Historische Vereniging Koog-Zaandijk
JAARVERSLAG 2017
1. Inleiding
Voor U ligt het jaarverslag van de Historische Vereniging Koog-Zaandijk.
Een jaar waarin het overlijden van Huibert Latenstein op 27 januari een diepe indruk
heeft achtergelaten. Maar ook een jaar waarin Evelien Boekhoorn afscheid nam als
voorzitter van onze vereniging.
Tevens een jaar waarin weer veel activiteiten hebben plaatsgevonden.
Namens het bestuur wens ik U veel leesplezier
Ria Koopman, secretaris, 6 maart 2018
2. Bestuur
In het bestuur waren de volgende personen actief:
Evelien Boekhoorn, voorzitter (2010-oktober 2017),
Pascale Malingré, penningmeester (2011),
Ria Koopman, secretaris (2016),
Anneke Steemers, algemeen lid (2007),
Jan Duijvis, algemeen lid (2009),
Johan Kruiver, algemeen lid (2011),
Diana van den Berg, algemeen lid (2010)
Jan Leguijt, algemeen lid (2017).
Geen bestuursleden maar wel aanwezig bij de vergadering waren:
Jan Leguijt, ledenadministratie (2013 en vanaf oktober 2017 bestuurslid)
Ad van den Berg, webmaster (2009)
De taken in 2017 waren als volgt verdeeld:
Evelien Boekhoorn: voorzitter, P.R., postbezorging, vertegenwoordiging overleg
gemeente Zaanstad.
Pascale Malingré: penningmeester, notulen.
Ria Koopman: secretariaatswerkzaamheden, medewerker werkgroep Jeugd in Koog
en Zaandijk in de jaren '50/'60/'70, samenstelling mini expositie voor de
ondernemersvereniging Rondje Koog, voorbereiding magazine 10 jaar Historische
Vereniging Koog-Zaandijk.

Anneke Steemers: algemeen bestuur, P.R. waaronder het schrijven namens de
vereniging van de artikelen voor 'Rondje Koog', postbezorging, medewerker
voorbereiding jubileumjaar, organisatie excursies.
Diana van de Berg: algemeen bestuur, auteur nieuwsbrief, vertegenwoordiger van de
vereniging bij de Stichting Beeldentuin, schrijver van het boek “101vrouwen in de
geschiedenis van Koog-Zaandijk”.
Jan Duijvis: algemeen bestuur, vertegenwoordiger bij het comité 4 en 5 mei,
werkgroep leider “De jeugd in Koog en Zaandijk in de jaren '50//'60,70.”
Johan Kruiver: algemeen bestuurslid, P.R., voorbereiding magazine “De Oude weg”
voor het jubileumjaar, lezingen.
Jan Leguijt: algemeen bestuur, ledenadministratie, archief, postbezorging.
Ad van den Berg: websitebeheer, verzorgen van de social media, fotografie,
digitalisering foto's en dia's, vormgeving magazine 'Koogerpark', vormgeving
drukwerk vereniging, voorbereiden magazine “10 jaar Historische Vereniging KoogZaandijk”.
3. Groei ledenaantal

We begonnen 2017 met 301 leden. Er kwamen 19 leden bij, maar door opzeggingen,
overlijden of niet betaalde contributie was het ledenaantal op 31 december 2017
316 leden.
4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde in totaal 10 maal in de Chocolaterie De Cacaoboom.
2 maal kwam het dagelijks bestuur bij elkaar. Zaken die elke vergadering aan de orde
komen waren:
-P.R./communicatie,
-activiteiten,
-secretariaat,
-commissies,
-lopende en/of nieuwe projecten,
-financiën.
5. De Algemene Ledenvergaderingen
1e Algemene Ledenvergadering 12 april 2017
Met een opkomst van 40 leden werd de eerste ledenvergadering van 2017 gehouden
in de Kooger Vermaning. Aan de orde kwamen:
-de notulen van de vorige vergadering,
-het secretarieel jaarverslag 2016,
-de jaarrekening en het financieel verslag over 2016,
-verslag van de kascommissie over de boeken van 2016,

