
Jaarverslag 2015  

Op 27 maart werd traditiegetrouw in café de Roode Leeuw de jaarvergadering gehouden. Annelies 
Timmerman en Bart Spruit hadden aangegeven te willen stoppen als bestuurslid. Omdat het 
bestuur besloten was slechts een van deze plaatsen in te vullen, werd alleen Lida Admiraal-Peper 
als nieuw bestuurslid voorgedragen. Aftredend en herkiesbaar waren Annie Vlaar-Oudeman en 
Lou Klaver. De vergadering ging akkoord met het door het bestuur gedane voorstel in deze. Na 
goedkeuring van het financieel verslag werd op advies van de kascommissie decharge verleend 
aan het bestuur. Na de pauze vertelde mevrouw Lia Vriend-Vendel aan de hand van een 
powerpoint presentatie de ontstaansgeschiedenis van West-Friesland en de Omringdijk. Wegens 
tijdgebrek moest zij haar verhaal voortijdig afbreken. Afgesproken werd de lezing tijdens de 
najaarsbijeenkomst te vervolgen.  

Het dauwtrappen op 23 mei begon bij de boerderij van Annie Vlaar-Oudeman. Tijdens het 
koffiedrinken vertelde Annie een kort verhaal over de geschiedenis van de plek waar nu de nieuwe 
stolp staat. De wandeling zelf begon in het weiland aan de overkant van de weg, ging achter de 
inmiddels verlaten gebouwen van het electro-technisch installatiebedrijf Sasburg/BAM langs, 
richting de 'Koeientuin' van de Cunerahoeve. We bekeken hier de overdekte 'tuin' waarin Wagyu 
koeien in de winter vrij rondlopen. De wandeling werd vervolgd langs de nieuwbouw richting 
Bosplan en vandaar naar het biologische glastuinbouwbedrijf van Michel Boon. Daar kregen we 
een uitgebreide rondleiding door een bevlogen vertellende Michel. Omdat het inmiddels was gaan 
regenen werd de wandeling iets ingekort. Traditiegetrouw eindigde deze activiteit met een ontbijt in 
café de Roode Leeuw.  

Op 6 juni werd door acht leden meegedaan aan de Sponsor Fietstocht van de Rabobank. Het was 
een mooie tocht en al fietsend werd €250,- voor onze vereniging verdiend.  

Tijdens de Open Monumentendag op 12 september, die als thema 'Kunst en Ambacht' had, 
organiseerden we een tentoonstelling in het kerkje van Sijbekarspel. De kunst werd 
vertegenwoordigd door de (oud-) dorpsgenoten Hilco Visser en Gré Drijver-van der Plas. Hilco 
exposeerde met een tiental schilderijen. Verder waren er door hem geïllustreerde 
verenigingsbladen van DESS 'de Roodbroeken' en enkele originele tekeningen aanwezig. Gré 
toonde schilderijen en speksteen beelden en gaf een demonstratie van het maken van die 
beelden. Voor het onderdeel 'ambacht' was Jos de Haan uitgenodigd, die zijn van hout 
vervaardigde 'nutteloze', maar fraaie voorwerpen liet zien en daarover zeer enthousiast vertelde. In 
consistoriekamer waren natuuropnames van Lou Klaver te zien en keramiek van Nel Klaver en 
Ineke Ruig.  

De laatste activiteit van 2015 was de najaarsbijeenkomst op 20 november, wederom in café de 
Roode Leeuw. Begonnen werd met koffie met iets lekkers en een filmpje van het dauwtrappen en 
Open Monumentendag. Na de broodmaaltijd, waar zo'n 60 leden zich voor opgegeven hadden, 
was het tijd voor de uitreiking van het 'Skouwerkloppie'. Dit jaar werd het bestuur van de stichting 
Zonnebloem afdeling Sijbekarspel-Benningbroek in het zonnetje gezet voor het werk dat zij al jaren 
doen. De eerste kroniek werd uitgereikt aan Arie de Boer. Hij stond daarmee symbool voor alle 
auteurs die 'zomaar' een stukje voor de kroniek schrijven. De programma van de avond werd 
afgesloten met het tweede deel van de lezing van mevrouw Vriend-Vendel over de Westfriese 
Omringdijk. Wederom een leuke lezing. Na afloop was er een gezellige nazit.  

Naast het organiseren van bovengenoemde activiteiten wordt de vereniging door een bestuurslid 
vertegenwoordigd bij bepaalde gelegenheden van de gemeente, het Westfries archief en de 
zusterorganisaties en wordt er elke maand een stukje geschreven in de dorpskrant.  

Maureen Hulshoff februari 2016  
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