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Hilda Reijm - Helder, de nieuwe HGB secretaris stelt zich voor
Sinds eind maart 2012 ben ik secretaris van het algemeen bestuur van het Historisch Genootschap Beemster (HGB). Na bijna 40 jaar in de gezondheidszorg te
hebben gewerkt, waarvan 23 jaar thuiszorg in o.a. Beemster, vond ik het tijd voor
iets anders. Bijna historisch is dat ik heb samengewerkt met zuster Houtkooper,
bij veel Beemsterlingen bekend als dé wijkzuster.
In 1974 kochten Arie, mijn man en ik een
huis op de Klaterbuurt van zuivelfabriek
De Tijd. We wonen er nog steeds, het is
hier goed toeven. Uit reacties van velen
blijkt het een huis te zijn met een
geschiedenis, leuk om deze verhalen te
horen.
De ervaring heeft geleerd dat wanneer
verenigingen horen dat iemand met zijn
werkzame leven stopt al snel een beroep wordt gedaan op die persoon. Zo
ben ik door het Historisch Genootschap
benaderd voor een bestuursfunctie.
Het HGB heeft in het leven van ons
gezin jarenlang een grote plaats ingenomen door het penningmeesterschap van
Arie. Onze drie kinderen zeiden zelfs dat
hij samenwoonde met Betje Wolff.
Met heel veel plezier heb ik jaren aan
zijlijn van het Historisch Genootschap
mogen genieten. Het is een vereniging
met enthousiaste besturen en vrijwilligers. De betrokkenheid van iedereen
maakt het een geweldige vereniging
waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen. De rijke geschiedenis en de
huidige ontwikkelingen maken Beemster
uniek.◄

Hilda Reijm-Helder
Het laatste nieuws leest u op de
website van het HGB:
www.historischgenootschapbeemster.nl

Ook leest u hier alle achtergrondverhalen en vindt u alle informatie
over de afdelingen.

Filmmiddag in Westerhem
Voor het eerste sinds jaren is er een filmmiddag voor HGB leden georganiseerd.
De PR commissie had dit, met hulp van
de vrijwilligers van Westerhem, op zich
genomen en het werd een succes. Op de
regenachtige zondagmiddag van 27 januari waren 63 personen naar Westerhem
gekomen om de vier films te zien. 49 HGB
leden en 14 niet HGB leden waarvan één
familie lid is geworden van het HGB. Het
paste maar allemaal net in de hooiberging
en op de hooizolder.
Het programma begon om 14.00 uur en
om 16.00 uur was het geheel afgelopen.
Zeker voor herhaling vatbaar, was een
veel gehoorde opmerking en dat gaan we
ook zeker doen. Het oude filmmateriaal,
modern getoond met een DVD op het
grote TV scherm, viel in de smaak en menig beeld werd herkend, al was niet al het
filmmateriaal uit de Beemster afkomstig.
De film: “Het gebruik van paardenkracht”
liet de ommekeer zien van het gebruik van
paarden naar mechanische trekkracht. Uit
1926 was een film te zien over oogsten en
oogstfeesten. De derde film heette:
“Sprekend verleden”, een film van de Floralia en liet voorbereidingen van een optocht in Amsterdam en het verzorgen van
de zaden en plantjes voor de tentoonstelling zien. De laatste film stamde uit 1960
en liet de noodzaak van ruilverkaveling
zien.
We hebben nog veel meer materiaal,
maar als u oud film materiaal heeft dat
getoond mag worden dan houden we ons
graag aanbevolen. Neem dan contact op
met de PR commissie. De volgende filmvoorstelling is in het najaar.◄

Nieuwjaarsreceptie in Westerhem
Op 4 januari hielden vier Beemster
Verenigingen hun traditionele Nieuwjaarsreceptie in het Agrarisch Museum
Westerhem. Zo`n 80 vrijwilligers waren
aanwezig om elkaar een goed en gezond
2013 toe te wensen: de sfeer was gezellig en geanimeerd. Voorzitter Henk
Komin van het HGB sprak een woordje
en keek nog even terug op het Beemster
400 jaar met zijn vele hoogtepunten.
Henk wenste ons een goed
`vrijwilligersjaar` toe.
De vier Beemster verenigingen zijn:
Beemster Welvaart, Stichting Wereld
Erfgoed Beemster , Boerderijenstichting
en het HGB.◄

