Jaarverslag 2014
Het jaar 2014 begon voor de vereniging met de jaarvergadering op 14 maart in café de Roode
Leeuw. Tijdens deze vergadering nam Anneke Helder afscheid als bestuurslid. Zij is een van de
oprichters van de vereniging en heeft 11 jaar het secretariaatswerk gedaan. Gelukkig wil zij het
werk voor de jaarlijkse kroniek nog wel blijven doen. Als nieuwe secretaris werd Maureen Hulshoff
benoemd.
Na het bestuurlijke deel van de vergadering volgde een lezing van Derk Mekkering over zijn hobby
genealogie en wat hij zoal voor bijzonderheden te weet is gekomen over zijn voorouders.
Het dauwtrappen was georganiseerd op 7 juni in de omgeving van de boerderij van Lou Klaver.
Lou nam de 54 deelnemers vanaf half zes 's morgens mee op een route langs de diverse
melkveebedrijven, die op dit stukje van de Westerstraat nog aanwezig zijn. Door het vroege tijdstip
werd weer genoten van de zonsopkomst en de rust van het land.
Traditiegetrouw was er na afloop van de wandeling een heerlijk ontbijt in café de Roode Leeuw
verzorgd door Bob en Jantien.
Het thema van Open Monumentendag 2014 was 'Op reis'. Op boerderij St. Cunerahoeve stond
een aantal antieke rijtuigen opgesteld en was het vierkant te bezichtigen. In café de Roode Leeuw,
voorheen herberg met doorrijstal, was een kleine fototentoonstelling ingericht over vervoer aan het
begin van de 20ste eeuw in onze dorpen. Tevens werd er doorlopend een film vertoond van een
traditionele begrafenis (een laatste reis) op Wieringen.
De najaarsbijeenkomst werd gehouden op 21 november, wederom in café de Roode Leeuw.
Na het welkomstwoord van de voorzitter en een filmpje van het dauwtrappen genoten ruim 60
leden van een goed verzorgde broodmaaltijd.
Tijdens de lezing 'Rijcke schatten van het boerenerf' vertelde Co de Rijcke over de vele borden,
schotels en tegels die hij rond zijn boerderij op de Gouwe heeft gevonden. Als inleiding op de
lezing had Lou een korte film bij Co thuis gemaakt. Met een powerpointpresentatie en
meegebrachte borden en schotels illustreerde Co zijn lezing.
Het Skouwerkloppie werd dit jaar uitgereikt aan Anita van Arem. Ze is al vanaf begin jaren negentig
actief vrijwilliger bij voetbalvereniging D.E.S.S., was jaren penningmeester van Dorpshuis de Vang
en helpt veel verenigingen en instellingen via haar administratiekantoor.
Het eerste exemplaar van de Kroniek 2014 werd aan Anneke Helder overhandigd. In deze kroniek,
die ook als thema 'reizen' had, staan mooie verhalen over o.a. het V.O.C. schip 'Sijbekarspel', over
het reizen van seizoenarbeiders, die vanuit Duitsland 's zomers hier in West-Friesland kwamen
werken, en over het vervoer per koets of auto van en naar de kerk.
Het bestuur was behalve bij bovengenoemde activiteiten acht maal bijeen voor een
bestuursvergadering.
Maureen Hulshoff
februari 2015
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