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STICHTING VRIENDEN VAN DE BEGRAAFPLAATS KEERN TE HOORN 

 

Verslag over het jaar 2021 

1. Algemeen 

Ook 2021 zal als een bijzonder jaar herinnerd worden. Er waren vaak 
beperkingen en diverse activiteiten konden geen doorgang vinden. Gelukkig 
hebben veel van de werkzaamheden en de ontmoetingen buiten plaats gehad. 
Net zo als vorig jaar kunnen we concluderen dat er ondanks alles veel is 
gebeurd. Daarvoor is een woord van dank aan allen die daaraan hebben 
bijgedragen op zijn plaats.  

2. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Herman Kaptein, voorzitter, Rita Lodde-Tolenaar, 
secretaris, Irene Laan, penningmeester, Marjan Faber (afgevaardigd namens 
Kerkmeijer-de Regt Stichting), John Lamers en Tom Versluys, die de plaats van 
Karl Schuitemaker heeft ingenomen. Van Karl hebben we op een gezellige avond 
afscheid genomen en in Tom verwelkomen we een zeer jeugdige en enthousiaste 
opvolger.  

De taakverdeling is als volgt 

Herman Kaptein voorzitter, contact met de gemeente, onderhoud 
Rita Lodde-Tolenaar secretaris, geschiedschrijving, nieuwsbrief, pr 
Irene Laan penningmeester, ledenadministratie,  
Marjan Faber ledenadministratie, pr, wandelingen, lezingen 
John Lamers financieel adviseur, subsidies 
Tom Versluys  technische zaken, onderhoud 
 
Deze taakverdeling is erop gericht dat zoveel mogelijk zaken door een tweetal 
bestuursleden worden gedaan althans dat zij daarvan op de hoogte zijn, opdat er 
bij afwezigheid een en ander kan worden overgenomen. 
 

3. Vergaderingen 

In totaal heeft het bestuur in 2021 elf maal vergaderd, deels in klein gezelschap, 
deels alleen digitaal per mail. Voor de vergaderingen kan steeds gebruik 
gemaakt worden van een zaal van de Lutherse Kerk. Net als in 2020 hebben er 
geen vergaderingen met vertegenwoordigers met de gemeente kunnen 
plaatsvinden; deze vertegenwoordigers ontvangen de agenda en het verslag van 
de bestuursvergaderingen en worden op de hoogte gehouden van nieuwe 
ontwikkelingen. 

4. Organisatorische zaken  

De stichting is aangemeld bij diverse landelijke organisaties, zoals Terebinth en 
de Nederlandse Oorlogsgravenstichting.  
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De samenwerking met Vereniging Oud Hoorn op het terrein van website en 
nieuwsvoorziening is verder uitgebreid. Met Vrijwilligerspunt zijn er goede 
contacten; er melden zich regelmatig nieuwe vrijwilligers en de Westfriese 
Beursvloer en Westfriese Uitdaging zorgen voor fijne contacten en mooie 
cadeaus. Het contact met het bestuur van de oude begraafplaats in Purmerend is 
gelegd tijdens bestuursexcursie en we kunnen wat van hen leren. 

In het najaar heeft het bestuur zich aangemeld voor de prijs van de Gouden 
Terebinth. Op 12 december kwam het bericht dat de begraafplaats Keern samen 
met twee andere begraafplaatsen genomineerd is. 

 

5. Financiën 

Bij de organisaties die vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de stichting te 
weten Vereniging Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel loopt een vijfjarige lening 
waarvan reeds twee jaar is afgelost.  

Van de gemeente is subsidie ontvangen voor het plaatsen van het hek. Van 
diverse instellingen en fondsen zijn bijdragen ontvangen. Bij het Prins Bernard 
Cultuurfonds staat nog een subsidie voor diverse verbeteringen gereserveerd. 

Het overzicht van de financiële zaken en de begroting vindt u in het financieel 
verslag 2021.  

 
6. PR  

Voor de communicatie naar buiten wordt onder meer van de faciliteiten bij 
Vereniging Oud Hoorn gebruik gemaakt. De website en de nieuwsbrief van Oud 
Hoorn zijn kanalen die een groot bereik hebben onder degenen die als potentiële 
belangstellenden voor de begraafplaats kunnen worden aangemerkt. 

De eigen nieuwsbrief van de stichting is in 2021 vier maal verschenen en wordt 
gestuurd aan de Vrienden en aan bevriende organisaties en contacten. 

Op 30 april 2021 is de film uitgekomen die de regionale tv WEEFF heeft gemaakt. 
Daarin is een mooi overzicht van de geschiedenis en de verbeteringen in de 
afgelopen tijd. Aan de activiteiten als NLdoet en Open Monumentendag zijn zowel 
vooraf als nadien aardige artikelen verschenen in de regionale bladen. In 
fotoalbums die op de website van Oud Hoorn bij de Stichting Vrienden staan zijn 
activiteiten in beeld gebracht. 

De folder is op veel plaatsen verspreid, ook digitaal. Deze folder is ook te vinden 
in een speciaal kastje bij de uitgang van de begraafplaats.  

 
7. Vrienden  

Het aantal Vrienden wordt langzamerhand uitgebreid. Daarbij is juist het 
persoonlijk contact iets dat resultaat oplevert. Vanwege de bijzondere 
omstandigheden van dit jaar kon daar onvoldoende gebruik van worden 
gemaakt. De stand per 31 december 2021 is 50 Vrienden, waaronder 14 
Vrienden voor het leven. 
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8. Poort en hek 

Het nieuwe hek is eind 2020 gerealiseerd. De muur is hersteld, pilaren gemetseld 
en het hek geplaatst met lantaarns en solarverlichting en de naam.  