-het benoemen van de kascommissie over de boeken voor 2017,
-een blik op de komende projecten en het jubileumjaar 2017/2018.
Na de pauze was er een vraaggesprek door Merel Kan, van Monumenten Spreken,
met ons lid dhr. Piet Hellema, over de Tweede Wereldoorlog.
De krasse heer Hellema (90) had zich goed voorbereid, maar gaf ook Merel
gelegenheid haar vragen te stellen. Er volgde aandoenlijke verhalen over hoe hij en
zijn familie de oorlog hadden beleefd. Voor velen kwamen er bekende personen
langs die men zelf nog had meegemaakt.
Diepe indruk maakte zijn afsluiting. Hij eindigde met : Een man een man, een woord
een woord. Het was een bijzondere middag.
2e Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2017
Er waren ongeveer 56 leden aanwezig in Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan.
Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:
-Het aftreden van Evelien Boekhoorn, de voorzitter van onze vereniging. Gelukkig
blijft zij nog voor allerlei hand- en spandiensten beschikbaar.
-Jan Leguijt wordt officieel in het bestuur aangesteld,
-de notulen van de eerste ALV van 2017,
-het vaststellen van de begroting 2018,
-vooruitblik op het komende projecten: we doen mee aan de Zaanse
geschiedenisquiz in het Zaantheater, activiteiten voor het komende jubileumjaar w.o.
het uitgeven van twee magazines , een feestelijke excursie, een expositie over de
jeugd in Koog en Zaandijk met daarbij allerlei ….............
-Er wordt in het voorjaar van 2018 een boom geplant en een bank met inscriptie
geplaatst ter nagedachtenis aan Huibert Latenstein. Dit is mogelijk door boekverkoop
uit de nalatenschap van Huibert , donaties van familie en leden en gemeente
Zaanstad. De gemeente neemt tevens de plaatsing voor haar rekening.
-Inloopmiddag 26 november Dhr. Hellema zal een vervolg geven op zijn eerste
verhaal op de vorige ALV.
Na een gezellige pauze zijn er twee boekbesprekingen.
Marijke van der Pol vertelt over het boek “Dagboeken van Tine Kuijper” .
Dagboeken van haar moeder, geschreven als jong meisje. Ze vertelt op een boeiende
manier, ondersteund door foto's, hoe een jong kind de tweede wereldoorlog heeft
beleefd.
Daarna spreekt Lida Sanders over haar boek “Louise Vrouw In Verzet”. Het gaat over
Louise Ero-Chambon, een Koogse vrouw die in het verzet zat en is gestorven in
gevangenschap in vrouwenkamp Ravensbruck, 1944 Duitsland. Lida vertelt over haar
zoektocht naar het verhaal en de feiten. Ze heeft een intensief proces doorgemaakt.
De kleinzoon van Louise, Jeroen Breeuwer was aanwezig deze avond. Het waren
twee heel verschillende, maar interessante presentaties.
Er volgde nog een gezellige nazit met een hapje en een drankje op deze toch wel
kleine en daardoor warme locatie.

6. Huisvesting
De bijeenkomsten van de vergaderingen vonden plaats in de Chocolaterie De
Cacaoboom. De eerst Algemene Ledenvergadering en de inloopmiddag in de Kooger
Vermaning en de tweede Algemene Ledenvergadering was in Het BrandtWeer in
Koog aan de Zaan.
7. P.R.
-De vereniging kreeg diverse malen aandacht in het plaatselijke nieuws ( huis aan
huisbladen, Zaanradio, NHD), Zaans Erfgoed en in ieder Rondje Koog stond 10 maal
een artikel alsook de verenigingsactiviteiten,
-bij diverse vergaderingen en bijeenkomsten van zusterverenigingen, op cultureel
gebied zoals het 4 en 5 mei comité, de vereniging Zaans erfgoed, stichting
Monumenten Spreken en de stichting Beeldentuin waren afgevaardigden aanwezig,
-de opening van de expositie over Willem van der Leijden met een presentatie van
Jaap Klomp in het gemeentehuis,
-Een aantal leden hebben een workshop 'zoeken in het digitaal archief'
gevolgd in het gemeentearchief,
-Diana van den Berg en Anneke hebben deelgenomen aan een cursus historische
verhalen schrijven in het gemeentearchief,
-Frans Hoving de gemeentearchivaris kwam kennismaken met onze vereniging,
-Er is een afgevaardigde aanwezig geweest bij de officiële overdracht van het
Verkademuseum naar het gemeentearchief,
-We hebben met een kraam gestaan tijdens de Zaandijker jaarmarkt op 19 augustus
2017 en op 09 september op de Koger braderie met een mini expositie over de Koger
winkeltjes. Tevens was de heruitgave van het boek 'Klandizie' verkrijgbaar. We
konden op beide markten een aantal nieuwe leden inschrijven. De expositie was nog
tot eind december te zien in de etalage van de firma Veenstra,
-De boeken en magazines van de vereniging zijn verkrijgbaar geweest bij de
Chocolaterie De Cacaoboom
8. Website/Facebookpagina
De website en de facebookpagina ( we hebben ruim 1000 vrienden) worden door
onze webmaster Ad van den Berg geweldig up to date gehouden. Er komen veel
leuke en positieve reacties.
Het contactformulier wordt veelvuldig gebruikt. We kunnen regelmatig mensen met
vragen helpen en/of verwijzen naar andere sites.
9. Nieuwsbrieven
Er is in 2017 één nieuwsbrief verschenen.

10. Verenigingsactiviteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 8 januari was onze nieuwjaarsbijeenkomst. Er waren zo'n 60 mensen aanwezig in
de Kooger Vermaning. Het “Koogerpark magazine” werd gepresenteerd door Martin
van der Gaag. Samenstelling en redactie: Martin van der Gaag, Anneke Steemers en
Ad van den Berg. Tekst en research: Martin van der Gaag en de opmaak was van Ad
van den Berg. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Menno de Haas, voorzitter
van de Stichting Koogerpark. Het is een mooi document geworden over 90 jaar
Koogerpark. De leden kregen er een gratis aangeboden.
101 Vrouwen in de geschiedenis van Koog-Zaandijk
Op 8 maart, de internationale vrouwendag, heeft Diana van den Berg haar boek
101 VROUWEN IN DE GESCHIEDENIS VAN KOOG EN ZAANDIJK
gepresenteerd in het Weefhuis te Zaandijk. De research, samenstelling en het
schrijven is geheel door Diana verzorgd. Ze gaf een leuke presentatie en heeft het
eerste exemplaar aangeboden aan Coby Houthuijse. Coby is al jaren uitermate actief
voor de Koger kerk.
Excursies
Op 11 juni zou er een excursie plaatsvinden naar Purmerend. Onder leiding van een
gids van het gilde van Purmerend zou er een rondwandeling gemaakt worden.
Jammer genoeg ging het vanwege te weinig animo niet door.
Op 21 juni was er voor een groep uit de Rijp een rondwandeling door Zaandijk.
Diana van den Berg heeft deze gezellige activiteit geleid. Het werd bijzonder
gewaardeerd.
Inloopmiddag
Op 26 november heeft dhr. Piet Hellema in de Koger Vermaning een vervolg
gegeven op zijn lezing van de ALV van 12 april. Er was veel belangstelling.
Bijzonder was de aanwezigheid van o.a. Dhr. Wim Blank (99) en mevrouw Bosman.
Ook nu was Merel Kan ter ondersteuning en bevraging van dhr. Hellema aanwezig.
Het was indrukwekkend en ontroerend om te horen hoe Piet Hellema vertelde over
zijn vader als verzetsstrijder en hoe hij dit als jongen van 16 jaar heeft beleefd. Op het
monument in het Kooger park staan de namen van de verzetsstrijders w.o die van
J.D.A.Hellema te lezen.
Heruitgave 'Klandizie'
“Klandizie” Koog-Zaandijkse winkeliers in de 20e eeuw is heruitgegeven en
verkrijgbaar bij de Chocolaterie De Cacaoboom.
Mini expositie
Wij hebben medewerking verleend aan het eeuwfeest van de Ondernemersvereniging
'Rondje Koog' voorheen de winkeliersvereniging van Koog aan de Zaan.
In het blad 'Rondje Koog' heeft Anneke Steemers een uitgebreid artikel geschreven

