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Voorwoord
Het jaar 2021 is zeker voor de begraafplaats een bijzonder jaar
geweest met gebeurtenissen als een geslaagde NLdoetdag met
vrijwilligers, die fantastisch geholpen hebben met wieden en
schoonmaken, Open Monumentendag met de plechtige sluiting van
het hek en vele bezoekers en de Burendag.
We hebben veel nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten en er zijn
steeds meer graven opgeknapt.
Mooie geschenken hebben we ontvangen, banken van de
gemeente, bloembollen van Jan de Wit en de firma Kok uit
Bovenkarspel en een rek voor gieters van Heddes. Heel hartelijk
dank.
En de gemeente heeft heel wat jonge bomen geplant.
Verder delen we graag ervaringen met andere begraafplaatsen
zoals Purmerend en Drieboomlaan.
Hartelijk dank aan allen die dit jaar als vrijwilliger, gemeente,
bedrijven en organisaties hulp hebben geboden en daardoor de
aanblik van de begraafplaats hebben verbeterd en de bekendheid
van de begraafplaats hebben vergroot.
In het komend jaar kijken we uit naar de plaatsing van de
informatieborden met QR-code om de locatie van graven te
kunnen opzoeken, naar de uitreiking van Gouden Terebinth en
natuurlijk naar de bijzondere dagen.
Beste wensen voor 2022 en u zou ons een groot plezier doen met
nieuwe Vrienden.
Voorzitter Herman Kaptein

Ereburger op de begraafplaats
Pieter Nooteboom, een van de vier ereburgers van Hoorn, ligt sinds december 1964
op de begraafplaats samen met zijn jonge zoon en zijn vrouw. De andere ereburgers.
te weten Johan Kerkmeijer, Dirk Breebaart en Gré Visser zijn niet in Hoorn begraven.
Er ligt wel een Dirk Breebaart op het Keern, maar die is al in 1960 overleden.
Albert de Graaf vraagt aandacht voor Pieter Nooteboom, die bevriend was met Johan
Kerkmeijer. Hij was in zijn optreden wat minder op de voorgrond tredend dan zijn
vriend maar samen hebben Kerkie en Noot heel wat zaken in Hoorn tot stand

gebracht. Beiden zijn overigens niet uit Hoorn afkomstig, maar werden in resp.
Middelburg en Rotterdam geboren.
Kerkie wilde hier niet begraven worden: hij wilde liever in het zand liggen, niet in de
natte grond in Hoorn. Hij ligt dan ook op het zand in een grafkelder op begraafplaats
Driehuis-Westerveld samen met zijn vrouw en schoonouders.
Pieter Nooteboom, gestorven in 1963 in Den Helder, wilde juist wel in Hoorn
begraven worden en ligt samen met zijn jong gestorven zoon Dirk en zijn vrouw
Adriana de Waal in een graf. Hun jongste zoon, Pieter jr., is in 1935 naar de Marine in
Den Helder gegaan en omgekomen bij de Slag op de Javazee op 27 februari 1942; hij
heeft een zeemansgraf gekregen.

Over de betekenis van Pieter Nooteboom, erelid van Vereniging Oud Hoorn, directeur
van de Ambachtsschool, vindt u nadere informatie op de website van Oud Hoorn en
van Westfries Genootschap.
https://www.beeldbank-oudhoorn.nl/cgi-bin/keern.pl en Nooteboom, Pieter (18811963) | Westfries Biografisch Woordenboek (WBW) | Westfries Genootschap

Vrijwilligerspunt
Contactpunt voor mensen die graag als vrijwilliger aan de slag willen en
organisaties die vrijwilligers zoeken.
Vrijwilligerspunt zorgt ook voor het bijeenbrengen van bedrijven en maatschappelijke organisaties die iets voor elkaar kunnen betekenen. Dit
gebeurt op de Westfriese Beursvloer in samenwerking met de Westfriese
Uitdaging. Daar komen prachtige matches tot stand.
Dat hebben we dit weer ondervonden: een rek voor gieters en bollen, zie
Bollen, bollen, bollen.
Hartelijk dank aan al die aardige medewerkers.
Home | Vrijwilligerspunt

Bollen, bollen, bollen

Werden we vorig jaar al verrast door een schenking van krokussen, dit jaar zijn
er heel veel bollen voor de begraafplaats gebracht. Door bemiddeling van het
Vrijwillgerspunt en de inzet van Arie Schouten als contactpersoon van de
agrarische bedrijven in de regio.