Tijdens Open Monumentendag, op 11 september 2021, is het hek door de 
burgemeester en de voorzitter plechtig voor altijd gesloten. De banken die de 
burgemeester op die dag heeft geschonken zijn inmiddels geplaatst. 

Uit de vele reacties blijkt dat de blik op de begraafplaats voor heel wat mensen, 
ook Horinezen, een verrassing is, die zich jarenlang verborg achter de muur.  

Aanvullende voorzieningen bij de ingang als een fietsenstalling en een container 
staat voor 2022 op het programma. Dan komen ook de informatieborden.  

 

9. Onderhoud 

Wekelijks is een medewerker van de gemeente bezig het onkruid te verdelgen en 
herstelwerkzaamheden te verrichten. Sinds de zomer van 2020 zijn zo’n zeven 
vrijwilligers iedere woensdagmorgen bezig graven schoon te maken en te 
herstellen en onkruid te wieden. Voor 4 mei zijn rode geraniums geplant op de 
oorlogsgraven. Sedumplantjes van de gemeente zijn door de vrijwilligers op de 
graven gezet.  

In het najaar zijn veel bollen geplant, een prachtige gift van de jarige firma Jan 
de Wit en van loonbedrijf Kok. 

Nabestaanden worden onder meer door het betere aanzicht van de begraafplaats 
gestimuleerd het graf van hun familieleden op te (laten) knappen; dit heeft al 
resultaat opgeleverd. 

 
10. Verbeteringen  

De gemeente heeft een plan opgesteld van te restaureren graven. Het gaat 
daarbij onder meer om het vervangen van kettingen en het herstellen van 
platen.  

Voor het carillon is een knopje op het kapelletje aangebracht zodat men het op 
ieder moment kan horen spelen.  

Van de firma Heddes is een prachtig rek met gieters ontvangen. 

 
11. Hulp van diverse zijden 

Via de Westfriese Beursvloer, die dit jaar digitaal werd gehouden, is contact 
gelegd met bedrijven en organisaties die de stichting behulpzaam kunnen zijn bij 
het realiseren van zijn doelstellingen. Daarbij gaat het onder meer om het 
ontwerp van de informatieborden, bloembollen en het leveren van materialen. 
Twee bestuursleden onderhouden het contact met deze bedrijven. 

12. Geschiedschrijving 
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Op de website van Oud Hoorn is onder KENNISBANK een speciaal deel ingericht 
met gegevens van de begravenen en de geschiedenis van de begraafplaats: 
Begraven op het Keern. De informatie wordt regelmatig aangevuld. Hiervoor is 
de hulp van vrijwilligers ingeroepen. Totaal staan er al meer dan 80 
beschrijvingen op de website. 

13.  Plannen in de omgeving 

De plannen om een toren van 16 tot 20 bouwlagen schuin aan de overkant van 
de begraafplaats te bouwen als onderdeel van het Stedenbouwkundig Plan Poort 
van Hoorn hebben tot bezorgdheid geleid.  

Het bestuur van de stichting heeft onmiddellijk een brief gezonden aan het 
college en de raad met het oog op de vaststelling van het plan op 8 december 
2020 en zijn ongerustheid uitgesproken. Ook zijn raadsleden uitgenodigd om op 
de begraafplaats de voorgenomen hoogbouw te komen visualiseren. 

Het bestuur heeft in 2021 de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd, staat in 
regelmatig contact met de omwonenden en Vereniging Oud Hoorn en heeft 
diverse brieven aan het college en de raad gestuurd. De plannen zijn inmiddels 
aangepast en de hoogte wordt nu maximaal vier of vijf bouwlagen.  

 
14. Vooruitblik 2022 

In februari 2022 zal de prijs van de Gouden Terebinth toegekend worden aan 
een van de drie genomineerden, waaronder de begraafplaats Keern. 
Tot de voorgenomen activiteiten van 2022 behoren het deelnemen aan NLdoet , 
4 mei, Vrijwilligersmarkt, de Westfriese Beursvloer en Westfriese Uitdaging en 
OMD.  
De voorbereidingen voor het maken van een mozaïekbank zijn in gang gezet. 
De informatieborden met QR code komen in de loop van het jaar. 
De fietsenstalling en de container zullen in dit jaar gerealiseerd worden en 
mogelijk ook een toilet voorziening. 
Het plan om eind oktober, begin november een speciale activiteit op de 
begraafplaats te organiseren wordt voorbereid. 
Het uitbreiden van het aantal Vrienden vraagt aandacht en bekeken wordt welke 
actie mogelijk is. 
Wat betreft wandelingen en lezingen is er contact met Vereniging Oud Hoorn. 
Het contact met het bestuur van de begraafplaats Drieboomlaan en met 
Purmerend is gelegd en ook met andere begraafplaatsen in de gemeente wil het 
bestuur bekijken wat we van elkaar kunnen leren en samen kunnen doen. 

De nieuwe raadsleden zijn uitgenodigd om de begraafplaats te bezoeken en 
kennis te nemen van de veranderingen en de plannen. 

Kortom, er is leven op de begraafplaats. 

 

Secretaris Rita Lodde-Tolenaar,   

Mei 2022 