over de historie van de 100-jarige Ondernemersvereniging.
Er is een mini expositie gemaakt over de winkeltjes in Koog aan de Zaan met gebruik
making van de foto's uit Klandizie, aangevuld met foto's uit de privéverzameling van
de fam. Van de Stadt. De expositie stond op 9 september op de Koger Braderie en
was een groot succes. Veel oude herinneringen werden opgehaald bij de stal van
onze vereniging. Het was een feest van herkenning.
Niet gerealiseerde projecten
Het beoogde project De Jeugd van Koog en Zaandijk in de jaren 50/60/70 wordt
meegenomen in het jubileumjaar 2018
De bibliotheek/het archief
Er komen regelmatig interessante spullen binnen voor de bibliotheek en het archief.
Daar we nog steeds weinig ruimte hebben voor opslag moet er kritisch gekeken
worden naar wat er bewaard kan blijven.
11. Extraatje voor de actieve leden

In november werden de actieve leden van het jaar 2017 als dank uitgenodigd voor
een etentje bij “Gingers eten & drinken” in Wormerveer.
12. Gehonoreerde subsidieaanvragen

De subsidieaanvragen voor 2018 werden door de gemeente Zaanstad gehonoreerd.
13. De plannen voor 2018

Financiering
De ingeschatte contributieopbrengst van 2018 geeft, samen met de toegezegde
gemeentelijke subsidie, dekking aan de te maken verenigingskosten (huisvesting,
secretariaat, bestuur, projectkosten, etc.). Er is een reservering voor het 10-jarig
jubileum. Voor diverse projecten zullen er, indien nodig, fondsen worden geworven.
Algemene Leden Vergaderingen
In het voor- en najaar zullen de twee algemene ledenvergaderingen gehouden worden
in de Kooger Vermaning. Zij zullen traditiegetrouw na de pauze vervolgd worden met
een lezing of een presentatie.
Magazine “10 jaar Historische Vereniging Koog-Zaandijk”
Tijdens de aftrap van het jubileumjaar wordt op 28 januari 2018 het magazine
“10 jaar Historische Vereniging Koog-Zaandijk' gepresenteerd. Het is samengesteld
door Ria Koopman en Ad van den Berg.

Magazine “De Oudeweg”
door Johan Kruiver en Ad van den Berg zal in oktober gepresenteerd worden.
Vaartocht
In het voorjaar zal er in het kader van het jubileumjaar een vaartocht worden
aangeboden aan de leden met medewerking van enkele leden.
Aansluitend is er een hapje en een drankje in Het Creatief Pakhuis te Zaandijk
Jubileumfeest
In oktober wordt er een jubileumfeest voorbereid met allerlei activiteiten.
Meer hierover wordt via de leden bekend gemaakt.
Inloopmiddagen 2018
De data worden via de leden bekend gemaakt.
Bank en Boom voor Huibert Latenstein
De herinneringsboom en bank wordt in het voorjaar (maart) in samenwerking met de
Gemeente Zaanstad geplaatst in het Kooger park. Er komt een officieel momentje
voor leden en belangstellenden om samen het glas te heffen als eerbetoon aan
Huibert. Ook dit wordt via de leden bekend gemaakt.
Fotobordjes
Er is een plan om ter ere van het 10-jarig bestaan de bewoners en bezoekers van
Koog en Zaandijk een geschenk aan te bieden. Hierbij wordt gedacht aan kleine
fotobordjes met een afbeelding van een historische situatie tegenover de huidige
situatie te plaatsen op lantaarnpalen langs de Lage- en Lagendijk in Koog en Zaandijk
Het geheel sluit aan bij het magazine “De Oude weg”.
P.R.
-er zullen door het bestuur minimaal twee nieuwsbrieven worden verzonden aan
leden en geïnteresseerden.,
-de vereniging zal deelnemen aan de jaarmarkt te Zaandijk op 18 augustus 2018,
de vereniging zal actief P.R. blijven voeren op haar website en facebook, Zaans
Erfgoed, Rondje Koog, Noord Hollands Dagblad, Zaanradio en de diverse huis- aan
huisbladen,
-de vereniging zal m.b.v. een afgevaardigde aanwezig zijn bij vergaderingen van de
stichting Beeldentuin en het 4-5 mei comité.
Aldus opgemaakt en goedgekeurd door het voltallige bestuur van
de Historische Vereniging Koog-Zaandijk, 09 maart 2018

