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Van de penningmeester
Even voorstellen. Ik ben Harry Heijmans, sinds enkele maanden echt in de AOW en
woonachtig in Zuidoostbeemster. En dat al gedurende 33 jaar.
Sinds twee jaar ben ik penningmeester van het Historisch Genootschap en dat heb ik
geweten. Zo’n vier jaar terug vroeg Arie Reijm, toen de penningmeester, om wat hulp
bij het boeken van financiën. Nu heb ik wel wat verstand van boekhoudingen, maar ik
ben geen echte boekhouder. Maar ja een beetje helpen kan toch geen kwaad?
Wist ik veel dat Arie een verborgen agenda
had om mij tot penningmeester te bombarderen. Maar goed, ik ben het nu en dat zult
u weten ook.
Om maar meteen met het belangrijkste te
beginnen. U betaalt in het algemeen vlot
uw contributie en meestal ook nog wat
meer. Dat stellen wij als bestuur uiteraard
zeer op prijs.
Helaas zijn er ook nog enkele achterstanden. Een kleine honderd leden moet
haar of zijn verplichting over 2010 nog
voldoen. Er zijn nog leden die een achterstand hebben over 2009 of zelfs 2008. Bij
deze dus een oproep om snel uw contributie te voldoen. Binnenkort zullen de
herinneringsnota’s worden verzonden. Zorg
dat u niet daarbij zit en betaal per
omgaande. Wij hebben het geld hard nodig
om de vereniging draaiende te houden. En
daar doen we veel voor.
We hebben twee prachtige musea, die weer
volop open zijn. We gaan naar een 75 jarig
bestaan van de vereniging toe in 2011.
Daar zult u als lid nog veel van horen. En
dan 2012, het 400 jarig bestaan van de
Beemster. Ook dan zullen we laten zien dat
we er als Historisch Genootschap zijn en
staan voor de historie van de Beemster.
Harry Heijmans, penningmeester van het
Historisch Genootschap Beemster.

Wist u dat:
- De nieuwe afdeling Beemster Erfgoed van
start is gegaan.
- Dat Betje Wolff een kopie van het model
van Vredenburg heeft uitgeleend aan het
Paleis op de Dam in Amsterdam. U kunt
het daar bewonderen in een tentoonstelling over bouwvormen.
- We kunnen nog vrijwilligers gebruiken voor
de beide musea. Het kost u één tot twee
dagen in maand. Meld u aan bij de
redactie van de Actueel.

Heeft u al een partner-lidmaatschap
van het HGB?
Aanmelden: 0299 684431 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl
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darsdeuren kunnen dan geopend worden
en wordt het interieur van het museum
door de glazen wand zichtbaar.
Veel verandering rond boerderij
Westerhem. Een goede reden om weer
eens een bezoekje te brengen aan het
museum Westerhem, het voorhuis en de
mooie vernieuwde tuin.
Als lid heeft u gratis toegang.

De tuin van Westerhem
Wie langs de Middenweg 185 in de
Middenbeemster loopt en een blik werpt
op de tuin van boerderij Westerhem
ontdekt dat er veel is veranderd. De slootkanten zien er weer heel mooi uit. De
nieuwe hardhouten beschoeiing verrijkt het
aanzien. Het paadje naar het voorhuis is
veranderd. Het schelpenpaadje is
verdwenen en een nieuw pad, van gele
klinkertjes, vanaf de oprijlaan naar de
ingang is er voor in de plaats gekomen.
Ook de tuin is onderhanden genomen. De
beplanting is op een aantal plekken
aangepast en verfraaid. Voor het voorhuis
is het perk voorzien van rozen. De klacht
dat er soms wel veel “kale modder” lag is
hiermee ten einde. Er zijn hortensia’s
geplant aan de wallenkant bij de Kerkhoflaan en een aantal hegjes om een scheiding aan te brengen tussen de
verschillende delen van de tuin. Het
ontwerp van de veranderde tuin is van
tuinarchitect Esther de Winter.

