In december 2019 brachten we een “Den Heertgang” over 100 jaar toneelvereniging
O.K. uit. Daarin is een foto opgenomen die gemaakt is tijdens een oriëntatietocht
Thijs Braam dacht toen al, dat het gezelschap bij de familie Habraken zat.

Jan van Buuren kende de foto. Staand v.l.n.r.; Mijn oma Dina Habraken-van Kessel
en mijn tante Anneke (van Oploo) Habraken. Met het witte overhemd mijn opa Cees
Habraken. Het kind en overige personen ken ik niet. Aanvulling Thijs Braam: Links op
de foto zit volgens mij Charles Verzijl. De vrouw met het glas is een van de zussen
van Engelen, rechts daarachter de regisseur Jan Grosfeld sr. en de vrouw rechts op
de stoel zou Liesje Heijmans – van Nielen kunnen zijn.
Zoekend naar foto’s voor Den Heertgang over 75 jaar Scouting kwam ik in contact
met Jan van Buuren. Hij stuurde mij een aantal foto’s van de Halse (of Halsche?)
Barrier rond 1935. Zijn moeder was een dochter van Cees Habraken en een zus van
Toontje Habraken, die wij kennen van O.K. Vriendelijke groeten, Thijs Braam.

1935 ( ca) de familie Habraken met de verkenners voor het huis op de Halse Barrier
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Het kruisbeeld op de Hal is daar geplaatst in 1937, bij gelegenheid van de landelijke
jamboree van de Verkennerij in Bloemendaal. door Frits Janssens. Hij platste het
kruis samen met vader Cees Habraken en zoon Toontje Habraken.
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