
     HEMONY NIEUWSBRIEF 
       

          

                    Voor uw agenda 2015 
 

 

De ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 19 maart 2015 in 

Brasserie De Grost te Grosthuizen 80 om 19.30 tot 20.00 uur. Na de 

ledenvergadering zal John Dehe een lezing geven over de trekschuit van 

Amsterdam door Waterland. 

 

                      Oproep! 
 

Wij vragen u om uw medewerking! 

 

Als historische vereniging willen wij de boerderijen en woningen met hun bewoners in kaart 

brengen. Tevens zouden wij informatie willen ontvangen over de bedrijven / winkels die er in het 

verleden zijn geweest en die eventueel nog steeds bestaan. 

Er zijn al enkele artikelen over een boerderij of huis in onze jaarboeken verschenen die vertelden over de 

geschiedenis van het gebouw en de bewoners. Om deze informatie grootschalig aan de weet te komen, 

willen wij uit gaan van wat er bekend is bij U!  

 

Wat weet u over een gebouw dat staat in Scharwoude – Grosthuizen – Avenhorn - de Goorn en 

Oudendijk 

 

Wat wij graag willen weten is het volgende: 

WIE, heeft de boerderij of het huis laten bouwen. 

WAT, was / is de functie van het gebouw: b.v. een winkel, een veehouderbedrijf, een postkantoor, een 

woonhuis, een smederij, een school etc.  

WAAR, staat het betreffende gebouw, (het adres nu en evt. van vroeger, (straatnamen of huisnummers 

veranderen). 

WANNEER, is het gebouwd (jaartal). (is het er nieuw neer gezet of stond er ooit op die plaats al een ander 

gebouw, zo ja wat.  

WELKE, eigenaren en bewoners hebben er toen tot aan nu in gewoond en voor hoe lang. 

 

Zijn er nog foto’s, huurovereenkomsten, eigendomakte etc. van het pand voor ons in te scannen. 

 

U kunt met ons telefonisch een afspraak maken, dan komen wij bij u thuis om de gegevens met u 

door te nemen, maar u kan het ook voor ons op papier zetten en sturen of mailen naar: 

 

Jan de Reus  Drecht 11  Avenhorn  tel. 0229-542479  e-mail: jdr.drecht@ziggo.nl 

Greetje Busman Grosthuizen 75 Avenhorn  tel. 0229-541506  e-mail: G.Busman1@kpnplanet.nl  

 

 

Als u belangstelling heeft om met ons samen te werken en om dit project vorm te geven. Wilt u 

daarvoor een bezoek brengen aan het Westfries archief in Hoorn om daar meer informatie op te 

vragen over dit onderwerp dan kunt zich aanmelden bij J. de Reus, zie bovenstaande gegevens. 

 

De Historische Vereniging Hemony heeft een eigen website laten bouwen. Deze is sinds een paar 

weken in de “lucht”. Hij moet nog wel gevuld worden met foto’s en andere wetenswaardigheden. 

Kijk gerust op www.hvhemony.nl en laat u verrassen. 
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