Bergen. 
Hij kocht een herberg op de hoek van de Loudelsweg en de Oude Bergerweg 
en liet daar een prachtig groot burgerwoonhuis van maken. Dit huis, Zuilenhof 
geheten, stond eind negentiende eeuw aan de rand van ons dorp; vanuit de tuin 
kon je bij mooi weer zelfs de schepen in het Noord-Hollands kanaal zien. 
Machmeijer kocht veel grond aan de oostkant van het toenmalige dorp en 
werd, na van Reenen, de machtigste man in Bergen. Hij liet een kalkzandsteen-
fabriek bouwen, kwam in de gemeenteraad en steunde veel kunstenaars; hij 
was een echte mecenas.
Voor zijn arbeiders en bevriende kunstenaars liet hij huizen bouwen, die nu tot 
het Oostdorp van Maschmeijer behoren. We wandelen door dit gebied, dat zo 
rond 1900 is ontstaan. Plaats en tijdstip van vertrek krijgt u later te horen. 

Facebook en de Historische Vereniging Bergen NH
 
Sinds enkele maanden is de HVB ook actief op Facebook, een pagina die 
met enthousiasme wordt bijgehouden door Liesbeth Tuynman-van Baar. 
Zij post onder andere foto’s, persberichten, nieuwtjes over activiteiten en 
berichten over de Kronieken.  
Een geschiedenisplatform dat actief is op de moderne sociale media, 
het lijkt tegenstrijdig. Het idee van deze pagina is om meer jongeren in 
onze vereniging te interesseren. Vaak zijn zij wel op de hoogte van de 
dorpshistorie door de verhalen van ouders en familieleden, maar geen 
lid van de HVB zo lang zij nog thuis wonen. Op deze manier kunnen zij 
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de activiteiten op een makkelijke wijze volgen (en dan natuurlijk zelf lid 
worden).  
Overigens, ook vaders, moeders, oma’s, opa’s, ooms en tantes zijn soms 
fanatieke ‘facebookers’. Voor veel buitenlandse leden brengt deze pagina de 
HVB bovendien nog dichterbij.

Stuur nieuwtjes, foto’s en wetenswaardigheden naar Liesbeth via 
www.facebook.com/Historische-Vereniging-Bergen-
NH-1448193928834235/

Volg de HVB op Facebook, deel en like de pagina en de berichten, en zegt 
het voort.

Namens de Werkgroep Ledenwerving,  
Christine Waslander.

‘De Vergeten oorlog’

Het plan is ontstaan om in het weekend van 16, 17 en  18 september 2016 
een manifestatie te organiseren die aandacht besteedt aan ‘De Vergeten 
Oorlog, de Slag bij Bergen’ van 1799. 

Met dit project, De Vergeten Oorlog, realiseert de stichting Tijdgeest in 
samenwerking met de Historische Vereniging Bergen, gemeente Bergen, 
erfgoedplatform BES, de bewonersvereniging Bergen Centrum en de 
Napoleontische Associatie Nederland (NAN), de duurzame samenhang 
in de verschillende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens de 
Brits-Russische invasie van 1799 in de gemeente Bergen. 
Veel inwoners van de gemeente Bergen en de provincie Noord-Holland 
hebben er nog nooit van gehoord. In de gehele provincie Noord-Holland 
hebben de gemeenten in meer of mindere mate te maken gehad met deze 
korte maar hevige oorlog. 

Het tijdsbeeld van De Vergeten Oorlog
De invasie op 27 augustus 1799 tussen de Kleine en Grote Keeten - 
met daarna heftige veldslagen tussen Den Helder en Castricum - werd 
uitgevoerd door een grote Engelse en Russische invasiemacht en moest een 
einde maken aan de machtsuitbreiding van Frankrijk. Het was de tijd dat 
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Frankrijk de grenzen naar het Noorden en tot ver in 
het Oosten wilde verleggen. 
De Franse invloed op leven en werken in deze 
periode wordt in kaart gebracht vanaf het moment 
van de landing tot de terugtrekking. Dit project, met 
de nadruk op de Slag om Bergen, vindt plaats in en 
rondom de Ruïnekerk.

Dit initiatief is voortgekomen naar aanleiding van 
een verzoek van de gemeente Bergen tijdens de 
bijeenkomsten van Erfgoed Platform BES met de 
vraag: ”Kunnen wij samen een historisch evenement 
organiseren voor de bewoners en bezoekers van deze 
gemeente?”. Na overleg met alle partijen is gekozen 
voor De Vergeten Oorlog.

Korte inhoud van de manifestatie: 
Vanaf mei 2016: lezingen in de 3 dorpskernen, 
educatieprojecten voor schoolgaande jeugd en 
volwassenen, excursies en hernieuwde uitgave 
fietsroute ‘de Slag bij Bergen van 1799’.

Vrijdag 16 september: 250 soldaten van de NAN 
zetten een bivak op de Voert 15 op; een Brits, Frans, 
Nederlands, Russisch kampement. Deze re-enactors 
nemen ook enkele burgergroepen mee. Op vrijdagavond vindt hier de 
officiële opening van de manifestatie plaats. 

Zaterdag 17 september: de bivak van de 250 soldaten is open voor publiek 
en op het terrein vinden diverse activiteiten plaats. De soldaten zelf voeren 
patrouilles uit en wandelen regelmatig door het historische centrum van 
Bergen. Ook zullen zij op de terrassen en in de winkels te zien zijn. In 
de Ruïnekerk komt een informatiepunt waar het verhaal van de ‘Slag bij 
Bergen’ wordt verteld.

Zondag 18 september: de bivak is open voor het publiek, de Ruïnekerk 
is het centrale informatiepunt, er zijn korte activiteiten, zoals workshops 
rond de Ruïnekerk, en in de loop van de middag stroomt het centrum van 
Bergen vol met alle 250 soldaten. Op diverse locaties en in verschillende 
scènes spelen zij de verhalen van ‘De Vergeten Oorlog’. Aan het einde 
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van de middag komt dit samen in een spektakel op het terrein van de 
Ruïnekerk waar iedereen getuige kan zijn van de uitvoering van de 
volledige ‘Slag bij Bergen’.

Vanuit de Historische Vereniging Bergen is onder andere het plan om circa 
80 vrijwilligers in historische kledij diverse taken te laten vervullen en te 
laten meedoen met de activiteiten op zaterdag en zondag. Te zijner tijd 
zullen we onze vrijwilligers hiervoor benaderen.
De komende maanden worden alle facetten en de financiering van deze 
manifestatie onderzocht op haalbaarheid. Begin mei weten we of de ‘De 
Vergeten Oorlog’ door kan gaan.

Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving: Marry Ranzijn
Namens stichting Tijdgeest: Hans Langeree en Monique van Zelst.

