
     HEMONY NIEUWSBRIEF 
       

                            

Voor uw agenda 2019 (noteer alvast!) 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering die wordt gehouden 

op donderdag 21 maart 2019 in Brasserie De Grost te Grosthuizen 80.  

Aanvang 19.30 uur.                   

Na de ledenvergadering zal vanaf 20.00 uur Lourens Schuijtemaker een boeiend 

betoog houden over de agrarische geschiedenis van onze streek tot het jaar 1811. 

Titel van zijn voordracht: ‘Koeien, kaas, kentering’ 

Wij rekenen op uw komst! 

 

Bijgaand treft u aan: 

 

- Ons jaarboekje 2018: Veenhoperkogge, jaargang 21, nummer 22.  

- Onze nota voor uw abonnement 2019. 

               

Doet u mee? 
 

Als historische vereniging blijven wij steeds op zoek naar boeiende historische feiten, foto’s en verhalen 

over gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan in onze dorpen Avenhorn, de Goorn, Grosthuizen, 

Oudendijk en Scharwoude! 

Wij zijn blij dat wij van enkelen onder u tips of verhalen krijgen. Maar we kunnen altijd nieuwe tips en verhalen 

gebruiken. En als u zelf geen schrijftalent heeft, bel ons want dan komt iemand van ons redactieteam uw verhaal 

opnemen. Pas na uw goedkeuring gaan wij over tot publicatie in een van onze toekomstige uitgaven. 

Maak telefonisch een afspraak met ons, dan komen wij bij u thuis om de gegevens met u door te nemen. Of zet 

het zelf ‘op papier’ en stuur of mail dit naar: 

Jos van der Lee, P. Grootstraat 19, 1648 KS De Goorn. Tel: 0229543835 e-mail: jos.lee@quicknet.nl  

of 

Greetje Busman, Grosthuizen 75, 1633 EP Avenhorn. Tel: 0229541506 e-mail:g.busman1@kpnplanet.nl  

of 

Gerard Vlaar, Lijndraaier 141, 1625 ZT Hoorn. Tel: 0229 542323 e-mail: arsis@live.nl 

Ook als u op een andere manier belangstelling heeft voor de historie en met ons samen wilt werken aan een 

project kunt u altijd even contact met ons opnemen. Indien u daarvoor een bezoek wilt brengen aan het Westfries 

archief in Hoorn dan zorgen wij daarvoor! 

 

Kerstsurprise? 
 

Wij hebben nog een aantal exemplaren van het succesvolle boekje ‘Dorpsverhalen I’. 

Speciale ledenprijs: € 7,50. 

Bestel dit boekje nog even snel of maak uw familie, buren of vrienden lid van onze Historische 

Vereniging! Indien u dit uiterlijk voor 22 december 2018 aan ons opgeeft zorgen wij dat zowel ons nieuwe 

jaarboekje ‘Veenhoperkogge’ alsmede het boekje ‘Dorpsverhalen I’ met de kerst bij uw familie, buren of 

vrienden wordt bezorgd!  Mail de gegevens aan ons secretariaat: bestuur@hvhemony.nl of bel na 19 uur 

0229 542471 (secretariaat). 

 

Privacy regelement 
Op onze website hvhemony.nl staat onze Privacyregeling onder het kopje ‘Publicaties’ 

Zie tevens het gestelde op bijgaande nota. 
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