Wist u dat?
Het is dit jaar “Het Jaar van de Boerderij”. Daar vallen ook de stolpen onder.
Boerderij de “Eenhoorn” uit de Beemster
behoort tot de top 100 van Nederlandse
boerderijen. Museum Westerhem besteedt hieraan in 2013 op bescheiden
wijze aandacht. Meer weten:
www.boerderij2013.nl
Vorig jaar was het “Het Jaar van de Historisch Buitenplaatsen”. Ooit telde de
Beemster er meer dan 40. Meer weten:
www.buitenplaatsen2012.nl.
Vorig jaar bestond de Beemster 400 jaar,
dit jaar de grachtengordel van Amsterdam en de Jordaan. In het museum “het
Grachtenhuis” in Amsterdam krijgt u op
een bijzondere wijze het ontstaan van de
grachtengordel en de Jordaan te zien.
Zie ook: www.hetgrachtenhuis.nl.
Hebt u al een gezinslidmaatschap van
het HGB? Het kost maar €8,00 meer per
jaar en dan hebben twee personen alle
HGB voorrechten.
Geef u op bij het secretariaat.◄
Graag de Actueel in kleur?
Geef dan uw mailadres door:
(met naam, adres en woonplaats)
Info@historischgenootschapbeemster.nl

Colofon:
De HGB Actueel is een uitgave van het Historisch Genootschap Beemster.
Redactie: Aafje de Jong, Harry Heijmans en Jan Jobsis.
Foto’s: Bert Jaarsma, Hilda Reijm, Wim van Twisk en Jan Jobsis.
Informatie: tel: 0299 683500 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.
Bankrekeningnummer: 84.35.90.181

Komt er een telefoontje van de Actueel.
Wil jij je even voorstellen aan de leden
van het HGB, met foto? Kan dat?
Dus even voorstellen:

Ik ben Wim van Twisk,
61 jaar, getrouwd met Rikie en we wonen
in Middenbeemster. We hebben twee
zonen die ook op en in de “buurt” wonen
en vijf kleinkinderen. Dus opa en vooral
oma kunnen lekker dichtbij oppassen.
Na mijn studie HTS Civiele Techniek
(W&W) in Alkmaar ben ik begonnen als
uitvoerder bij Aannemersbedrijf De Ruiter
Waterwerken en
Buisleidingen (nu
BAM), waar ik veel
landelijke projecten
heb uitgevoerd. Daarna heb ik gekozen
om de sfeer te proeven aan de opdrachtgeverkant. Bij het
Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
was ik verantwoordelijk voor het onderhoud aan wegen,
havenloodsen, woningen, sporen, groen e.d. van het westelijk
havengebied.
Na zeven jaar ambtenaar werd ik bedrijfsleider bij Heijmans Wegenbouw uit
Rosmalen voor de regio Noordholland.
In 1995 werd ik bedrijfsleider bij Aannemingsbedrijf Woestenburg uit De Rijp.
In 2000 is Woestenburg overgenomen
door Dura Vermeer. De infrastructurele
werkzaamheden werden vanuit De Rijp
gecoördineerd en in 2008 zijn we verhuisd naar de Vredenburgweg in de Zuidoostbeemster. Nu ben ik commercieel
adviseur bij Dura Vermeer met als speerpunt: de bedrijven in het havengebied
van Amsterdam.
Naast mijn werk heb ik zitting in de gemeenteraad voor de fractie van de VVD
en zit ik in de ledenraad van de Rabobank Waterland eo. We houden van tennis, fietsen, golf en de caravan.
Vorig jaar ben ik gevraagd om mee te
helpen bij het HGB bij Stichting Beheer
Gebouwen. Met mijn technische achtergrond en de jarenlange ervaring van
Bert Jaarsma, zullen wij samen waken
over het beheer en onderhoud van de
HGB gebouwen. Ik hoop op een prettige
samenwerking.◄
Wilt u iets melden aan de redactie:
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster
of: prc.hgb@gmail.com

