
JAARVERSLAG  “2019” van de Historische Kring Benthuizen. 

Bestuur:  
Samenstelling: Voorzitter dhr. J. de Ruiter. 

                           Secretaris mevr. M. v.d. Haven Verweij 

                           Penningmeester 1e mevr. L. van Driel Huurman 

                                                          2e dhr. J. de Ruiter 

                           Leden: de heren A. Bregman en K. ’t Jong 

Werkgroep historie:  

Elke woensdag komt de werkgroep bijeen om de binnengekomen gegevens te verwerken en 

waar nodig bestuderen zij de gegevens om een zo juist mogelijke weergave in het systeem 

op te slaan. 

Het bijhouden van een fotoarchief vraagt steeds grote aandacht. Vernieuwingen in systemen 

en regels die gegeven worden rondom publicatie worden steeds opnieuw verwerkt. 

Foto’s en gegevens die beschikbaar worden gesteld, worden opgenomen in het (foto) 

archief. De werkgroep verwerkt genealogische gegevens van families uit Benthuizen in een 

daarvoor bestemd computer programma. 

Elke eerste zaterdag van de maand is er een lid van de werkgroep aanwezig om vragen, voor 

zover mogelijk, te beantwoorden en/of foto’s op te zoeken. 

Winkel van Sinkel: 

Elke woensdag- en zaterdagmiddag is de winkel open. Door steeds nieuwe opstellingen van 

de producten en attributen van de winkel blijft het uitnodigend om steeds opnieuw de 

winkel te bezoeken. Kenmerkend is het opstapkrukje voor de toonbank waardoor de 

kinderen goed en op hun gemak hun snoepjes kunnen uitzoeken! 

Ook zijn er leuke ( zelfgemaakte) cadeautjes te koop. 

De winkel levert de vereniging jaarlijks een flinke financiële bijdrage! 

Activiteiten: 

De grote activiteit in 2019 was de renovatie van de tentoonstellingsruimte. Een aantal 

vrijwilligers hebben er heel veel uren in gestopt om tot een prachtig resultaat te komen. 

Door sponsering van o.a. Stichting Sport en Cultuur, de stichting molen De Haas en het Prins 

Bernhardfonds kon het grootste gedeelte van de onkosten worden betaald. De vereniging 

had voldoende middelen het resterende bedrag te kunnen betalen. 

Bij de uitleg van de financiën van de kunt u de onkostenberekening bekijken. 

Op monumentendag heeft wethouder L. Maat de vernieuwde ruimte officieel geopend. Ook 

werd er toen gevierd dat de oudheidkamer 25 jaar bestond. De tentoonstelling die toen van 

start ging was in het teken hiervan want een groot aantal artikelen die in de jaren zijn 

verzameld werden ten toon gesteld. 

Ook was het plein voor de oudheidkamer feestelijk ingericht. Oude ambachten werden 

getoond. De winkel van Sinkel had deze dag o.a. ook brocante en streekartikelen te koop.   

En er was muziek! Verzorgt door de heer Verhoek uit Benthuizen. 

Er zijn bijeenkomsten geweest voor de leden, waarbij ook altijd niet-leden via de pers 

worden uitgenodigd.  



De heer A. Bregman ( bestuurslid) verzorgde een prachtige PowerPointpresentatie met 

foto’s van Benthuizen op de ledenvergadering van 12 april 2019 en de heer Knoester een 

lezing over oude schoolplaten van Jetses en Isings op de ledenavond van 1 november 2019 

Er was tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020 een mooie terugblik op het 

voorgaande jaar van Thomasvaer en Pieternel, een prachtige compilatie van foto’s bij het 

bekende lied “Het Dorp” en ook een mooie PowerPoint van het jaar 1974. Ook weer 

samengesteld door de werkgroep historie. 

Er zijn een aantal tentoonstellingen geweest o.a. verzamelingen. Een groot aantal speldjes, 

sigarenbandjes, suikerzakjes en nog veel meer is ten toon gesteld en daarna een prachtige 

verzameling oude ansichtkaarten van Benthuizen uit de verzameling van de heer M. Pos. Na 

de renovatie verzameling van de Historische Kring collectie en daarna “een toevallige 

ontmoeting” schilderijen van drie kunstenaars uit Benthuizen. Mevr. Conny Daalhoff, dhr. 

Oscar Pijl en mevr. Marja Zwaan. In de maand maart 2020 een verzameling oude trommels 

en blikken en vanaf 4 april 2020 is de tentoonstelling te zien die in het teken van 75 jaar 

bevrijding staat. 

De PR voor de bijeenkomsten en tentoonstellingen wordt steeds verzorgd door dhr. A. 

Bregman. Ook verzorgt hij de nieuwsbrief. Leden met een mailadres kunnen deze 

ontvangen. 

Het tijdschrift van de vereniging “Het Benthuizer Turfje” is ook weer drie keer uitgegeven in 

2019. De leuke positieve reacties waardeert de redactie zeer.  

Een tip voor een verhaal staan wij voor open. Wij komen het graag opschrijven of dat u het 

aan ons opstuurt of geeft. Het blijft echter wel vrij aan de redactie of het wel of niet 

geplaatst wordt. 

Er is ook weer medewerking gegeven bij evenementen. 

De kramen op de Koningsmarkt op Koningsdag zijn heel druk bezocht. Er waren foto’s van 

nieuwbouw in Benthuizen te zien. Aan de bietenoptocht van de ECB is medewerking 

verleent en ook tijdens de Laurarit ( fietsvierdaagse vanuit Alphen a/d Rijn) was de 

Oudheidkamer open.  

De kerstinloop, de zaterdag voor kerstmis, werd als altijd druk bezocht en was gezellig. De 

Oudheidkamer en de winkel waren weer prachtig in kerstsfeer gebracht.  

VRIJWILLIGERS: 

 Het staat als laatste in het verslag genoemd maar zondermeer zijn zij het belangrijkste. Hun 

inzet, waar dan ook, maakt dat we een bruisende vereniging zijn. Het bestuur waardeert dit 

bijzonder! Dank daarvoor. 

Leden: 

Per 31 december 2019 :  427 leden. 