De Minnen maaien

Een warme zomerdag in de maand juni van 1895. Er moet gemaaid 
worden, want het gras is hoog en het weer gaat omslaan. Dus schakelt 
Jan Oldenburg, cafébaas en eigenaar van een stuk land aan de Noordlaan 
in Bergen, dorpsgenoot Klaas Min in om aan het werk te gaan. Klaas 
trommelt al zijn zeven zonen op. En ze gaan op pad, gewapend met zeis 
en strekel. Uiteraard gaan ook koffiepot en mokken mee. Daar waar de 
bebouwing van de Negen Nessen aan de oostzijde overgaat in weilanden, 
zwoegen de acht mannen van Min die dag om gras tot hooi te maaien. Op 
dezelfde plek toont nu een fotopaneel een moment uit die bedrijvigheid 
van dik 120 jaar geleden.

Jan Oldenburg had de plaatselijke nieuwsgaarder van de Alkmaarsche 
Courant al aangesproken: er valt een leuk verslag te maken van die hele 
Minnenfamilie, die als een uitzendbureau aan het maaien gaat. 
Fotograaf Van der Aa uit Alkmaar werd opgeroepen om zich met kiekkast 
en statief naar het weiland aan de duinrand te spoeden. Hoe weten we 
niet, het is tenslotte 1895, automobiel en fiets verkeerden nog in de 
kinderschoenen. Het lukt Van der Aa met zijn enorme kiekdoos de Minnen 
bij elkaar in beeld te krijgen op drie glasplaatnegatieven. Twee foto’s met de 
Minnen, staand in een rij naast elkaar, met bezwete koppen onder de petten 
en hun zeisen in de ruststand. En op één zie je ze na de klus in het hooi 
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zitten met de koffiekan centraal. In die tijd al leuk nieuws dat in de editie 
van 17 juni 1895 werd geplaatst: Klaas met zeven zonen (timmermannen, 
boswachters, metselaars, wegenbouwers) doen met z’n allen hooiwerk als 
hulpboeren of wat ze toen noemden: ‘hannekemaaiers’.

De plek
Op de foto’s zien we meteen het landschap van toen. Dat is drastisch 
veranderd maar toch ook niet. De Nessen-bebouwing van 1964-65 slokte 
grote delen weiland van de binnenduinrand op. De oude boerderij van 
Poelenburg veranderde in een nieuwe versie voor de Noorderhoeve. En 
wat het meest opvalt: de prominent zichtbare duinenrij is nog blank en 
kaal. Enkele jaren na 1895 zou het aanzien veranderen met de aanplant van 
dennen, maar de contouren zijn gebleven en je ziet bij vergelijking ook 
duidelijke overeenkomsten.

Fotomoment als monument
Twee telgen van de tak van Tinus, Tinus was een van de zeven zonen, 
vonden het een aardig idee de situatie van 1895 met een groot fotobeeld 
terug te plaatsen op de plek waar de fotograaf heeft gestaan. De aanwezige 
elementen van vroeger en tegenwoordig bepaalden de plek in het weiland 
van de Noorderhoeve. In 1995, op de dag af 100 jaar na de fotosessie, 
werd het bord onthuld door het verwijderen van een rode boerenzakdoek. 
Helaas verdween het bord enkele jaren geleden door een actie van 
onbekende minkukels.

Het bord met de foto van de stamvaders van de taltijke, huidige Minnen is 
opnieuw vervaardigd, compleet met namen en data. Sponsoring is er van 
de Wijkvereniging Negen Nessen, de Historische Vereniging Bergen en 
de wegenbouwers Min Infra. De zorgboerderij Noorderhoeve verleende 
technische assistentie en is er uitermate content mee. Het fotomonument 
geeft namelijk de historische band aan met de boerenbedrijvigheid in dit 
gebied en draagt bij aan de waardering van het fraaie, ongerepte landschap 
aan de duinrand op de grens van Bergen en Schoorl.

Henk Min.
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Historische Vereniging Bergen NH bereikt opnieuw 
‘historische’ mijlpaal. Nu met het 1799ste lid
 
Vorig jaar werd tijdens Open Monumentendag het 1700ste lid genoteerd, 
dit jaar was het streven 1799 leden. Het jaar 1799 is namelijk historisch 
gezien een belangrijk jaartal in de Bergense geschiedenis. In dat jaar vond 
rond de Ruïnekerk de bloedige ‘Slag van Bergen’ plaats, waarvan het 
Russisch Monument het gedenkteken is. Het 1799ste lid dat de HVB, 
tijdens de Open Monumentendag, mocht verwelkomen was mevrouw Jos 
Houtenbos, van de bekende Bergense familie Houtenbos aan de Kruisweg.

Zowel bij de Ruïnekerk als bij de Oude Begraafplaats was de Open 
Monumentendag weer een groot succes. Maar liefst 293 mensen bezochten 
de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan.

Zoals elk jaar trokken leden van de HVB in historische kledij door het 
dorp. Dit jaar hadden ze gekozen voor de Rococostijl. Bij de Ruïnekerk 

Het 1799ste lid Jos Houtenbos wordt welkom geheten door de HVB-vrijwilligers in historische 
kledij.
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Verslag 2015 van de Werkgroep Beeld en Geluid 

Van de Werkgroep Beeld en Geluid maken 7 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Jan Rein Pruntel
Coördinator     vacature
Fotograaf    Ineke Vrasdonk
Medewerkers: Siem Danenberg, Aalt van Huissteden, Jaap Schoen, Paul 
Pesie, Allard WillemierWestra

De werkgroep heeft afscheid genomen van Loek Ooijevaar.

Activiteiten
De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen en toegankelijk maken 
van beelden en geluiden uit de Bergense historie. Ook het afgelopen jaar 
hielpen onze dorpsgenoten daar weer geweldig bij: ze gaven namelijk vele 
foto’s en dia’s, waarmee de werkgroep vervolgens aan de slag ging door 
deze te selecteren, te beschrijven en soms ook te digitaliseren. Daarna 
komen ze terecht in de beeldbank van onze Historische Vereniging Bergen. 
Dan zijn ze door iedereen te bekijken.

Daarnaast doet de werkgroep nog een aantal andere dingen, zoals het 
verzamelen, bekijken, beschrijven en beschikbaar maken van oude 
films over Bergen en Bergenaren. ‘Levende’ beelden uit vroeger tijden 
blijven zo voor ons dorp bewaard en binnenkort zullen ze via de HVB-
website te bekijken zijn. Maar de werkgroep maakt ook zelf films: er zijn 
opnames gemaakt van interviews met een drietal Bergenaren over hun 

hadden de rondleiders van de HVB, eveneens in historische kleding, 
hun handen vol om de grote aantallen bezoekers rond te leiden. Bij de 
HVB-promotiekraam vonden de historische uitgaven en de Bergense vlag 
gretig aftrek en veel nieuwe leden meldden zich aan. In het kader van het 
thema Kunst en Ambacht kon men een kijkje nemen bij de leidekkers 
van Bouwbedrijf Pronk. Medewerkers van de Choroi-werkplaats 
Scorlewald lieten zien hoe zij al vijftig jaar op ambachtelijke wijze 
muziekinstrumenten maken. 

Namens het bestuur, 
Marry Ranzijn.
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herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat daar, 
in samenwerking met Histon, een vervolg op komt. 

