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Jaarverslag 2010
Het bestuur is 7 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar geweest, er is 1 ledenvergadering
gehouden. Het bestuur bestaat uit : Lou Klaver (voorzitter), Anneke Helder (secretaris), Peter
Timmerman (penningmeester), Annie Vlaar-Oudeman en Bart Spruit (algemeen bestuurslid).
Vrijdag 16 april is de jaarvergadering gehouden. Na de vergadering heeft Peter Sasburg uit
Midwoud n.a.v. de uitgave “Onderduik in West-Friesland” een lezing met behulp van beelden
gehouden over de oorlogsjaren toegespitst op onze dorpen. Deze boeiende lezing werd
bijgewoond door 68 leden. Achter in de zaal waren diverse voorwerpen uit de oorlog te zien, welke
waren meegenomen door de leden. Opvallend was dat de lezing veel herinneringen losmaakte bij
de aanwezigen en er veel reacties werden gegeven.
Dauwtrappen
Op zaterdag 22 mei, op luilakdag, werd de zesde dauwtrap-wandeling georganiseerd. Vroeg
opstaan dus en genieten van de natuur, daar gaat het om. De wandeling werd afgesloten met een
heerlijk ontbijt in de Roode Leeuw.
RABO-sponsortocht op zaterdag 11 september hebben wij voor de tweede maal gefietst. Het
was stralend weer, een mooie tocht en heeft ons 250 euro opgebracht.
Bijeenkomst Historische Verenigingen gemeente Medemblik op donderdag 14 oktober. Deze
bijeenkomst werd gehouden in het Poldermuseum in Andijk. Het plan is om jaarlijks een
bijeenkomst te houden voor contact en uitwisseling en om met elkaar eens iets voor de gehele
gemeente te organiseren.
Tijdens de najaarsbijeenkomst op vrijdag 19 november werden 70 leden verwelkomd in de Roode
Leeuw. De bijeenkomst werd geopend door Lou Klaver. Vervolgens werd voor 2010 het
“skouwerkloppie” uitgereikt aan het kasteleinsechtpaar Bob en Jantien Dekker van de Roode
Leeuw. Zij verdienen dit voor hun grote maatschappelijke en sociale inzet en betrokkenheid bij het
dorpsgebeuren. Er is altijd een luisterend oor voor de cafébezoeker en zij staan klaar voor de
verenigingen die een beroep op hun doen. Rouw en trouw, feest en jubilea, het gebeurt allemaal in
het café van Bob en Jantien. De Westfriese broodmaaltijd werd opgediend en hiervan werd
gezamenlijk van genoten.
De lezing “Toch chocolade in de oorlog…..” volgde om 20.00 uur. Inmiddels was het
bezoekersaantal opgelopen tot ongeveer 100 personen. Onder deze grote belangstelling vertelde
Chiel de Leeuw over het onderzoek door hem, Cees Bakker en Ben Peper. Aanleiding tot dit
onderzoek is de reactie geweest van enkele leden tijdens de voorjaarsbijeenkomst. Hier kwam n.l.
het onderwerp crashes van vliegtuig(en) ter sprake. Het onderzoek naar eventuele crashes in onze
dorpen en/of directe omgeving en met de gevolgen werd doel van dit onderzoek. Een verslag van
dit onderzoek staat in de kroniek 2010.
Kroniek 2010 werd ter afsluiting van de bijeenkomst op 19 november uitgereikt. Het eerste
exemplaar werd overhandigd aan Lidy Deutekom als dank voor het vele werk wat zij heeft aan de
verzorging van de eindredactie. Deze kroniek heeft grotendeels als thema Oorlog en Bevrijding,
vanwege 65 jaar na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog.
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v.l.n.r. Peter Timmerman, Anneke Helder, Annie Vlaar-Oudeman, Lou Klaver, Bart Spruit
Deze foto van het bestuur is genomen op 19 november tijdens de ledenbijeenkomst.
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