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Geachte Uurwerkliefhebbers,
Het jaar was hoopvol begonnen met het vooruitzicht van de afbouw van de Corona maatregelen en dan is
er nu plots de oorlog heel dicht bij. We leven in bizarre tijden. Ondanks deze grauw sluier is de stichting vol
positieve energie bezig.
Op donderdag 27 januari jl. hadden wij een interessante online lezing van Sunny Dzik over zijn rijk
geïllustreerde boek dat de graveringen behandelt op de achterkanten van Engelse tafelklokken. De lezing is
alsnog te volgen op onze website.
Het animo voor de vierdaagse studie reis naar Zwitserland - die open staat voor Vrienden van onze
stichting - is zeer bevredigend. De vliegreizen zijn geboekt en de puntjes worden op de ‘i’ gezet.
De meeste hoofdstukken van Gaemers Boek zijn nu naar de vormgeefster gestuurd en er zijn zo’n 12
advertenties binnengekomen. De datum voor de officiële presentatie van het boek is nog niet vastgesteld.
Het project ‘Huygens’Tijdmachine’, dat wij samen doen met de Stichting Verborgen Stad, loopt
voortvarend. Het project plan bevindt zich in een finaal stadium en wij zijn op zoek naar een
fondsenwerver om het project in fases te kunnen ontwikkelen.
Met de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN) hebben wij op 24 januari gebrainstormd
over het gemeenschappelijke doel: het TIJDmuseum. Inmiddels is er een vervolg sessie geweest waarin we
ons verdiept hebben in het fenomeen crowdfunding.
Op zaterdag 26 februari jl. heeft de voorzitter een korte presentatie gehouden als onderdeel van de ALV
van de KlokkenVrienden Nederland (zie klokkenvrienden-nederland.nl). Behandeld werden het ontstaan
en de verschillende activiteiten van onze stichting.
Onze Jeroen Trimbos heeft een succesvolle lancering van zijn ‘Initiatiefgroep Huygenstunnel’ achter de rug
met een presentatie op woensdag 9 maart jl., waar wethouders en vertegenwoordigers van de fracties van
de gemeenten Leidschendam/Voorburg en Den Haag aan deelnamen in een paneldiscussie.
Op vrijdag 11 maart zijn we op bezoek geweest bij Hans van den Ende in Edam, alwaar we zijn prachtige
collectie 17de, begin 18de-eeuwse klokken hebben bewonderd. Na een gezellige lunch zijn we naar het
vernieuwde Museum Zaanse Tijd gegaan, waar Hans in zijn hoedanigheid van directeur ons rondleidde.
Echt de moeite waard om een bezoek aan te brengen.
Het grootste nieuws komt van het Venduehuis. Na het overlijden van Antoon zijn gedurende de Corona tijd
daar geen activiteiten van ons geweest. Nu zijn de banden aangehaald en hebben we de mogelijkheid om
op 14 april as. onze traditionele Huygensverjaardag er weer te vieren. We hebben de bekende prof.
Vincent Icke bereid gevonden voor ons een lezing te verzorgen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Een
nadere uitnodiging volgt, maar houdt u alvast de namiddag vrij op die donderdag 14 april as.
Wij prijzen ons gelukkig dat we enkele nieuwe Vrienden hebben mogen verwelkomen, want u begrijpt, wij
hebben uw steun en bijdragen hard nodig om onze doelstellingen te verwezenlijken. Ook zijn we op zoek
naar aanvulling in ons bestuur. Mocht u een bijdrage willen leveren, kijk op www.haegschetijd.nl onder
‘Steun ons’, of interesse hebben ons te helpen, neem dan contact met ons op via info@haegschetijd.nl.
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