Behalve films maakt de werkgroep ook foto’s: Ineke Vrasdonk legt zo 
op een leuke manier onze verenigingsactiviteiten vast, zoals excursies en 
ledenbijeenkomsten. Haar foto’s zijn te zien op de HVB-website in de 
rubriek ‘Recent’ en ook op onze Facebookpagina. Zo kunt u nagenieten 
van de activiteiten die onze vereniging organiseert en, wie weet, vindt u 
zichzelf terug op de website!

De fotoherkenningsgroep hoort bij de werkgroep Beeld en Geluid. De 
twaalf leden ervan komen regelmatig bij elkaar om oude prentbriefkaarten 
en foto’s van Bergen te beschrijven. Het Regionaal Archief Alkmaar levert 
deze aan. Hierbij gaat het om het achterhalen van het ‘wie, wat, waar en 
wanneer’ van wat erop te zien is; een heel gepuzzel soms. Misschien nog 
belangrijker dan dit - en zeker leuker - zijn de verhalen over dorpsgenoten 
en gebeurtenissen van weleer die daarbij loskomen. 

Riet Kamp schrijft dit alles op en brengt er structuur in aan. Vervolgens 
geeft zij de beschrijvingen door aan Aalt van Huissteden. Hij zorgt er op 
zijn beurt voor dat haar aantekeningen op de juiste manier in het systeem 
van het Regionaal Archief terechtkomen. Zo komen deze gegevens ook 
meteen terecht in onze eigen Bergense beeldbank. Daardoor kan de hele 
dorpsgemeenschap ervan profiteren. Het werk van deze twee mensen is 
dus van groot belang voor de fotoherkenningsgroep en onze vereniging.

De groep bestaat aan het begin van 2016 verder uit: Tom Dekker, 
Eldert Groenewoud, Loek Ooijevaar, Piet Mooij, Jan Scholten, Henk 
Schotten, Gré Schouten-Dapper, Lau Vrasdonk en Ru Waalewijn. 
Dankzij hun inzet en enthousiasme kan hun unieke ervaringskennis over 
het Bergense verleden aan volgende generaties worden doorgegeven. 
De fotoherkenningsgroep wordt vanuit de werkgroep Beeld en Geluid 
begeleid door Allard Willemier Westra.

Wilt u zelf een bijdrage leveren?
Nee, we vragen niet om geld, maar we worden wel erg blij als u oude 
foto’s, films, prentbriefkaarten en dergelijke aan de HVB ter beschikking 
stelt. Daarnaast is er nog een andere manier om een bijdrage te leveren: 
iedereen kan namelijk via onze beeldbank de eigen verhalen, herinneringen 
en andere informatie aan de werkgroep Beeld en Geluid doorgeven. Dat 
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Verslag 2015 van de Werkgroep Excursies 

Van de Werkgroep Excursies maken 10 personen deel uit: 
Portefeuillehouder  Leo Rotthier
Medewerkers:  Marianne Boon, Anja Dekker, Ed Duin, Eldert 
Groenewoud, Marijke Kirpensteijn,  Jos van de Klundert, Herl Roos 
Lindgreen, Wim Jan Schotten, Ton Stroomer

De werkgroep heet welkom: Ton Stroomer en Marianne Boon. De 
werkgroep heeft afscheid genomen van: Peter Broekens.

Activiteiten 2016
Za. 02 april Jan Leijen (architectuurroute)
Za. 23 april  Breelaan
Za. 21 mei  Het Oostdorp van Maschmeijer

In verband met het grote aantal aanmeldingen voor onze excursies zijn 
we genoodzaakt om alleen de leden die zich voor sluitingsdatum hebben 
aangemeld toe te laten (als er plaats is). Daar het voor de excursiecommissie 
erg belastend is om nagekomen aanmeldingen (en dat zijn er nog heel wat) 
te verwerken, moeten we daar helaas strenger mee omgaan dan tot nu toe.

Namens de Werkgroep Excursies,
Leo Rotthier.

doet u zo: ga naar www.hvb-nh.nl en kies ‘Beeldbank’ in de lijst aan de 
linkerkant van de startpagina. Onder elke foto ziet u het zinnetje “Stuur 
een opmerking over dit beeld”. Als u daarop klikt, kunt u feiten en 
herinneringen over wat er te zien is aan de werkgroep doorgeven. Uw 
bijdrage kan vervolgens door de werkgroep bij de foto’s worden gezet. Een 
leuke manier om uw kennis te delen, en u zou ons er erg mee helpen, want 
bij veel foto’s is de beschrijving nu nog wat mager. 

Namens de Werkgroep Beeld en Geluid,
Jan Rein Pruntel.
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Verslag 2015 van de Werkgroep Ledenadministratie 

Van de Werkgroep Ledenadministratie maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Marry Ranzijn
Ledenadministrateur algemeen  Sjoerd Boersma
Programmabeheerder   Frank Perquin

De werkgroep heeft afscheid genomen van Arjan Tiebie. Wegens 
drukke werkzaamheden heeft Arjan zijn functie als ledenadministrateur 
contributiebetalingen moeten neerleggen. Wij danken Arjan voor zijn 
inzet. Sjoerd Boersma neemt zijn werkzaamheden over. Er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.
Activiteiten
Het nieuwe programma voor de HVB-ledenadministratie is op een aantal 
punten verder verbeterd en voldoet, op dit moment, aan alle wensen. 
Zoals we eerder in de Nieuwsbladen hebben laten zien, heeft het bestuur 
inzage in allerlei rapporteringen en grafieken. Bijgaand de grafiek van een 
stand van de contributie-inning. Uiteraard is deze stand een voorbeeld.
Huidige stand aantal leden: 1814. Nieuwe leden over de laatste 24 
maanden: 300. Opgezegd of overleden: 181 leden. Het streven van 
‘1799’ leden hebben we ruimschoots gehaald (zie berichtgeving over het 
verwelkomen van het 1799ste lid, mevrouw Jos Houtenbos, elders in dit 
Nieuwsblad).

Namens de Werkgroep Ledenadministratie, Marry Ranzijn.
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Verslag 2015 van de Werkgroep Website

Van de Werkgroep Website maken 6 personen deel uit:
Portefeuillehouder Sjoerd Boersma
Coördinator/Redacteur vacature
Adviseur technisch beheer Patrick Min
Technisch beheerder Theo de Graaff
Coördinatie websiteredactie vacature
Redacteur, kwaliteitscontrole Huub van der Beld
Nieuwe werkgroepleden Sabine Sabelis en Kees Smit
De werkgroep heet welkom: Sabine Sabelis en Kees Smit. Beide nieuwe 
werkgroepleden hebben een eerste vergadering meegemaakt. Een 
rolverdeling zal in het komende jaar gemaakt worden. De werkgroep heeft 
afscheid moeten nemen van: Guillaume van Weele. De werkgroep was 
intens geschokt door het plotselinge overlijden van Guillaume. Zie ook het 
in memoriam elders in dit blad. 

