
JAARVERSLAG 2006 

Het derde jaar van de Historische vereniging Sijbekarspel/Benningbroek “Lijnen door de tijd”. 
Verheugend was dat we eind 2006 het 181e lid konden verwelkomen. 

Het bestuur 
Het bestuur bestaande uit 5 personen, Lou Klaver, Anneke Helder, Conny Stolk-van Veen, Peter 
Timmerman en Peter Sasburg, is dit jaar 8 keer voor vergadering bijeen geweest. Helaas moesten 
we in november afscheid nemen van Conny. 

Activiteiten voor de/of door de leden 
Op 28 januari werd, in samenwerking met café de Roode Leeuw en in het kader van 60 jaar 
bevrijding, een dansavond georganiseerd met L-Star; muziek uit de 60er jaren. Het was een 
gezellige avond met goede muziek. De opkomst was echter teleurstellend. Op 17 maart was een 
optreden van Ina Broekhuizen-Slot, met een groot aantal bezoekers hebben we kunnen genieten 
van haar gedichtjes en schetsjes. Op 28 april werd onder grote belangstelling geluisterd naar de 
boeiende lezing van Ir. A. de Boer over zijn woning, een historisch boerderij Dr. De Vriesstraat 12. 
Dauwtrappen op zaterdag 3 juni. Ruim 50 mensen hebben ook dit voorjaar een vroege wandeling 
gemaakt met een ontbijt als afsluiting. 

Commissies 
Dit jaar is een start gemaakt met de commissie bewoningsgeschiedenis, bestaande uit Ir. Louis de 
Boer en Peter Boon. 

Kerkplein en Sneekerhof 
Dorpsbewoners konden namen bedenken voor het nieuwe plein aan de Kerkelaan en de 
nieuwbouw. Dit n.a.v. een verzoek van de Gemeente Noorder-Koggeland aan de vereniging. 

Lidmaatschap 
Als vereniging hebben wij ons aangesloten bij het Westfries Genootschap en vrienden van het 
Westfries Archief. 

Dorpsfilm/documentaire 
Onder grote belangstelling is op 24 november het 1e deel van de film gepresenteerd aan de leden. 
Hieraan vooraf hebben we met ruim 60 mensen genoten van een heerlijke Westfriese 
broodmaaltijd. Vervolgens is op 2 december de film aan sponsors en overige belangstellenden 
getoond. 

Kroniek 
In een nieuw jasje is de 3e kroniek gepresenteerd op 24 november. Wederom mooie verhalen door 
en over dorpsbewoners. 

Skouwerkloppie 
Voor de 2e maal is het Skouwerkloppie uitgereikt, deze maal aan Dirk Broers voor zijn grote 
verdienste aan de gemeenschap. 

Project “Verdwenen middenstand in West-Friesland” 
Drie leden van onze vereniging hebben een cursus Middenstandgeschiedenis gevolgd welke werd 
gegeven in het Westfries Archief. Dit is een onderdeel van het project “Verdwenen middenstand in 
West-Friesland”, met als doel de Westfriese middenstand zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit 
is een gezamenlijk initiatief van St. Museaal en historisch perspectief nh, de Commissie 
Geschiedschrijving v/h Westfries Genootschap, het Westfries Archief, het regionaal Archief 
Alkmaar en in samenwerking met de historische verenigingen in de regio. 

Landelijke archievendag 
Op zaterdag 14 oktober was de vereniging vertegenwoordigd op de archievendag in het nieuwe 
onderkomen van het Westfries Archief. 

Kerstfair 
Op 16 en 17 december was de vereniging aanwezig met een stand op de Kerstfair. 
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Uit de Dorpsfilm, Klaas Vlaar en Wendy Louter 