Arie Schouten

Het bedrijf Jan de Wit bestaat volgend jaar 100 jaar en wil dan bij veel
organisaties in de regio bollen laten bloeien, vertelt de charmante
medewerkster van het bedrijf Katja Udod. Het wordt in de lente een prachtig
en vrolijk gezicht door al die gele tulpen.

Katja Udod

En van loonbedrijf Fa. Kok uit Bovenkarspel hebben wij hyacintenbollen in de
kleuren roze, wit en blauw ontvangen, die we op de graven van de

Nederlandse oorlogsslachtoffers hebben gezet.
De vrijwilligers van de woensdagploeg hebben er een flinke klus aan gehad om
alle bollen in de grond te zetten.

Vrijwilliger Pepijn Kerkhoven

Hartelijk dank aan alle mensen van Jan de Wit en de firma Kok en aan Arie
Schouten.
Graag tot ziens in de lente.
Vrijwilligerspunt heeft een leuke film gemaakt van de aanbieding van de bollen op de
begraafplaats zie

: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FJPI8geOsCQ&amp;data=04%7C01%7C%7Cc287578fc64f4acb7ab008d9c5589a34%7C84df9e7fe
9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637757806596170213%7CUnknown%7CTWFpb
GZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7
C3000&amp;sdata=WuFtHJMgKRgZUYRymV0UvS8dKzOBdvQ%2FVNeWgI9%2ByYU%3D&a
mp;reserved=0

Oorlogsgraf gevonden

Op de begraafplaats liggen negen graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers. Sinds een
paar weken is daar een tiende bijgekomen. Philippus Johannes Sopar ligt er al sinds
maart 1943, maar nu is hij op verzoek van de stichting Vrienden door de Oorlogsgraven
Stichting als slachtoffer van de oorlog erkend. Philippus was eigenaar van het hotelrestaurant aan de Veemarkt en werd in de trein naar Alkmaar doodgeschoten.
Op 4 mei zal het Comité 40-45 ook op zijn graf bloemen leggen. Uit de grote schenking van
bloembollen zijn laatst ook hyacinten in de kleuren van de vlag op zijn graf geplant zodat
het in het voorjaar herkend kan worden.

Hotel, restaurant, lunchroom en café Sopar aan de Veemarkt

Zie ook Zoekresultaat Begraven op het Keern : sopar (beeldbank-oudhoorn.nl)

Attentie voor vrijwilligers
Dankzij de gemeente, Vrijwilligerspunt en onze stichting Vrienden hebben
we de vrijwilligers bij onze dank voor hun inzet in het afgelopen jaar een
pakketje kunnen overhandigen met voer voor vogels, lekkers voor de
vrijwilligers zelf en een kortingskaart.

Genomineerd voor de Gouden Terebinth!
Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet
voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland.
Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop.
Jaarlijks reikt deze de Gouden Terebinth uit en raad eens: Stichting Vrienden
begraafplaats Keern is een van de drie genomineerden.
Op zaterdag 12 februari 2022 gaan we ons project presenteren in de aula
van begraafplaats Bosdrift in Hilversum.

De jury bestaat uit René Dessing (voorzitter van de stichting Kastelen,
Historische Buitenplaatsen en Landgoederen), Kees Lever (voorzitter van de
Nederlandse Tuinenstichting) en Anita van Loon (directeur van
Uitvaartstichting Hilversum). Deze jury bepaalt wie de winnaar van de
Gouden Terebinth 2022 wordt. Misschien kunnen wij de Gouden Terebinth
en de geldprijs van €1000,- wel meenemen naar Hoorn.
Als u erbij wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden voor deze middag (verplicht)
via bureau@terebinth.nl of tel.06 2417 3646.
Zie ook Actueel - Terebinth - Stichting voor funerair erfgoed.

Met neven en nichten
De grafsteen van het graf van Jacob Bruin en zijn dochter Aafje is hersteld.

Op initiatie van een van de kleinkinderen hebben neven en nichten dit
samen geregeld. Met een gepast drankje en verhalen over opa en de
familie hebben zij de steen onthuld.
Een mooi voorbeeld dat navolging verdient.

Voor 2022 staan in elk geval op het programma
NLdoet dag op 11 en 12 maart
Lezing 13 april
Herdenking 4 mei
Open Monumentendag 10 september
Informatieborden, QR-code, herstelde kettingen, banken, bomen
En wat er verder nog als verrassing langs komt.
En natuurlijk Nieuwe Vrienden altijd welkom vriendenkeern@hotmail.com