Activiteiten
In 2015 is hard gewerkt om de website in de lucht te houden en steeds 
weer bij te werken. Daarnaast zijn we in 2015 overgestapt naar een andere 
provider voor de site. Voor de ledenadministratie en de website hebben we 
nu dezelfde provider. Hierdoor konden we op de kosten besparen, wat niet 
onbelangrijk is voor de vereniging.
In 2015 is de verbinding met het Regionaal Archief (RAA) tot stand 
gekomen. Als u eens op de website bent, moet u eens kijken bij de 
menukeuze ‘Multimedia’ en dan kiest u voor ‘Beeldbank’. Onder deze 
knop zijn ruim 6300 afbeeldingen te bekijken. Probeer vooral ook eens 
de zoekfunctie. Door een gezamenlijke inspanning met het RAA en de 
Werkgroep Beeld en Geluid is dit tot stand gekomen.
Daarnaast is de werkgroep aan het nadenken over vernieuwing van de site. 
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Om een goed beeld te krijgen van de wensen van de HVB, is een enquête 
uitgeschreven onder het bestuur en een aantal leden uit verschillende 
werkgroepen. De antwoorden op deze enquête zijn eind december 
binnengekomen en zullen de komende maanden verwerkt worden.
Op basis van deze antwoorden wil de Werkgroep Website de website 
gaan vernieuwen. We zijn dan ook heel erg blij met twee nieuwe leden in 
de werkgroep. Sabine Sabelis is webdesigner en Kees Smit weet veel van 
database bouw. Met deze aanvulling hopen we als werkgroep in staat te 
zijn verder te groeien met de website en webshop.

Namens de Werkgroep Website,
Sjoerd Boersma.

Verslag 2015 van de Werkgroep Histon 

Van de Werkgroep Historisch Onderzoek (Histon) maken 31 personen 
deel uit:
Voorzitter tot augustus 2015 Theo de Graaff, vanaf november 2015 Joop 
Bekius
Coördinator  Joop Bekius
Secretaris   Kees Orij
Portefeuillehouder  Beatrijs van Erdewijk
Medewerkers: Frank Boddendijk, Mieke Botman, Bert Buizer, Pieter 
van Dijk, Herman Gelens, Jan Hageman, Frank van Heusden, Kees van 
der Hoek, Henk Jellema, Barbara Jensen, Petra Kamp, Riet Kamp, Roel 
Kuipers, Thea Leijen, Bert van der Miesen, Henk Min, Sieme Niks, Dirk 
Nolson, Ben Nuyens, Rob Pronk, Jaap Schoen, Ans Schot, Maria Smook, 
Theo Veer, Ru Waalewijn, Pim van der Werf en Kees Wokke.

De werkgroep heet welkom: Bert Buizer en Henk Jellema. Van de 
werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen.

Activiteiten
Voor de werkgroep Histon was 2015 een vruchtbaar jaar. Er zijn acht 
vergaderingen gehouden waarin de stand van zaken van de diverse 
onderzoeken is besproken. Een aantal in gang gezette projecten heeft verder 
vorm gekregen.
In samenwerking met de werkgroep Beeld en Geluid zijn interviews 
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gehouden met Bergenaren die uit eigen waarneming kunnen vertellen over 
Bergen in de Tweede Wereldoorlog. 
Daarnaast vindt er archiefstudie plaats in het Regionaal Archief en in het 
Nationaal Archief. Het is de bedoeling om - gerubriceerd in een aantal 
hoofdstukken, zoals Collaboratie, Verzet en Openbaar Bestuur – hiervan 
een samenhangend overzicht te maken. Een eerste concept van het 
uitgebreide materiaal is al met de redactie besproken.
Het werk in het Regionaal Archief om notariële akten te ontsluiten, vordert 
gestaag.
Door veel Histon-leden is gewerkt aan historisch onderzoek op tal van 
terreinen. Met de redactie van de Kroniek vindt regelmatig overleg plaats om 
te zien op welke wijze de resultaten daarvan kunnen worden gedeeld.
Er zijn zes artikelen van Histon-leden geplaatst in de beide kronieken van 
2015, de artikelen van Henk Jellema (2) en Bert Buizer (2) niet meegerekend. 
Om antwoord te krijgen op de zogeheten ‘klankbordvragen’ weten mensen 
vanuit Bergen en ver daarbuiten de werkgroep Histon goed te vinden. 
Afgelopen jaar werden er zeker twintig vragen beantwoord over de meest 
uiteenlopende terreinen. De collectieve kennis van de Histon-leden en een 
aantal HVB-leden buiten Histon wordt op deze wijze goed gebruikt. 
Ter afsluiting van het winterseizoen heeft een groot aantal Histon-leden 
een bezoek gebracht aan het Huis van Hilde in Castricum. Dit museum, 
gebaseerd op het Provinciaal Archeologisch Depot, is een aanwinst voor 
onze regio.

Bijzondere gebeurtenissen
Voor Histon is Ru Waalewijn een bijzonder lid. Met zijn 90 jaar vervult 
hij een zeer actieve rol in haar midden en is hij nog steeds producent van 
vele artikelen. Een delegatie van Histon heeft in juni 2015 op een bijzonder 
feestelijke dag de viering van zijn kroonjaar bijgewoond. Uiteraard heeft 
Histon de benoeming van Ru tot erelid van de HVB van harte ondersteund
In augustus kwam de mededeling van Theo de Graaff dat hij vanwege 
zijn benoeming tot voorzitter van de redactie van de Kroniek zijn 
voorzitterschap van Histon neerlegde. In de novembervergadering is hij 
op passende wijze voor zijn inzet en zijn plezierige wijze van voorzitten 
bedankt. Joop Bekius is bereid gevonden om van Theo het stokje 
over te nemen. Histon is blij met het besluit van Theo om als lid haar 
vergaderingen te blijven bijwonen.

Namens de Werkgroep Historisch Onderzoek,
Joop Bekius, Beatrijs van Erdewijk, Theo de Graaff en Kees Orij.
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Verslag 2015 van de Werkgroep Kroniekredactie 

Van de Werkgroep Kroniekredactie maken 9 personen deel uit:
Portefeuillehouder Theo de Graaff
Hoofdredacteur  Bert Veer
Eindredacteur Winifred Hazelhoff Roelfzema
Redactieleden  Trees Bruinsma, Bert Buizer, Yvon Bos Eyssen, 
 Ru Waalewijn en Steven de Wit
De werkgroep heet welkom: Bert Buizer. De werkgroep heeft afscheid 
genomen van: Rineke en Rein van der Sluis en Marijke Kirpensteijn.