Museum Westerhem
Ook Agrarisch Museum Westerhem heeft
een verandering ondergaan. De ingang is
van de Uilenhoeve verhuisd naar de
Middenweg. Aan de Middenweg is een
nieuw bord van het museum geplaatst.
Bezoekers kunnen via de oprijlaan naar
het museum wandelen. Om het aangezicht
vanaf de Middenweg naar het museum
aantrekkelijker te maken komt er een
glazen wand achter de darsdeuren. De

Het nieuwe rozenperk boerderij Westerhem

Nieuwe vloerbedekking
In de tuinkamer van museum Betje Wolff
lag al jaren vloerbedekking bestaande uit
tapijttegels. Ook leefde al jaren bij het
bestuur de wens om daar eens verandering in te brengen en een vloerbedekking
te kiezen die beter past bij de sfeer van de
tuinkamer. Dit voorjaar is, nog voor de
grote schoonmaak, de kamer uitgeruimd.
Dat moest met de nodige voorzichtigheid
gebeuren, immers alles is oud en daardoor
kwetsbaar. Het kabinet moest helemaal
leeg en in onderdelen uit elkaar. De
kachel, de secretaire, de tafel en stoelen,
alles werd ondergebracht in de andere
kamers.
Gelukkig kregen we hulp van de “sterke”
echtgenoten van enkele bestuursleden!
Er is een prachtige zachtgroene vloerbedekking gekomen, die de kamer een
mooie uitstraling geeft.
Komt u zelf eens een kijkje nemen?

Nieuwe vloerbedekking bij Betje Wolff

Bord en nieuwe wallenkant bij Westerhem

Wilt u iets kwijt aan de redactie:
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster
of: prc.hgb@gmail.com

Colofon:
De HGB Actueel is een uitgave van het Historisch Genootschap Beemster.
Redactie: Aafje de Jong, Henk Komin en Jan Jobsis.
Foto’s: HGB archief, Johan de Jong en Jan Jobsis.
Informatie: tel: 0299 684431 of via mail: info@historischgenootschapbeemster.nl
Email PR commissie en redactie HGB Actueel: prc.hgb@gmail.com
Postadres: HGB-PR commissie, postbus 73 1462 ZH Middenbeemster
Lidmaatschap individueel: eerste jaar €10,00, daarna €17,00 per jaar.
Gezinslidmaatschap en voor bedrijven en instellingen het eerste jaar €20,00, daarna €25,00 per jaar.
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Rond de haard bij Betje

Drieluik in Westerhem

HGB 75 jaar

Elke zomer en soms in de winter is er een
nieuwe expositie in museum Betje Wolff.
Dit jaar is het thema `Rond de haard`.
Voor het samenstellen van een nieuwe
expositie gaan we eerst uitzoeken en
opzoeken wat er in onze eigen collectie
aanwezig is. Dan kijken we ook altijd even
bij museum Westerhem of daar iets is dat
past bij de tentoonstelling. Er zijn altijd
dingen waarvan wij weten dat ze er zijn,
maar niet in onze collectie aanwezig. Wij
vragen dan aan andere musea items in
bruikleen. Dit wordt bijna altijd toegestaan:
wij lenen zelf ook uit.
Dit jaar hebben we een aantal ‘bruiklenen`
uit een wel heel bijzonder museum:
Streekmuseum Jan Anderson.
Jan Anderson bezit de grootste particuliere
verzameling van Nederland. Hij leent graag
en veel uit. Meer dan zestig musea hebben
al pronkstukken uit zijn collecties geleend.
Museum Betje Wolff mocht een aantal
oorlogskacheltjes, bijzondere spaarpotten
en een Jugendstil gashaardje lenen.
Het is de moeite waard om eens een kijkje
in dat museum te nemen!

