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Inmiddels bestaat de Historische Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek ”Lijnen door de tijd” twee 
jaar. We zijn een jonge vereniging en daarom heeft ledenwerving onze blijvende aandacht, 
inmiddels zijn er 125 leden.  

Bestuur 
Het bestuur bestaande uit 5 personen, Lou Klaver, Anneke Helder, Leentje Linders, Peter 
Timmerman en Peter Sasburg, heeft in de loop van het jaar een wijziging ondergaan.Leentje 
moest vanwege drukke werkzaamheden het bestuurswerk beëindigen. Het bestuur vergaderd 
iedere maand, in november is een algemene ledenvergadering.  

Activiteiten voor en door de leden 
Diverse activiteiten zijn dit jaar weer georganiseerd; 
Westfries Archief 
Op 14 april zijn we met 23 belangstellenden op bezoek geweest bij het Westfries Archief in Hoorn. 
Dit was een bijzondere interessante avond. Ter ondersteuning van het Westfries Archief zijn wij als 
vereniging inmiddels lid geworden van de St.Vrienden van het Westfries Archief. In het najaar 
zullen we d.m.v. een folder de activiteiten van deze Stichting bij de leden onder de aandacht 
brengen. 
Dauwtrappen 
Op zaterdag 14 mei, luilakdag, zijn we met 29 vroege vogels en onder leiding van Cees Stins gaan 
dauwtrappen in Benningbroek. Deze wandeling ging over oude land en kerke paden bij een 
opkomende zon en werd afgesloten met een heerlijk ontbijt in het café de Roode Leeuw.  
Fietstocht “De loop van het water” 
Na een succesvolle fietstocht van 2 jaar geleden hebben de historische clubs van Noorder-
Koggenland wederom een fietstocht georganiseerd op 17 september met het water als thema. Het 
was een mooie route met diverse activiteiten en veel informatie. Helaas viel de deelname 
enigszins tegen. 
Archeologie 
Op woensdag 5 oktober is door de heer Carel de Jong, adjunct directeur en conservator van het 
museum West-Friesland, een lezing gehouden over archeologie in West-Friesland. De bezoekers 
konden ook hun gevonden archeologische vondsten meenemen. 
Kleding in West-Friesland 
Na de algemene ledenvergadering zal een lezing worden gegeven over West-Friese kleding en 
sieraden uit de jaren 1750 tot 1900. 

Dorpsfilm 
De ontwikkeling en productie van een nieuwe dorpsfilm/documentaire is opgestart. De dorpsfilm/
documentaire wordt ondermeer samengesteld uit korte interviews/portretten van (oud)-
dorpsbewoners die in de vorige eeuw met elkaar samenleefden, maar ook interviews/portretten 
van huidige dorpsbewoners. 

Kroniek 
Op de ledenvergadering in november zal de 2e kroniek aan de leden worden gepresenteerd. 

Het kruikje 
Een stenen kruikje met likeur wordt ontworpen en uitgevoerd voor ondermeer PR doeleinden. 

Oorkonde 
Ter stimulering en bevordering van culturele activiteiten in ons dorp wordt iemand die zeer actief is 
op dit gebied in het zonnetje gezet d.m.v. uitreiking van een oorkonde, het z.g. “skouwerkloppie”.  
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