Wij willen onze dank uitspreken aan Marijke, Rineke en Rein: zij 
hebben lange tijd een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van 
Kronieken en Themanummers. Daar staat gelukkig tegenover dat de 
redactie versterkt wordt met de toetreding van Bert Buizer.
Er zijn in 2015 twee Kronieken en een Themanummer uitgebracht. Als 
je ze nog eens naleest, komt duidelijk naar voren hoezeer de jaren rond 
1900 een omslagpunt zijn geweest in de ontwikkeling van Bergen. Voor 
die tijd was Bergen een dorp van voornamelijk boeren, met hooguit een 
paar landgoederen. Niets bijzonders eigenlijk voor een dorp aan de voet 
van de duinen. Aan dit aloude boerenbedrijf wordt ruimschoots aandacht 
geschonken in het Themanummer: Boeren in Bergen. Ook is in twee 
Kroniekartikelen beschreven hoe de families Vlaar aan de Herenweg en 
Veldt op de boerderij De Franschman hun bedrijf hebben uitgeoefend.
De periode van voor 1900 wordt belicht in een reeks artikelen die u een 
indruk geven over het reilen en zeilen in Bergen gedurende een lange tijd. 
Hoe de eerste Heren van Bergen in de middeleeuwen hun heerlijkheid 
in bezit kregen en bestuurden. Hoe het Bergermeer eruitzag voordat het 
in 1565 werd ingepolderd. Dat het museum in Alkmaar een kostbaar 
meubelstuk van Pierre Gole heeft verworven, een zeventiende-eeuwse 
meubelmaker uit Bergen die dermate fraaie meubelstukken maakte voor 
de Franse koning, dat ook topmusea als het Rijksmuseum of het Louvre 
stukken van hem in hun collectie hebben opgenomen. Hoe een dominee uit 
de zeventiende eeuw uit Bergen emigreerde naar Nieuw-Amsterdam, het 
latere New-York, om daar een van de eerste predikanten te worden. En hoe 
men door de eeuwen heen op de hoogte werd gehouden van de juiste tijd 
van de dag. Met het opheffen van de tol aan de Bergerweg wordt de oude 
tijd als het ware symbolisch afgesloten. De bouw van Bergen aan Zee als 
dorp en als badplaats ruim 100 jaar geleden, toch een vrij uniek gebeuren in 
Nederland, markeerde een nieuwe tijd. Door middel van twee persoonlijke 
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verhalen van inwoners van Bergen aan Zee wordt voor u beschreven hoe 
het er allemaal aan toe ging in zo’n nieuw dorp, dat ook nog eens in de 
Tweede Wereldoorlog grotendeels weer werd afgebroken. 
Ook wordt een begin gemaakt met de aansluiting van Bergen op het 
regionaal gasnet, waarbij Bergen aan Zee pas in 1977 werd aangesloten. 
En omdat het verkeer over de Bergerweg toenam, komt er 100 meter van 
de plek waar de oude tol aan de Bergerweg is opgeheven, een uitspanning 
die gaandeweg uitgroeide tot het bekende Extase. Voor de eerste toeristen 
werden door de VVV en mevrouw van Reenen boekjes gemaakt om 
hen wegwijs te maken in Bergen en Bergen aan Zee. Aan de hand van 
de bedrijven en bewoners die het Huis met de Takel aan de Dorpsstraat 
hebben bevolkt, krijgt u een indruk van de bedrijvigheid die zich de 
afgelopen eeuw in Bergen heeft voorgedaan. 
En dan is er nog de vaste rubriek met informatie over voorwerpen uit de 
collectie van Het Sterkenhuis of over hele tentoonstellingen.
Tenslotte spreken wij onze dank uit aan de auteurs die dit allemaal hebben 
geschreven. In een artikel zit veel werk, waarvoor onze dank. Mocht u ook 
ideeën hebben,of wilt u misschien zelf een artikel schrijven, dan horen wij 
dat graag. De redactie heeft een planning die verschillende jaren beslaat, 
dus u kunt in alle rust werken aan een artikel, waarbij de redactie u graag 
zal bijstaan.

Namens de Werkgroep Kroniekredactie,
Theo de Graaff.

Verslag 2015 van de Werkgroep Ledenservice en -werving   

Van de Werkgroep Ledenservice- en werving maken 20 personen deel uit:
Portefeuillehouder Marry Ranzijn 
Coördinator Fien Jansen-de Wit
Webwinkel beheerder  Sjoerd Boersma
Nieuwsblad en persberichten  Christine Waslander
Corrector Bert van der Miesen
Ontwerper Frank Perquin
Facebook-beheerder Liesbeth Tuynman-van Baar
Steunpilarendag Esther van Eijk
Ondersteuning steunpilarendag Renate Woudstra, Anneke 
 Knijn-Pepping, Tineke de Vries
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Ledenwerving algemeen  Anja Dekker, Fien Jansen-de Wit
Coördinator promotiemarktkraam Kees van Eijk
Ledenwerving promotiemarktkraam  Kees Wokke, Marijke van der 
Blom-de Wit, Mees Schotten, Ineke Schotten-Kaay, Fien Jansen-de 
Wit, Kees Jansen, Kees en Esther van Eijk, Rita Jansen, Ellis van den 
Bovenkamp 
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.

Activiteiten
In 2015 heeft de werkgroep met veel enthousiasme en succes zich van 
allerlei taken gekweten. Het streefgetal van 1799 leden hebben we 
ruimschoots gehaald.
• De Open Monumentendag zaterdag 12 september, met als thema Kunst 

en Ambacht, was een groot succes. De HVB verzorgde rondleidingen 
op de Oude Begraafplaats en in de Ruïnekerk. Op beide locaties 
waren de bezoekersaantallen boven verwachting en konden de beide 
promotiemarktkramen veel nieuwe leden verwelkomen. Enthousiaste 
vrijwilligers en rondleiders in de Ruïnekerk waren uitgedost in 
historische Rococostijl kledij.

• Mede door de breed uitgezette persberichten die door Christine 
Waslander worden verzorgd, trekken de activiteiten van de HVB veel 
aandacht. 

• De cadeaulidmaatschappen-actie die in 2014 zoveel nieuwe leden 
had gegenereerd, is in 2015 voortgezet. Met alle ontvangers van de 
cadeaulidmaatschappen is contact gezocht met de vraag of ze lid willen 
blijven. 90% hiervan heeft het lidmaatschap voortgezet.

• In 2015 heeft de werkgroep circa 260 Bergense vlaggen verkocht. 
De vlag is voor € 15,- te koop op diverse locaties: Kluswijs de Vries, 
Hubo Bouwmarkt Bergen v/h Fixet Michel Duin, supermarkt Deen, 
Drieënhuizen, de Eerste Bergensche Boekhandel, Boekhandel Thomas 
en de AKO Kiosk. Bestellen kan ook via www.hvb-nh.nl

• De promotiemarktkraam heeft in 2015 op 2 boekenmarkten, 2 
kunstmarkten, Koningsdag, Stoomdag, Open Monumentendag en 
op de kerstmarkt gestaan; heeft een hoge omzet aan verkoop HVB-
publicaties gegenereerd en veel nieuwe leden weten te werven.

• De verkoop van publicaties van de HVB via de webwinkel was ver 
boven de verwachting. Boeken, kaarten en publicaties kunt u nog steeds 
kopen via onze webwinkel: http://hvb-nh.nl/shop/index.html

• De steunpilarendag was een zeer geslaagde dag in het gebouw van de 
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Verslag 2015 van de Werkgroep Historisch Kadaster  

Van de Werkgroep Historisch Kadaster maken 3 personen deel uit:
Portefeuillehouder    Niek Weel
Coördinator     Henk Min 
Onderzoek vóór kadaster  Tamis Pronk
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.