Agrarisch Museum Westerhem bestaat dit
jaar tien jaar. Met een bijzondere tentoonstelling wordt dit gevierd. Een drieluik. Er
worden drie tentoonstellingen in één
getoond. Het
eerste deel van de
drieluik gaat over
Wouter Sluis.
Wouter Sluis heeft
voor de agrarische
sector vele verbeteringen bedacht
en toegepast. De
tentoonstelling laat
Wouter Sluis
vele attributen zien
en in een aantal
fotolijsten wordt zijn werk nader toegelicht.
Het tweede deel van de drieluik gaat over
Jan van Wonderen. Jan van Wonderen was
in de vorige eeuw
veeverloskundige
en een begrip in
de Beemster. Zijn
verlosgereedschappen staan
uitgestald en in
een aantal fotolijsten wordt het
gebruik en de
Jan van Wonderen
toepassing nader
uitgelegd. Het
geheel geeft een goed beeld van wat Jan
van Wonderen heeft betekend.
Het derde deel gaat over twee zaken. In het
eerste deel wordt in twee fotolijsten het
ontstaan en de afgelopen tien jaar van het
museum in beeld gebracht. In het tweede
deel worden de eigenaren van boerderij
Westerhem vanaf 1877 belicht. Het begon
met Hendrik Scheringa als bouwer en eerste
eigenaar, tot de huidige eigenaar: Het Historisch Genootschap Beemster.
In een apart boekje wordt de tentoonstelling
beschreven. Dit boekje is bij de kassa van
het museum gratis verkrijgbaar. Deze
tentoonstelling is uw bezoek meer dan
waard.

In 2011 bestaat het HGB 75 jaar. Dat gaat
niet zomaar voorbij. Het HGB zal op een
aantal bijzondere wijzen hieraan aandacht
geven. De beide musea, Betje Wolff en het
Agrarisch Museum Westerhem, zullen voor
het eerst een gemeenschappelijke jaartentoonstelling aanbieden. De “Nieuwe
Schouwschuit” komt met een speciale
editie uit en er komt wel een heel bijzondere
ledendag. Op zaterdag 16 april 2011 zal in
de Keyserkerk in de Middenbeemster een
bijzondere bijeenkomst in woord, beeld en
muziek over een aantal uiteenlopende
onderwerpen komen. Wat het precies wordt
krijgt u nog te horen, maar noteert u wel al
vast in uw agenda:
Zaterdag 16 april 2011 een feestelijke HGB
dag voor leden en genodigden.

1919 boerderij Westerhem

De nieuwe website

Adres: Kethelweg 50
3135 GM Vlaardingen
tel. 010-4343843
Geopend: iedere zaterdagmiddag en eerste
zondag van de maand.
Toegang gratis.

Cadeau voor het HGB
U kunt het jarige HGB een prachtig cadeau
schenken, eigenlijk wel twee. Het eerste is
dat u uw lidmaatschap omzet in een
gezinslidmaatschap (€25,00 i.p.v. €17,00
per jaar). Het tweede cadeau kunt u aan
het HGB schenken door er voor te zorgen
dat al uw familie en vrienden lid worden van
het HGB. Bedrijven of instanties mogen ook
lid worden.
Meld de nieuwe leden aan via:
info@historischgenootschapbeemster.nl
postbus 73, 1462 ZH Middenbeemster.

Website HGB
Kijkt u wel eens op de website van het Historisch Genootschap Beemster? U zult dan
ontdekt hebben dat er een vernieuwing heeft
plaats gevonden. De vormgeving is aangepast en vernieuwd. Het geheel ziet er meer
eigentijds uit. De informatievoorziening is als
vanouds geheel bij. Alle nieuwtjes, achtergrondinformatie en wetenswaardigheden van
het HGB kunt u op deze website terug
vinden. Nieuwsgierig, kijk dan op:
www.historischgenootschapbeemster.nl

Verschillende kachels bij Betje Wolff

Voor grafische communicatie
kom naar www.hoogcarspel.com

