JAARVERSLAG 2007
Het bestuur, bestaande uit: Lou Klaver, Anneke Helder, Peter Timmerman, Peter Sasburg en vanaf
maart Annie Vlaar-Oudeman, is 8 maal voor vergadering bijeen geweest. In november konden we
ons 200e lid verwelkomen, mevr. A. Prikkel-Buishand uit Middenmeer. Voor activiteiten en
bijeenkomsten konden we weer rekenen op de gastvrijheid van Bob en Jantien in De Roode
Leeuw.
De gemeente Medemblik vraagt aan historisch verenigingen en dorpsraden een afgevaardigde te
benoemen in een nieuw op te richten “straatnamencommissie”. Namens Sijbekarspel/
Benningbroek is Annie Vlaar-Oudeman afgevaardigde in deze commissie.
De historische vereniging heeft haar medewerking verleend aan de bordenroute “Medemblik en
Meer”. Het bord met informatie is in Benningbroek komen te staan op de hoek van café De Roode
Leeuw.
Van de nieuwe gemeente Medemblik kregen we een brief met daarin informatie t.a.v. de
gemeentevlag en waarin de gemeente de kernen een aanbod doet om een eigen dorpsvlag te
ontwerpen. Deze vlag moet voldoen aan de regels van heraldiek en banistiek en de historische
vereniging moet overeenstemming hebben met de dorpsraad van de betreffende kern. In
samenwerking met de dorpsraad wordt gewerkt aan een ontwerp voor een vlag voor beide dorpen
Sijbekarspel/Benningbroek.
We zijn aanwezig geweest op de afscheidsreceptie van Burgemeester IJsselmuiden van NoorderKoggenland. Op de kennismakingsavond van burgemeester Van Eijk van de nieuwe gemeente
Medemblik met de inwoners van Sijbekarspel/Benningbroek heeft een delegatie van het bestuur
een DVD van onze dorpsfilm/documentaire aan de burgemeester kunnen overhandigen ter
verwelkoming.
Op 12 september waren wij aanwezig op de Culturele markt in kasteel Radboud in Medemblik.
Vertegenwoordigd waren we op 4 oktober op de presentatie in Middenbeemster van de site “Stolp
op het net” van Cultureel erfgoed Noord-Holland.
Tijdens de Landelijke archievendag op 13 oktober waren we met een presentatie aanwezig in het
Westfries Archief te Hoorn.
In december waren we 2 dagen met en presentatie aanwezig op de Kerstfair in Benningbroek.
Vrijdag 16 maart was de jaarvergadering met na de pauze een lezing over “kleurgebruik in WestFriesland” door de heer Hans van Kampen.
Op vrijdag 27 april werd het 2e deel van de dorpsfilm/documentaire getoond.

!
Zaterdagmorgen 26 mei werd er met 35 vroege vogels gewandeld onder begeleiding van Peter
Timmerman. Na afloop werd er genoten van een heerlijk ontbijt in De Roode Leeuw.
Op vrijdag 23 november is er een ledenbijeenkomst georganiseerd. Begonnen werd met de
openingshandeling door Margje Jonker-de Vos van de eerste expositie in de consistoriekamer.
Deze expositie is voornamelijk samengesteld uit voorwerpen die zijn geschonken aan de
vereniging. De expositie werd vervolgens met aandacht bekeken en daarna konden we genieten
van een goed verzorgde Westfriese broodmaaltijd in het café. Het Skouwerkloppie is voor dit jaar
uitgereikt aan Yvonne Nieuweboer-Oudt. Op 23 november werd tevens de nieuwe Kroniek
gepresenteerd, de eerste Kroniek is aan Simon Bontekoning overhandigd. Deze kroniek is weer
samengesteld mede dankzij inzet van enkele actieve leden.
In samenwerking met de Basisschool en in samenspraak met het Westfries Museum en het
Westfries Archief wordt een Cultuur educatief project met als thema Archeologie ontwikkeld voor
groep 8 van de Basisschool. Hiervoor zal subsidie bij de Provincie worden aangevraagd, na een
positief besluit zal dit plan in het najaar 2008 nader kunnen worden uitgewerkt.
Werkzaamheden van commissies en/of individuele leden.
Commissie “Verloren Middenstand”, bestaande uit Conny Stolk van Veen, Gré Mantel en Evert
Oudt is actief met studie en inventarisatie van de middenstand in Sijbekarspel en Benningbroek.
Commissie Archeologie is actief betrokken geweest bij het inrichten van de expositie in de
consistoriekamer.
De vorig jaar gestarte commissie Bewoningsgeschiedenis blijkt niet goed als groep te functioneren.
Alouise de Boer is echter zeer actief op dit gebied en heeft ondermeer twee studies verricht; 1e de
kerk van Benningbroek en 2e de kerktoren van Sijbekarspel. In de kroniek van 2008 zal hierover
worden gepubliceerd.
Een aanvang is gemaakt met het ontwikkelen van een website voor de vereniging.
De site wordt opgezet door één van onze leden n.l Remko Bakker uit Alkmaar.

Tijdens de Hollanddag op 20 oktober in Leimuiden werd aan het bestuur van onze vereniging de
Aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze prijs was bedoeld voor een nog jonge actieve historische
vereniging en we zijn vereerd dat wij hiervoor in aanmerking kwamen.
De 200 euro welke hier aan verbonden is zal worden gebruikt voor het inrichten van exposities.
Anneke Helder

Ledenbijeenkomst, 23 november 2007

!
Tijdens de ledenbijeenkomst op 23 november wordt de eerste Kroniek 2007 overhandigd aan
Simon Bontekoning.

!
Onder grote belangstelling wordt op 23 november 2007 de 1e expositie in de consistoriekamer van
de kerk in Benningbroek geopend door Margje Jonker-de Vos, oud-raadslid Noorder-Koggenland
en oudvoorzitter van de Plattelandsvrouwen.

!
Margje schenkt de eerste glazen in.

!
Als openingshandeling geeft zij een klap met de houten hamer waarna zij deze vervolgens schenkt
aan de voorzitter Lou Klaver. Deze hamer was oorspronkelijk eigendom van de inmiddels
opgeheven IJsclub.

!
Na de opening wordt er getoost waarna vervolgens gelegenheid is de expositie te bekijken.

!
Het "skouwerkloppie" wordt tijdens de ledenbijeenkomst in november uitgereikt aan Yvon
Nieuweboer-Oudt.

!
Uitreiking van de aanmoedigingsprijs in Leimuiden

