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Jaarverslag over 2021 

Algemeen: 

Ook in 2021 heeft Covid-19 een groot stempel gedrukt op ons dagelijks welzijn. Ons vereniginsgebouw 
hebben wij om die reden een aantal periodes voor bezoek gesloten gehouden. Jammer was het dat 
spontane bezoekjes nu gepland moesten worden. Bij het schrijven van dit jaaroverzicht zijn de 
omstandigheden gelukkig gunstig. Hopelijk zet deze trend zich voort. 

Uiteraard waren wij wel telefonisch en digitaal bereikbaar. Veel belangstellenden hebben ons gelukkig 
via de mail kunnen bereiken en wij hebben hun vragen weten te beantwoorden. Het afgelopen 
verenigingsjaar hebben we ook diverse voorwerpen in ontvangst mogen nemen. 

De HKL heeft 552 leden. Een mooi aantal. Toch vraagt ledenwerving onze aandacht. We zijn ons aan 
het beraden hoe wij als HKL met name de jongere ‘oudere’ aan ons kunnen binden. 

 

Bestuur en werkgroepen: 

Helaas ontvielen ons het afgelopen jaar twee gedreven werkgroepleden. Op 30 augustus overleed Cor 

Lam, en op 30 september oud-werkgroep lid Koos Nieuwenhuizen. Beide heren hebben ieder op hun 

eigen manier veel betekend voor de HKL. Met dankbaarheid en respect zullen wij Cor en Koos ons 

blijven herinneren.  

Wij hebben het afgelopen verenigingsjaar enkele bestuurs- en werkgroepleden in het zonnetje gezet. 

Henk Zeldenrijk, Jaap Veraar, Leo Manten, Ria Groot, Hans van Os en Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn 

zetten zich al gedurende vele jaren belangeloos in voor de HKL. Reden genoeg om deze enthousiaste 

leden te benoemen tot erelid van onze HKL. 

Een deel van de werkzaamheden verplaatste zich naar onze prive locatie. Het bestuur kwam afgelopen 

jaar drie maal fysiek bij elkaar. Per e-mail hielden de bestuursleden, maar ook redactie en 

werkgroepleden contact. Alle werkzaamheden gingen op deze manier door en de nodige beslissingen 

werden zo genomen. 

Het onderhouden van het terrein rondom de Magneet is voor onze vrijwilligers een behoorlijke klus. 

Het leeuwendeel hiervan wordt gedaan door Jaap Veraar en Leo Manten. Een of meer vrijwilligers zijn 

welkom! Ook ondersteuning van de redactie staat hoog op onze verlanglijst.   
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Ons periodiek: 

Ons periodiek is het afgelopen verenigingjaar vier keer verschenen. Twee periodieken verschenen in 

kleurendruk. Ook nu waren de artikelen weer divers en werden door vele lezers onder u  

gewaardeerd. Graag willen wij ook onze adverteerders bedanken. Mede dankzij de adverteerders is 

het mogelijk om ons periodiek uit te geven.  

Ook dit jaar ontvingen we diverse bestellingen van zowel boeken als het periodiek. John Mol 

verwerkte de opdrachten en zorgde ervoor dat deze netjes werden bezorgd.  

 

Activiteiten: 

Een aantal vaste activiteiten zoals een lezing tijdens de feestweek op het feestterrein, de jaarlijkse 

braderie op de Nootweg en dia-avond in november konden in verband met Covid-19 geen doorgang 

vinden. 

Wel heeft de HKL haar medewerking verleend aan de teksten op de drie panelen bij het 

oorlogsmonument aan het Jaap Zeldenrijk plantsoen. 

Ook verzorgde onze voorzitter Ernst Kasteleijn in het najaar bij kasteel museum Sypesteyn een lezing 

over het bergen van het Loosdrechts porselein bij de opening van de expositie getiteld: “ Loosdrechts 

porselein onder water.”   

In het dorp was de uitgave Loosdrecht in beeld onder auspicien van Jumbo van de Bunt een groot 

succes. Ferry Brand, Cor Lam en Jeannette Kuhn vormden namens de HKL de redactie voor deze 

prachtige uitgave. In september startte de actie en er werd door jong en oud fanatiek plaatjes 

gespaard en geruild. Voor ons als HKL een mooie manier om ons te presenteren aan het publiek. 

Hoewel wij als kring hadden verwacht dat door deze actie wellicht zich enkele nieuwe leden zouden 

aanmelden, viel dit helaas erg tegen. 

  

Website en Facebook pagina HKL: 

De positieve reacties en discussies rond vooral de geplaatste oude foto’s op onze sites, tonen aan dat 

ook deze in een behoefte voorzien. Doel van de plaatsing van foto’s is steeds educatief. 

Aankondigingen en mededelingen bereiken de bezoekers van het internet zo ook veel sneller dan op 

papier. 

 

Trees Lamme en Arie de Kloet 

(voorjaar 2022) 

 

 

 


