Jaarverslag 2012
Het bestuur: we zijn 8 maal voor bestuursvergadering bijeen geweest, 1 ledenvergadering.
Donderdag 14 juni werden we opgeschrikt door het fatale bericht dat Peter Timmerman, onze
penningmeester, door een tragische bedrijfsongeval is overleden. Peter was een van de
medeoprichters van de Historische Vereniging en heeft 9 jaar in het bestuur gezeten. Hij was een
zeer betrokken en enthousiast bestuurslid, we zullen hem missen. Annelies Timmerman, de vrouw
van Peter, heeft sindsdien een aantal taken van hem waargenomen, we zijn haar zeer erkentelijk
daarvoor. Vanaf september kwam Jelte Oosterkamp ons bestuur ondersteunen.
Vrijdag 13 april hielden wij onze jaarvergadering. Deze werd goed bezocht. Als vereniging kunnen
we weer terug kijken op een jaar met veel geslaagde activiteiten. Er is besloten dat de contributie
15 euro blijft. Na de pauze werd er een lezing gehouden door de gebroeders Geertsma over het
ontstaan en de ontwikkeling van de stoomtram Hoorn-Medemblik. De oprichting hiervan is dit jaar
125 jaar geleden en diverse activiteiten worden ter gelegenheid georganiseerd.
Zaterdag 13 mei zijn we weer wezen dauwtrappen. Deze keer zijn we gestart bij familie VlaarOudeman. Om 5.30 uur werden we hier ontvangen met een kop koffie waarna we startten met de
wandeling. Een wandeling van ongeveer 2 uur door weilanden en langs akkers, waarbij uitleg werd
gegeven over het ontstaan en de ontwikkeling van het gebeid. Na de wandeling wachtte een
heerlijk ontbijt in café De Roode Leeuw.
Zaterdag 8 september was het Open monumentendag “Groen van toen”. Deze dag was zeer
geslaagd. Het mooie weer, de inzet van de deelnemers en de vrijwilligers was hier debet aan.
Totaal konden we 410 bezoekers op diverse locaties in het dorp verwelkomen. Er waren
boomgedichten, een film over boerderijen en markante bomen in onze dorpen en een expositie
van 4 kunstenaars te bewonderen in het Witte Kerkje. Bij Lou Klaver waren de oude tractoren op
het erf de moeite waard om even van je fiets te stappen. Op nr. 79 was Saskia Vriend zo gastvrij
om haar huis voor bezichtiging open te stellen. Veel geïnteresseerden kwamen langs. Bij het
kerkje van Sijbekarspel gaf boomdeskundige Gerard Ettes antwoord op elke “boomvraag”.
RABO-sponsortocht werd dit jaar voor de 4e maal gehouden en bracht ons weer € 250,00.
Op vrijdag 23 november werd de jaarlijkse ledenbijeenkomst gehouden. Om 17 uur werd na het
welkomstwoord van de voorzitter begonnen met een voordracht over en het tonen van de
documentaire “Oorlogsmonumenten vertellen” door Peter Sasburg. Naar aanleiding van
oorlogsmonumenten in gemeente Medemblik is deze documentaire ontstaan en is bedoeld om een
belangrijke periode uit de geschiedenis van Westfriesland aan de jeugd door te geven. Hierna
konden we genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd van Bob en Jantien met o.a. heerlijke
soep, kroket en niet te vergeten de krentenmik en zelfgebakken tulband. Het avondprogramma
begon met het uitreiken van het achtste “skouwerkloppie” postuum aan Peter Timmerman. Zijn
vrouw Annelies nam de oorkonde geëmotioneerd in ontvangst van voorzitter Lou en bestuurslid
Bart. Daarna gaf Jan de Bruin, archivaris van het Westfries Archief, een lezing over ”Oude
landkaarten”. Voor de leek lijkt het een onmogelijke opgave om een gebied in kaart te brengen dat
je niet vanuit de lucht kan zien. Toch werden al lang voor de uitvinding van het vliegtuig
landkaarten gemaakt. Er bestaan al kaarten van voor 1500. Toch kwam de kartografie vooral tot
ontwikkeling na 1550. Dit werd geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de collectie van het
Westfries Archief. Deze boeiende lezing werd gevolgd door 80 belangstellenden.
Kroniek De avond werd afgerond met de uitreiking van de nieuwe kroniek. De eerste kroniek werd
door Anneke Helder overhandigd aan Chiel de Leeuw. Spoedig wierp iedereen geboeid een eerste
blik in deze kroniek. De avond werd afgesloten met een gezellige nazit.
Anneke Helder januari 2013
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