Activiteiten
Henk Min
In december heeft Henk Min een crash gehad; mogelijk is daardoor al het 
werk tussen 10 december en 25 december verloren gegaan. In die periode 
had hij vijftien jaren met overlijdensgegevens verwerkt. De database is bij 
de ontwerper en hopelijk kan er nog wat worden teruggehaald. Zo niet, dan 
betekent het dat hij alles vanaf 10 december 2015 weer moet invoeren. 
Alle geboortes zijn verwerkt tot ca. 1904 met uitschieters naar 1922.
Het overlijden in de periode van 1850 tot 1824 moest nog worden verwerkt.
 
Tamis Pronk
Hij maakt de database Land en huizen in Bergen Kennemerland 1612-1832 
zodanig toegankelijk, dat deze na plaatsing op de website voor iedereen is 
te raadplegen. Dit kost veel tijd. Nog even geduld dus.

Namens de Werkgroep Historisch Kadaster, Niek Weel.

scouting. Interessante informatie werd gegeven over de historie van de 
scoutinggroep door Ko van de Klundert en over de architectuur van 
het gebouw door Maarten Min. Aansluitend was er een zeer gezellig 
samenzijn van de onmisbare steunpilaren, die uit alle werkgroepen 
vertegenwoordigd waren. 

• Sinds 2015 kunt u de HVB volgen op Facebook. Liesbeth Tuynman-van 
Baar beheert enthousiast de Facebook-pagina van de HVB. Frequent 
verschijnen er berichtjes van de HVB. Voor meer toelichting zie het 
artikel elders in dit blad.

Namens de Werkgroep Ledenservice en -werving,
Marry Ranzijn.
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Verslag 2015 van de Werkgroep Oude Begraafplaats 

In september kregen we de schok dat Menno Boorsma was overleden. 
We wisten dat er kort tevoren kanker bij hem was geconstateerd, maar 
het overlijden op zo’n korte termijn kwam toch onverwacht. Elders in dit 
Nieuwsblad hebben we een in memoriam aan hem gewijd.

Portefeuillehouder  Niek Weel
Van de Werkgroep Oude Begraafplaats maken 18 leden deel uit: Willem Jan 
Bleys (coördinator), Piet Bogtman, Nan Duinmaijer, Bernadette de Grauw, 
Eldert Groenewoud, Pieter Hoogcarspel, Jaap Kaleveld, Joop Leijen, Piet 
Mooij, Kees Pastoor, Henk Schotten, Gré Schouten, Aycke Smook, Bini 
Strooker, Wout Tuijn, Lau Vrasdonk, Kees de Vries en Don Vromans.

In het afgelopen jaar hebben we Kees Pastoor en Joop Leijen als nieuwe 
leden mogen verwelkomen.

Activiteiten
Naast het gebruikelijke veeg-, maai- en snoeiwerk, het schoonhouden van 
de sloot rond de begraafplaats en het schilderen en restaureren van het 
hekwerk zijn we dit seizoen gestart met het restaureren van het metselwerk 
van een aantal grafkelders. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de 
kennis en ervaring van Joop Leijen, professioneel metselaar met ervaring in 
restauratiewerk. Bij het restaureren van een van die grafkelders kregen we, 
door loszittende stenen, onverwacht een letterlijk ‘inkijkje’ in de kelder. 
Dat leverde bijzondere foto’s op van de kisten in de kelder, waaronder die 
van twee jonggestorven kinderen.
Op Open Monumentendag hebben we een nieuw recordaantal bezoekers 
welkom geheten: 293. Als altijd waren velen verrast over deze bijzondere 
plek in Bergen en enthousiast over wat we tijdens de rondleidingen 
vertelden. Dat enthousiasme blijkt doorverteld te worden in het dorp. Daar 
zijn we blij mee!
Het succes van de dag heeft ook zijn vruchten afgeworpen: ons 
donatiebusje bevatte na afloop een fors bedrag. Daarvan kunnen we weer 
nieuwe brochures laten printen, want onze voorraad was schoon op.
Niet alleen op Open Monumentendag, maar ook op de donderdag-
middagen krijgen we regelmatig zeer geïnteresseerde bezoekers. Zo kwam 
een Duits stel voor het tweede achtereenvolgende jaar op bezoek (“Het 
is zo’n bijzondere plek”) en kwam één bezoeker die, tijdens haar bezoek 
aan de begraafplaats aan de Kerkedijk, door Arjan Kos (beheerder van 
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de gemeentelijke begraafplaatsen) enthousiast was gemaakt voor onze 
begraafplaats. Overbodig te zeggen dat wij een uitstekende relatie met de 
medewerkers op de Werf hebben!
Onze vaste oproep voor informatie over familieleden die op de 
begraafplaats begraven liggen, oude foto’s, bidprentjes, anekdotes e.d. heeft 
ook weer nieuwe informatie opgeleverd. Van Piet Baltus hebben we foto’s 
van zijn familie gekregen en informatie over het gebruik van het baarhuisje 
(dat verdwenen is) tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Informatie blijft welkom! Neem contact op met Willem Jan Bleys, telefoon 
072-5818490, e-mail bleys@hvb-nh.nl. Alvast bedankt!

De zware zomerstorm heeft geen schade aangericht.
Wel worden de paden op de begraafplaats minder goed begaanbaar doordat 
boomwortels steeds meer naar boven komen. De gemeente zal tijdens onze 
winterstop de paden waar nodig ophogen.

Namens de Werkgroep Oude Begraafplaats,
Willem Jan Bleys.

Verslag 2015 van de Werkgroep Verspreiding  

Van de Werkgroep Verspreiding maken 37 personen deel uit:
Portefeuillehouder  Marry Ranzijn
Coördinator  Lau Vrasdonk
Verspreiders en medewerkers in alfabetische volgorde: Marleen van de 
Akker, Sjoerd Boersma, Piet Bogtman, Anny Bogtman, Atie Doets-Sturk, 
Martin Duinmaijer, Carla Groen, Fons Homan, Pieter Hoogcarspel, Wil 
Jansen, Jaap Kaleveld, Jan Louter, Henk Min, Piet Mooij, Jan Oldenburg, 
Rob Pronk, Truus Revers, Nico Ris, Loes Risselada-Panbakker, Zeger 
de Ruiter, Dorien Runneboom, Henk Schotten, Mees Schotten, Ineke 
Schotten-Kaay, Ellie Smit-Schotten, Gré Schouten, Truus Smit, Maria 
Smook, Bini Strooker, Miep Tuyn, Wout Tuyn, Kees de Vries, Kees 
Wokke, Renate Woudstra-Mooij, Ton van Zelst.
De werkgroep heet welkom: Ton van Zelst, Henk Min en Bini Strooker. 
De werkgroep heeft afscheid genomen van: Jan Roosloot. Jarenlang 
heeft Jan, op zijn brommer, de verspreiding voor een deel van Alkmaar 
onder zijn hoede genomen. Helaas zijn Menno Boorsma en Tom van Eijk 
overleden. Zie het in memorium elders in dit blad.
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Activiteiten
De verspreidingsgroep is in 2015 zesmaal bijeengekomen in een zeer 
gezellige setting. Door de aanwas van ons ledenaantal worden de wijken 
steeds groter en hebben we een paar wijken opgesplitst. Spontaan hebben 
zich nieuwe vrijwilligers aangemeld. In totaal hebben we nu 26 wijken.

