
Jaarverslag 2013  

Het bestuur: we zijn 8 maal voor bestuursvergadering bijeen geweest, 1 ledenvergadering.  
Op 15 maart was onze jaarvergadering. Tijdens deze vergadering zijn met goedkeuring van de 
leden 2 nieuwe bestuursleden benoemd, Jelte Oosterkamp en Annelies Timmerman. Jelte neemt 
de financiën voor zijn rekening en Annelies de ledenadministratie. Wij zijn blij dat de vacature van 
Peter Timmerman op deze manier wordt ingevuld.  
Dorpsfilm/documentaire: tijdens de jaarvergadering zijn de leden akkoord gegaan met het 
voorstel om de contributie eenmalig te verhogen tot 20 euro om de nog openstaande schuld af te 
kunnen lossen. Een overeenstemming is bereikt met Klaver Video en Uitg. Sasburg.  
Lezing: na de jaarvergadering heeft de heer Ad Gieling een boeiende lezing gehouden over “Geld 
uit Medemblik”. Ondersteund met beelden vertelde hij als verwoed verzamelaar over het ontstaan 
van de Westfriese munt. Dauwtrappen: onder leiding van Kees Stins is er op 18 mei weer een 
mooie wandeling gehouden door de weilanden met daarna een heerlijk ontbijt in café de Roode 
Leeuw.  
Open monumentendag: het was slecht weer op zaterdag 14 september. Daardoor waren er niet 
zoveel bezoekers, maar die wel kwamen waren de echte liefhebbers. Er waren drie boerderijen te 
bezichtigen; Klaas Helder en Ria Scheper, Peter Boon en Piet en Lammie Bregman. Bij de eerste 
boerderij kon men tevens een kleine expositie zien van schilderijen gemaakt door Ria. Peter Boon 
had tevens een expositie van klein landbouwgereedschap. In het Witte kerkje was o.a. informatie 
en beelden over oude grafstenen. Alleen hij of zij die rijk en/of machtig was kon zich zo'n grafsteen 
veroorloven. In de kerk van Sijbekarspel waren mooie grafstenen met teksten te zien. Kees en 
Marian Stins verwelkomden de bezoekers in Westfries kostuum en vertelden over hun kleding en 
de bijpassende sieraden.  
Najaarsbijeenkomst: dinsdag 12 november was onze najaarsbijeenkomst, zestig leden kwamen 
's middags naar de Roode Leeuw. Na de koffie, met daarbij ons eigen likeurtje het "Dorpsdruppie" 
met slagroom, opende de voorzitter de bijeenkomst. Doormiddel van filmbeelden kregen we 
vervolgens een mooi overzicht te zien van tien jaar "Lijnen door de tijd". Daarna volgde een 
boeiend interview door Lou Klaver met Leentje Linders. Leentje is een van de oprichters van onze 
vereniging en was enkele jaren bestuurslid. Toen volgde het stamppotbuffet, met als toetje 
stoofpeertjes. Jantien en haar staf hadden eer van hun werk, want er werd heerlijk van gegeten.  
Het "Skouwerkloppie" was deze keer voor Piet Kos. Hij kreeg deze oorkonde aangeboden voor 
zijn onvermoeibare inzet bij de verbouwing van het dorpshuis "De Vang". Het dorpshuis is voor de 
dorpsgemeenschap van grote betekenis en kan nu weer jaren mee.  
Lezing: Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Elfsteden Vereniging, gaf 's avonds onder 
aanwezigheid van tachtig belangstellenden een lezing over de Elfstedentocht en de organisatie 
hiervan. Het verhaal over hoe en wat er komt kijken om deze schaatstocht te organiseren en de 
vele anekdotes die er zijn waren interessant om te horen. Met een wel verdient applaus en een 
mand vol dorpsproducten ging hij weer naar Friesland, nu wetende waar Benningbroek en 
Sijbekarspel liggen.  
Presentatie van de Kroniek 2013. Deze keer met o.a. een overzicht van tien jaar "Lijnen door de 
tijd", mooie winterverhalen uit 1963, de bouwkundige geschiedenis van de stolp in het Galop, Dr. 
de Vriesstraat 12, van Louis de Boer, het verhaal van "Valentijn" op de hoek van de Nieuwe weg 
door Gre Mantel en over propaganda in de 2e W.O. door Chiel de Leeuw. Het eerste exemplaar 
werd overhandigd aan Leentje Linders.  
Tien jarig jubileum: Vanwege het tienjarig bestaan trakteerde de vereniging alle leden op een 
envelop met daarin de herdruk van vijf oude dorps ansichtkaarten. Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door het Regionaal Administratiekantoor Haakma.  
Anneke Helder  
januari 2014  
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