JAARVERSLAG 2017 – van de Historische Kring Benthuizen.
Bestuur: Op de ledenvergadering van 7 april 2017 is er afscheid genomen van de heer M.
Havenaar. Hij was de voorzitter van het bestuur. Op voordracht van het bestuur wordt J. de
Ruiter door de vergadering tot voorzitter benoemd.
De heer K. ’t Jong is nieuw in het bestuur benoemd en de heer A. Bregman neemt als nieuw
lid ook deel aan het bestuur. Hij stelt echter zelf en proefperiode van een jaar in.
Samenstelling bestuur:
de heer J. de Ruiter voorzitter
mevr. M. v.d. Haven secretaris
mevr. L. van Driel 1e penningmeester
de heer J. de Ruiter 2e penningmeester
de heer K. ’t Jong lid
de heer A. Bregman adspirant lid
Zo’n 10 keer per jaar vergadert het bestuur en indien nodig vaker. Het bestuur weet zich
gesteund door vele vrijwilligers die zich voor allerlei activiteiten inzetten.
Werkgroep historie:
Elke woensdag komt de werkgroep bijeen om de binnengekomen gegevens te verwerken en
waar nodig verder te bestuderen voor de juiste weergave hiervan.
Het bijhouden van een fotoarchief vraagt steeds grote aandacht. Vernieuwingen in systemen
en regels die gegeven zijn rondom publicatie van foto’s worden steeds opnieuw verwerkt.
Elke eerste zaterdag van de maand is er een lid van de werkgroep aanwezig om eventuele
vragen te beantwoorden.
Werkgroep genealogie:
Een groot verlies had deze groep door het plotselinge overlijden van de heer P. Brouwer. Zijn
inzet wordt node gemist.
De groep verwerkt gegevens over families uit Benthuizen en hierbij beschikbaar gestelde
foto’s worden opgenomen in het fotoarchief van de werkgroep historie
Elke eerste zaterdag van de maand is er een lid van de werkgroep aanwezig om eventuele
vragen over families te beantwoorden.
Activiteiten in 2017:
Nieuwjaarsbijeenkomst 13 januari met een powerpoint presentatie over verdwenen huizen
in ons dorp. Ook was de nieuwe situatie gefotografeerd zodat er een goed beeld werd weer
gegeven van het toen en nu.
Jaarvergadering voor de leden op 7 april. Die avond werd er een lezing verzorgd door
mevrouw J. Pors over Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Ledenavond op 20 oktober met als spreekster mevrouw Sophie Oosterwijk over
afbeeldingen op graven.
Vrijwilligersavond op 13 oktober bij de Schenkerij van de firma Zonneveld.
Monumentendag met als thema boeren, burgers en buitenlui.
Boottocht 16 augustus. Georganiseerd door mevr. en men. Havenaar. Helaas hebben zij te
kennen gegeven met deze activiteit te stoppen
Medewerking aan de bietenoptocht die door de ECB wordt georganiseerd.
Er werd koffie/ thee geschonken voor de vrijwilligers en de winkel was open zodat er snoep
kan worden gekocht voor onderweg. Door het bar slechte weer was er vnl. belangstelling
voor warme drankjes. Jammer voor de winkel.

Kerstinloop 16 december.
Nieuwjaarsbijeenkomst 12 januari 2018 met een bijzonder mooie presentatie met foto’s van
winkels die er ooit geweest zijn in Benthuizen. Natuurlijk ook de voordracht van Thomasvaer
en Pieternel.
Tentoonstellingen:
De tentoonstellingscommissie kijkt terug op een bijzonder geslaagd jaar qua invulling en
verzorging van de tentoonstellingen. De mensen die hun kunstwerken, verzamelingen ter
beschikking stellen zijn enthousiast en geven grootse medewerking.
De eerste tentoonstelling was een verzameling warmwaterkruiken van mevrouw T. Bregman
v.d. Velden met bijgaand de creaties van een groep mensen met een verstandelijke
beperking. Zij maken voorwerpen van oude dekens. (deurstoppers, vlaggetjes, hoes voor een
telefoon of een doos papieren zakdoeken) De tentoonstelling had dan ook de treffende titel
“warm de winter door”
In april startte de miniatuurauto tentoonstelling van een vereniging uit Boskoop. Deze werd
geopend door met oude auto’s door het dorp te rijden en ieder die dat wilde kon die middag
een ritje met één van de auto’s maken.
In de zomermaanden schilderkunst van mevrouw Lisa Wesling.
Stichting Molen de Haas heeft in de herfst een boeiende tentoonstelling gehouden over de
wederopbouw van de molen. “Er werd iets groots verricht”
Daarna een bijzondere tentoonstelling over lego verzorgd door Gert Mets en Agnes
Brenkman. Met als hoogtepunt de speelmiddag voor de kinderen om met lego te komen
spelen. Ruim 50 kinderen hebben die middag gespeeld. Er was steeds een grote doos lego
aanwezig om mee te spelen en daar werd regelmatig gebruik van gemaakt.
Vanaf kerst is er de tentoonstelling met de boekjes van W.G. v.d. Hulst. Deze verzameling is
van mevrouw L. van Driel – Huurman.
Elke zaterdagmiddag is er gelegenheid om de oudheidkamer en de tentoonstelling die er dan
is te bezoeken.
Winkel van Sinkel:
Elke woensdag- en zaterdagmiddag is de winkel open. De vrijwilligers die in de winkel
werken hebben regelmatig leuke aanbiedingen. Ook steeds leuke cadeautjes zijn er te koop.
De etalage en ook de winkel worden steeds aangepast aan het seizoen. Het bekijken waard.
De winkel levert de vereniging jaarlijks een flinke financiële bijdrage.
Leden: De jaarcijfers en gegevens tonen teruglopen van leden en hiermee inkomsten aan.
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