
JAARVERSLAG 2009 

Jaarvergadering 
Op vrijdag 17 april is onze eerste ledenbijeenkomst van dit jaar, namelijk de jaarvergadering. 
Wij kunnen 49 leden verwelkomen in het café de Roode Leeuw. 
Op deze avond nemen wij afscheid van Peter Sasburg als bestuurslid. Hij vindt na vijf jaar dat het 
voor hem genoeg is en tijd wordt voor nieuwe wegen, het liefst zou hij nu iets willen doen buiten de 
historie omdat zijn dagelijks werk ook uit historie bestaat. Peter kijkt terug op vijf plezierige 
bestuursjaren met als hoogtepunt het realiseren van een dorpsdocumentaire. 
Lou bedankt Peter namens de vereniging voor zijn actieve en creatieve inzet en krijgt een bon 
overhandigd en zijn echtgenote Hil en boeket bloemen. Met algemene instemming wordt 
vervolgens Bart Spruit gekozen als nieuw bestuurslid. 

“60 miljoen jaar vleermuizen” 
Na de pauze geeft Cees Bakker met behulp van beeld en geluid een boeiende lezing over 
vleermuizen. Door grote interesse en jarenlang actief onderzoeken op dit gebied is Cees inmiddels 
vleermuisdeskundige te noemen. Vol aandacht wordt door de toehoorders de informatie gevolgd 
over ondermeer de vele soorten vleermuizen en de wijze waarop je ze kunt determineren. 
Na afloop wordt Cees bedankt voor deze mooie lezing waarna men vervolgens het door Cees 
meegenomen begeleidend materiaal kan bekijken. 

Dauwtrappen 
Op zaterdag 30 mei is het weer zover. Vroeg in de morgen vertrekt er een groep vroege vogels. 
Deze keer niet over extra bruggen maar wel en bezoek aan de nieuwe stal van Elroy Stins en een 
bezoek aan een bloemenkas van de familie Mol. De wandeling word afgesloten met een goed 
verzorgd ontbijt in de Roode Leeuw. 

Op vrijdag 13 november was de najaarsbijeenkomst. Maar liefst 74 mensen nemen deel aan de 
Westfriese broodmaaltijd waarmee de avond begint. Lou Klaver opent met een welkomstwoordje 
en het uitreiken van het “Skouwerkloppie”. Deze waarderingsprijs wordt jaarlijks toegekend; dat is 
deze keer aan Marijtje Posch-Sluis. Zij krijgt deze oorkonde, gemaakt door Leentje Linders, 
vanwege haar verdienste voor de dorpsgemeenschap op cultureel en sociaal gebied. Naast 
moeder en boerin was zij een actief bestuurslid bij vele dorpsverenigingen. Ze gaf vele cursussen 
aan vrouwen en zet zich nu nog actief in voor de ouderen in onze gemeente en daar buiten. Ook 
was ze ooit initiatiefneemster van de bekende concerten in de kerk van Sijbekarspel. Destijds 
begonnen om geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van het kerkorgel. 

Een lezing over molens door Klaas de Leeuw volgt later op de avond. Hij vertelt ondermeer over 
de voortgang van de herbouw van de meelmolen “De Haan”. Als alles meezit zal de molen met 
restaurant over enkele jaren in volle glorie verrijzen langs de A7 bij de Boerdijk. 

De kroniek 2009 wordt tot slot uitgereikt. Een uitgave in een nieuw jasje met veel mooie artikelen 
over het verleden van Sijbekarspel en Benningbroek.  
De eerste kroniek wordt door de voorzitter overhandigd aan Peter Sasburg.  
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