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Bestuur; geen wijzigingen, 7 maal bestuursvergadering en 1 ledenvergadering. Begin januari was 
de opening van het gemeentehuis van Medemblik. Het gemeentehuis is nu in de voormalige DSB 
gebouwen in Wognum. Tijdens de openingsdagen waren wij vertegenwoordigd met een kleine 
filmpresentatie over Sijbekarspel en Benningbroek.  
Op vrijdag 15 april werd de jaarvergadering gehouden. Na deze vergadering hield Aris Appel 
een lezing over de ontwikkeling in de landbouw en veeteelt vanaf 1950 tot heden, speciaal in 
Noord-Holland en West-Friesland. Aris Appel is woonachtig in Hoogwoud. Vanuit zijn jarenlange 
ervaring als veehouder en zijn activiteiten en betrokkenheid in en bij organisaties op het gebied 
van landbouw en veeteelt, heeft Aris een interessant beeld opgeroepen over de afgelopen 60 jaar.  
Op zaterdag 22 juni was het weer dauwtrappen.'s Morgens 5.30 uur verzamelen in het café De 
Roode Leeuw en om half 6 vertrok een groep van 32 vroege vogels. Het weer was goed en we 
werden verrast door een prachtige opkomende zon. Mede met behulp van enkele voor dit doel 
aangelegde bruggen trokken we over weilanden en akkers. Een bezoek werd gebracht aan het 
bedrijf van Peter Feld en hier vertelde hij boeiend over zijn zaadteelt en fruittuin. Natuurlijk werd er 
ook een blik geworpen in de oude kelder, de verstopplek van waardevolle papieren van 
onderduikers die hier huisden tijdens de 2e Wereld Oorlog. Na de wandeling konden we genieten 
van een ontbijt in De Roode Leeuw.  

Open Monumentendag op zaterdag 10 september  
In samenwerking met commissie Open Monumenten Medemblik is deze dag tot stand 
gekomen.We konden totaal 180 bezoekers ontvangen in beide kerkjes en de boerderij van familie 
De Boer aan de dr. De Vriesstraat. Veel bezoekers uit het dorp en directe omgeving, maar we 
konden ook bezoekers verwelkomen uit verder gelegen plaatsen zoals Blokker, Werversoof, 
Medemblik. Zowel de bezoekers als de vrijwilligers waren enthousiast over het verloop van de dag. 
Zo werd het orgelspel in beide kerken zeer gewaardeerd. De Historische vereniging had naast de 
vast collectie een kleine wisseltentoonstelling over de brandweer in de consistoriekamer van de 
kerk in Benningbroek. In de kerk van Sijbekarspel hebben vertegenwoordigers van Muziek bij 
Kaarslicht hun concerten voor het komende seizoen onder de aandacht kunnen brengen. De ze 
concerten worden gehouden in de kerk. De bezoekers van de boerderij waardeerden het dat zij 
hier de gelegenheid kregen het bewonersgedeelte te bekijken. De bewoners vertelden enthousiast 
en onvermoeibaar over de verbouwing en de geschiedenis van de stolpboerderij.  
RABO-sponsortocht werd dit jaar voor de 3e maal gehouden en leverde250 euro op. Besloten is 
een etalagepop aan te schaffen om kleding te kunnen presenteren tijdens een expositie.  

Yad Vashem Op dinsdag 15 november, tijdens een Yad Vashem ceremonie, werden Arie en Anna 
Broers, Jan en Maria Broers uit Benningbroek geëerd. De eretitel ”Rechtvaardigen onder de 
Volkeren” werd hen gegeven. Dit is de hoogste onderscheiding die de Staat Israël kent. Maria 
Broers kon deze onderscheiding nog persoonlijk in ontvangst nemen. Namens de vereniging is 
een felicitatie naar haar gestuurd.  

Ledenbijeenkomst op vrijdag 25 november  
We konden weer veel leden verwelkomen. Met een goed gevulde zaal genoten we van een 
heerlijke Westfriese broodmaaltijd. Het avondprogramma begon met de uitreiking van het 
“Skouwerkloppie” aan Lenie Oudt Hottentot voor haar vele maatschappelijke verdiensten die ze 
heeft gedaan en nog steeds doet. Er werden filmbeelden vertoond van ondermeer het 
dauwtrappen en er volgde een muzikaal optreden van Gerda Govers en Wil Luiken. De avond 
werd afgesloten met de uitreiking van de Nieuwe Kroniek vol met boeiende verhalen.  
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