De activiteiten van de Werkgroep Verspreiding waren in 2015 de volgende:
1. In januari verspreiding van de betalingsverzoeken.
2. In maart verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging voorjaars ALV/

lezing en deelnameformulier excursies.
3. In april verspreiding van de Voorjaarskroniek.
4. In augustus verspreiding van het Nieuwsblad, uitnodiging najaar ALV/

lezing, deelnameformulier excursies.
5. In september verspreiding van het Themanummer: Boeren in Bergen.
6. In november verspreiding van de Najaarskroniek.

Namens de Werkgroep Verspreiding,
Marry Ranzijn.

OPROEP

Zoals aangegeven is Jan Roosloot gestopt met de verspreiding voor een 
deel van Alkmaar. Hiervoor zoeken wij nog een vervanging. Mocht u 
deel uit willen maken van een gezellige werkgroep en de wijk van Jan 
Roosloot, of een gedeelte daarvan, over willen nemen, aarzel dan niet 
om contact op te nemen met ondergetekende Marry Ranzijn,  
tel. 06-21292848.

Verslag 2015 van de Werkgroep QR-code 

Van de Werkgroep QR-code maken 4 personen deel uit:
Portefeuillehouder   Niek Weel
Coördinator   Kees Jansen 
Medewerkers   Kees van Eijk en Joop Houtenbos
Van de werkgroep hebben geen mensen afscheid genomen en er zijn geen 
nieuwe leden toegetreden.
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Activiteiten
De werkgroep QR-code heeft een stap teruggedaan. We hebben min of 
meer moeten constateren dat ons idee financieel binnen bepaalde grenzen 
moeilijk te realiseren is. Ook het “verhaal” is onduidelijk. Wij zijn dus op 
zoek gegaan hoe e.e.a. wel financieel haalbaar is. Het eindproduct moet 
namelijk wel worden verkocht.
In grove lijnen komt het erop neer dat wij de Tangram-variant hebben 
verlaten. We zijn nu bezig een multifunctioneel kaartspel te maken, wel nog 
steeds met QR-codes. Het wordt een informatief gezelschapsspel, maar wel 
ludiek verpakt in luchtige sketches en/of verhalen. De kosten daarvan zijn 
echter aanzienlijk lager. Het businessplan is op bovenstaande aangepast.

Namens de werkgroep QR-code,
Kees Jansen.

Algemene Ledenvergadering 

Ruïnekerk - 17 maart 2016
van 19.30 tot 20.00 uur

Agenda:

1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 1 oktober 2015

3. Van de bestuurstafel, financiën en ledenbestand

4. Verslag kascommissie/benoeming nieuwe kascommissie

5. Voorstel benoeming leden van verdienste

6. Nieuws van de werkgroepen

7. Aftredend en herkiesbaar: Leo Rotthier en Marry Ranzijn

8. Voordracht en benoeming nieuwe bestuursleden: dhr. Theo de Graaff 

en dhr. Aalte van Huissteden      

9. Rondvraag 

10. Sluiting
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 1 oktober 2015

Aanwezig: N. Weel (voorzitter), G. van Weele (secretaris), mw. M. Ranzijn 
(penningmeester), alsmede de bestuursleden mw. B. van Erdewijk,  
L. Rotthier, J.R. Pruntel, S.Boersma.  
Afwezig: er is bericht van verhindering ontvangen van mw. R. Woudstra, 
mw. I. Bos, F.D. Zeiler, A. van der Ven.  
Notulen: Niek Weel, wnd. secretaris.

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen van 
harte welkom, waarbij er eerst een kort huishoudelijk deel is en daarna een 
lezing door de heren H. Jellema en F. Jostmeijer: ‘Bergen aan Zee verleden 
en heden’. Hij memoreert dat het afgelopen verenigingsjaar vol activiteiten 
is geweest en dat het ledenaantal is gegroeid tot een record van 1868 leden. 
Relatief gezien is de HVB een van de grootste historische verenigingen in 
Nederland, daar kunnen wij trots op zijn, een compliment aan u allen. 
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2015 
Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt door 
de vergadering goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.
3. Van de bestuurstafel en financiën 
Het kopje ‘Van de bestuurstafel’ roept verder geen vragen op. 
De begroting 2016 en de toelichting daarop staan in het Nieuwsblad. Hier-
over zijn geen vragen of opmerkingen en daarmee wordt de begroting 2016 
als zodanig vastgesteld.
4. Nieuws van de werkgroepen 
Wat betreft de activiteiten van de werkgroepen verwijst de voorzitter naar 
het geschrevene in het Nieuwsblad, dit roept verder geen vragen op.
5. Rondvraag 
Van de rondvraag wenst geen van de aanwezigen gebruik te maken.
6. Sluiting 
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn, sluit de voorzitter de 
vergadering om 19.45 uur.

Toelichting balans en verlies- en winstrekening

Resultaatoverzicht 2015, balans per 31 december 2015. Het afgelopen 
boekjaar werd afgesloten met een positief saldo van € 763 en een eigen 
vermogen van € 39.589.
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Toelichting op de posten:
“Meer mag ook”: wij zijn de betrokken leden weer zeer erkentelijk voor dit 
extraatje. 
Meer opbrengsten: door de diverse activiteiten hebben we nu een ledenstand 
van 1814 leden, wat zich, samen met de enthousiaste verkoopactiviteiten, heeft 
vertaald in ca. € 2.000 meer aan contributies en ca. € 2000 meer aan verkopen en 
overige opbrengsten. Daar tegenover staat dat, door de bovengenoemde redenen, 
de kosten navenant gestegen zijn.
Canon ven Bergen: de Canons zijn in de boekwinkels en via de Webwinkel 
HVB http://hvb-nh.nl/shop/index.html te koop. De Canons zijn op de balans 
als voorraad geactiveerd. In 2015 hebben we voor € 756 aan Canons verkocht. 
Deze zijn ten laste van de voorraad geboekt.
Vlaggen: de Bergense vlag is voor € 15 te koop op diverse locaties: Kluswijs 
de Vries, Hubo Bouwmarkt Bergen v/h Fixet Michel Duin, supermarkt Deen, 
Drieënhuizen, de Eerste Bergensche Boekhandel, Boekhandel Thomas en de 
AKO Kiosk. Bestellen kan ook via www.hvb-nh.nl. De vlaggen zijn op de 
balans als voorraad geactiveerd. In 2015 hebben we voor € 2.346 aan vlaggen 
verkocht. € 1.543 daarvan is ten laste van de voorraad geboekt. Daarmee staat het 
saldo van de voorraad vlaggen op nul. De overige € 803 hebben we ten gunste 
van de reservering evenementen geboekt.
Webwinkel: ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, boeken, 
prachtige kaarten van o.a. Blaeu is te koop in de Webwinkel van de HVB http://
hvb-nh.nl/shop/index.html wat in 2015 resulteerde in een verkoop van € 1284.
Overige verkopen: door het succes van de promotiemarktkramen op de kunst- 
en boekenmarkten, op Koningsdag en op de kerstmarkt is de opbrengst van 
de Kronieken, Themanummers, kaarten van Blaeu (kerstmarkt), Canons enz. 
hoger uitgevallen dan begroot.
Reservering jubilea en evenementen: per jaar reserveren we voor evenementen 
en voor toekomstige jubilea. In 2015 hebben we per saldo € 4.165,- toegevoegd.
Reservering Foto Herkenning Groep (FHG): deze werkgroep heeft zeer 
frequent bijeenkomsten door het jaar heen. Voor de dekking van die kosten 
hebben we van de Gemeente Bergen een bijdrage van € 1000 ontvangen. Deze 
bijdrage hebben we gespreid over de jaren 2015 en 2016.
Plannen: gezien het aantal bruisende activiteiten en plannen met de daaruit 
voortvloeiende kosten, brengt het bestuur graag de mogelijkheid van schenken 
en legaten onder uw aandacht.

