JAARVERSLAG 2008
Dit jaar stond in het teken van ons eerste jubileum. We zijn inmiddels de 200 leden gepasseerd.
Het bestuur
Het bestuur, bestaande uit 5 leden n.l Lou Klaver, Anneke Helder, Annie Vlaar-Oudeman, Peter
Timmerman en Peter Sasburg, is dit jaar 7 maal voor vergadering bijeen geweest. Op 11 april was
de jaarvergadering.
Activiteiten voor en door de leden
Vrijdag 11 april; na de jaarvergadering heeft kunsthistoricus Harold D.E. Bos onder belangstelling
van 50 leden een boeiende lezing gehouden over pronkkamers in boerderijen in West-Friesland.
Zaterdag 10 mei zijn we met 30 deelnemers gaan dauwtrappen met o.a. een bezoek aan de
paarden op de boerderij van familie Dekker, daarna samen ontbijten in café De Roode Leeuw.
Zondag 24 augustus is op ons initiatief en in samenwerking met St. De Cromme Leeck en
kerkbesturen van de Hervormde en RK kerk is er in het kader van het jaar van het Religieus
Erfgoed een fietstocht langs de kerken georganiseerd. Onder leiding van Annie Vlaar is een
werkgroepje actief geweest met ondermeer de leden Cees Bakker, Ans Spruit en
vertegenwoordigers uit Wognum. In het kerkje van Sijbekarspel was een optreden van oud
dorpsgenote Gerda Govers en Wil Luiken. Er was grote belangstelling voor deze fietstocht, per
kerk zo'n 200 tot 300 bezoekers. Vrijdag 21 november was er de ledenbijeenkomst in café de
Roode Leeuw. Negentig leden konden we verwelkomen op deze jubileumbijeenkomst. We genoten
van een heerlijke Westfries broodmaaltijd. De conferencier Piet Zee gaf een feestelijk tintje aan
deze mooi bijeenkomst.
Kroniek 2008
Op 21 november is de jubileumuitgave gepresenteerd. Dhr. A de Boer kreeg het eerste exemplaar
uitgereikt.
Skouwerkloppie
Het Skouwerkloppie werd dit jaar uitgereikt aan Berthus Bontekoning.
Dorpsvlag
In samenwerking met de Dorpsraad is een dorpsvlag gerealiseerd. Met behulp van gemeentelijke
subsidie konden we 10 vlaggen laten maken. Dinsdag 12 augustus was de presentatie van de
Dorpsvlag. Connie van Veen als Benningbroeker Kaasvrouw en Peter Vlaar met paard en kaasbrik
brachten de vlag naar het schoolplein bij De Kraaiebooom. In aanwezigheid van de pers en
wethouder dhr. Gutter werd de vlag gehesen door de jongste en de oudste leerling. Voor alle
leerlingen was een herinneringsvaantje en een stukje kaas. Op 21 november tijdens de
ledenbijeenkomst werden vlaggen uitgereikt aan de gemeente, basisschool, dorpsraad,
voetbalvereniging, het zwembad, de manege, het dorpshuis, De Roode Leeuw.
Expositie in de consistoriekamer
Op iedere eerste zondag van de maand april tot en met oktober was er gelegenheid om tussen
13.00 uur en 16.00 uur de expositie te bezoeken. Inclusief de opening zijn er totaal zo'n 120
bezoekers geweest.
Website
Kroniek 2004 is ter inzage geplaatst op de webite. In 2009 zullen de inmiddels uitverkochte
kronieken 2005, 2006, 2007 volgen. Zie www.lijnendoordetijd.nl
Educatief project in samenwerking met de Basisschool
Een subsidieverzoek aan de provincie Noord-Holland is voor een educatief project over
archeologie helaas gewezen.
Kerstfair 13 en 14 december
Tijdens de Kerstfair was door de historische vereniging georganiseerde mooie en boeiende
expositie van 30 kerststallen te bezichtigen in het witte kerkje. Van zeer oude tot moderne stallen
van onze dorpsbewoners waren te bewonderen. Bij iedere stal was de geschiedenis van de
betreffende stal te lezen. Er was grote belangstelling en waardering voor dit initiatief.
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