Bezichtiging van de fundering van
graanmolen ‘De Nachtegaal’
Donderdagochtend, 6 december 2012,
hebben ongeveer 15 leden van het Historisch Genootschap Beemster en de
Vrienden van De Nachtegaal een bezoek
gebracht aan de opgraving van het oude
fundament van korenmolen ‘De
Nachtegaal’. De afd. Beemster Erfgoed
had op verzoek van Bert Jaarsma deze
excursie georganiseerd. De excursie
startte met een voorwoord van Bert over
de vorderingen van de restauratie van de
molen. De verwachting is dat de molen
rond september 2013 weer zal draaien.

Museumnieuws Betje Wolff
Zoals gebruikelijk komt er een zomertentoonstelling in het museum. Het onderwerp is ditmaal: Familieschatten.
In veel families komen voorwerpen voor,
die al jaren in de familie zijn. Niet van
grote financiële waarde maar van veel
emotionele waarde, door het verhaal
erachter. Er zijn al wat voorwerpen verzameld maar we doen nu ook een oproep aan u.
Hebt u een ‘familieschat met een verhaal’
in uw bezit en mogen we die tentoonstellen van 1 mei tot 1 oktober?
De voorwerpen worden tentoongesteld in
vitrines.
Misschien hebt u vragen hierover. U kunt
contact opnemen met:
Aafje de Jong, tel. 0299 427800
mailadres: aafje.dejong@planet.nl
Tiny van der Nes, tel. 0299 681595 .◄

Agrarisch Museum Westerhem

De opgraving van het oude fundamentdoor de Rijksdienst voor het cultureel
Erfgoed is verplicht omdat ‘De
Nachtegaal’ een rijksmonument is.
Jan van Doesburg, archeoloog van de
RCE, gaf aan de toeschouwers een verhelderende uitleg. Hij wees ons op de
belijning van de molen, de gemetselde
pilaren, de tussenmuren en delen van de
houten fundering. In de fundering vonden
de onderzoekers drie kuilen met de
complete skeletten van drie honden! In
een sloot naast het fundament trof men
delen van eenvoudig serviesgoed, kookpannen en veel pijpenkoppen aan. Alle
voorwerpen uit de 17e eeuw. Interessant
is dat restanten van een eerdere molen
gebruikt zijn voor het fundament van ‘De
Nachtegaal’. Over enige tijd zal Jan van
Doesburg een lezing verzorgen over
deze opgraving.
Namens de afdeling Beemster Erfgoed
V.S.E. Falger en
C.A. Beemsterboer-Köhne.◄

Ook in Westerhem komt een nieuwe
jaartentoonstelling.
Het heet:
Wonen en Werken in de Beemster
In vogelvlucht worden vele zaken uit het
verleden tot het heden getoond die te
maken hebben om de Beemster tot een
goed woon- en werkgebied te maken.
Waar moeten we dan aan denken? Aan
de agrariërs, maar ook aan winkels,
kroegen, de notabelen, de gemeente en
de politie. De oude oogstfeesten en de
kermissen. De arbeiders die al het werk
in de Beemster hielpen uitvoeren, over
hun huisvesting en hun sociale leven. De
bloembollen en de staande kassen vinden hun plekje. De gevolgen voor de
tuinbouw na 1945 toen de Beemster
weer droog viel na de inundatie. Veel
zaken die met wonen en werken in de
Beemster te maken hebben. We zijn nog
aan het voorbereiden en de praktijk zal
wel weer zijn dat we moeten selecteren.
Hoe het geworden is kunt u vanaf 1 mei
2013 in het museum zien.◄

Agenda, noteer al vast de data:
* 20 februari de tweede winterlezing.
* 27 maart, algemene ledenvergadering
in de Keijserkerk.
* 31 maart en 1 april Beemster kunst
route met in Westerhem o.a. een
expositie met werken van Simon de
Heer.
* Er staan nieuwe schoolfoto’s op de
HGB website, het bekijken waard!
Gegevens over deze onderwerpen en
tijd van deze evenementen volgen.◄