Marry Ranzijn, 
penningmeester.
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Verlies- en winstrekening per 31 december 2015  
 
 Begroting 2015 Resultaat 2015 Begroting 2016

Opbrengsten
contributies € 28.500  € 30.232  € 29.500  
meer mag ook 3.000  3.245  3.000  
Contributies  31.500   33.477  32.500
boek Canon van Bergen 300  986  500  
t.l.v. de voorraad -300  -986  -500  
vlaggen 0  2.346  800  
t.g.v.  reservering evenementen 0  -803  -800  
t.l.v. voorraad 0  -1.543  0  
Boeken en vlaggen 0  0  0 
bijdrage gemeente Bergen FHG 0  1.000  0  
donaties 150  0  150  
rondleidingen voor derden 0  549  300  
kronieken/themanummers 600  1.273  600  
themanummers het Hof 0  190  0 
t.l.v. voorraad 0  -190  0  
webwinkel 500  1.284  500  
verkopen overige 400  463  500 
Verkopen overige  1.650  4.569  2.050
Totaal opbrengsten en contributies  € 33.150  € 38.046  € 34.550
 
Kosten       
kroniek vormgeving/drukkosten € 10.700  € 10.347  € 10.800
kroniek redactiekosten 750  1.090  750
kroniek verzendkosten 500  749  400  
Kronieken  11.950  12.186  11.950
themanummer 4.800  5.422  4.900
themanummer verzend/overige kosten 350  676  350  
Themanummer  5.150  6.098  5.250
nieuwsblad drukwerk 1.800  1.963  1.800
nieuwsblad overige kosten 50  102  50  
nieuwsblad verzendkosten 250  295  250
Nieuwsbladen  2.100  2.360  2.100
excursies 1.200  1.245  1.500 
histon 1.000  747  1.000  
ledenbijeenkomsten 3.000  3.494  3.100  
beeld en geluid 200  715  500  
reservering FHG 0  500  0  
ledenservice en -werving 700  723  700  
QR-werkgroep 0  36  200  
historisch kadaster 200  50  100  
steunpilaren 700  730  700  
verspreiding 400  409  500  
Activiteiten  7.400  8.649  8.300
huur opslag 0  55  0  
webwinkel kosten 0  95  0  
leden administratie 600  627  600  
WA /bestuursaanspr.verzekering 800  759  900  
afschrijving website 605  605  605  
websitebeheer 500  146  500  
vergaderkosten bestuur 800  450  800  
reservering jubilea en evenementen 2.600  3.350  2.600  
rente en kosten bank -400  287  200  
antwoordnummer 400  508  500  
algemene kosten 400  534  100  
lief en leed 245  574  145  
Algemene kosten  6.550  7.990  6.950
Totaal kosten  € 33.150  € 37.283  € 34.550
RESULTAAT    € 763



Balans per 31 december 2015     
 
Activa 2015  2014 

 
Materiële vaste activa      
Investeringen      
Website €      1395  €      2000  
  1395  2000
Vlottende activa 
Liquide middelen      
Kas         177  572  
Rabobank rek.courant 2.904  1.224  
Rabobank spaarrekening 38.482  30.631  
I.N.G. rek. courant 1.263  1.527  
Kruisposten 0  0  
  42.826  33.954

Overige vorderingen 
Debiteuren 71  107  
Voorraad Canons 4.145  5.131  
Voorraad vlaggen 0  1.543  
Voorraad Een hof voor een Heer 510  700  
Vooruitbetaalde kosten 0  100  
Overlopende posten 0  0  
Te ontvangen rente 240  351  
  4.966  7.932
  €    49.187  €   43.886

Passiva

Eigen vermogen
Kapitaal per 1 januari         €    38.826  €    38.727  
Resultaat  763  99  
Kapitaal per 31 december   39.589  38.826

Voorzieningen     
Reservering jubilea en evenementen 7.716  4.051  
Reservering Foto Herkenning Groep 500  0  
Schenking Oude Begraafplaats 220  220  
  8.436  4.271

Kortlopende schulden
Crediteuren 549  647  
Te betalen kosten 487  49  
Vooruitontvangen contributie 126  93  
  1.162  789
  €    49.187  €    43.886



Bestuur
Voorzitter Niek Weel
Secretaris vacature
Penningmeester Marry Ranzijn
Lid en vice-voorzitter Leo Rotthier
Lid Sjoerd Boersma
Lid Beatrijs van Erdewijk
Lid Jan Rein Pruntel
Lid  vacature

Werkgroepen Coördinator  Portefeuillehouder 
Beeld en Geluid vacature  Jan Rein Pruntel
Beheer Oude Begraafplaats Willem Jan Bleys  Niek Weel
Excursies Leo Rotthier  Leo Rotthier
Historisch Kadaster Henk Min  Niek Weel
Historisch Onderzoek Joop Bekius  Beatrijs van Erdewijk
Ledenservice en -werving Fien Jansen-de Wit  Marry Ranzijn  
QR-code Kees Jansen  Niek Weel
Redactie Kroniek Bert Veer  Theo de Graaff
Verspreiding  Lau Vrasdonk  Marry Ranzijn
Website vacature  Sjoerd Boersma

Redactieadres Bergense Kroniek en Themanummers
Gemene Bos 15, 1861 HE Bergen
E-mail: redactie@hvb-nh.nl

Publiciteit
Persberichten: Christine Waslander, T: 06-30308237
E-mail: pers@hvb-nh.nl
Fotografie: Ineke Vrasdonk, T: 072-5159527
E-mail: fotograaf@hvb-nh.nl  

Secretariaat HVB
Postbus 143
1860 AC Bergen
E-mail: secretaris@hvb-nh.nl

Ledenadministratie HVB Portefeuillehouder
Sjoerd Boersma Marry Ranzijn
Antwoordnummer 86174
1860 VB Bergen
E-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl

Website HVB
www.hvb-nh.nl of www.historischeverenigingbergen.nl


