Jaarverslag 2016
Wederom stonden weer tal van activiteiten op de agenda van de vereniging.
Om te beginnen was er de Jaarvergadering op vrijdag 8 april in café de Roode Leeuw. Na een korte
vergadering (zie notulen), was het woord aan Carel de Jong, historicus en voormalig adjunct-directeur van
het Westfries Museum. In zijn lezing over de Westfriese Cultuur in de 19e eeuw vertelde hij op een boeiende
manier over de economische bloei van West-Friesland en de materiele rijkdom, die daar mee gepaard ging.
De getoonde foto’s en bijbehorende anekdotes maakten het een leuke lezing.
Aan het eind van de avond was er een verrassing voor Lou Klaver. Hij kreeg van een aantal oudbestuurleden
- Peter Sasburg, Leentje Linders en Anneke Helder - een skouwerkloppie-extra uitgereikt wegens zijn
jarenlange inzet voor de vereniging.
Het Dauwtrappen op zaterdag 14 mei begon met koffie en thee bij Annie Vlaar-Oudeman. De wandeling
was in de omgeving van de bedrijven van Arjan en Jan Slagter op de dokter de Vriesstraat. Onderweg
vertelde Arjan wat wetenswaardigheden over het landschap en hield Jan een leuk verhaal over het
familiebedrijf. Daarna mochten we een kijkje nemen in de stallen van de varkensfokkerij van Arjan en Petra
Slagter. Na afloop stond in café de Roode Leeuw weer een heerlijk ontbijt klaar.
De Rabo sponsorfietstocht was op 11 juni. Dankzij het enthousiasme van de acht leden, die mee fietsten, is
onze vereniging €250,- rijker geworden.
Het thema van Open Monumentendag 2016 was ‘iconen en symbolen’. Het bestuur had drie activiteiten
georganiseerd:
- in het kerkje van Sijbekarspel was een tentoonstelling met Orthodoxe ikonen, geschilderd door mevrouw
Brantjes uit Limmen,
- in Benningbroek was het interieur van de ‘Ouderhoeve’, de dokter de Vriesstraat 6, te bezichtigen. In deze
boerderij bevindt zich een prachtige smuiger.
- tussen de kerkjes van onze dorpen was een symbolenroute uitgezet, waarin met foto’s en beschrijvingen
gewezen werd op de symboliek van bepaalde elementen op huizen en boerderijen. De routebeschrijving kon
gratis meegenomen worden bij een bezoek aan een van de kerkjes.
De geanimeerde gesprekken tijdens de broodmaaltijd op de Najaarsbijeenkomst tonen aan dat de leden het
gezellig vinden elkaar te ontmoeten. Men komt niet alleen voor de maaltijd of de lezing, maar ook voor het
weerzien van (oud-) dorpsgenoten. Na de broodmaaltijd werd het skouwerkloppie 2016 uitgereikt aan Kees
Oudt en kreeg Rens Opbroek de eerste kroniek uitgereikt. Na de pauze was er een lezing verzorgd door Mart
Groentjes van Boerderijenstichting Noord-Holland. Aan de hand van foto’s werd de
ontwikkelingsgeschiedenis van de stolp verteld, werden voorbeelden van goede en slechte verbouwingen
getoond en werd er tot slot een reis in beeld gemaakt langs de mooiste stolpen van Noord-Holland.
Annie Vlaar-Oudeman schreef elke maand een stukje voor de dorpskrant. Deze stukjes zijn ook iedere
keer per email naar onze buitenlandse leden gestuurd.
Omdat er bij het bestuur de wens bestaat een beeldbank op te zetten, hebben enkele leden van het bestuur
een inleidende cursus over het Zijper Collectie Beheer Systeem gevolgd. Ook is er een begin gemaakt met
het digitaliseren van foto’s en de bijbehorende informatie.
Naar aanleiding van een opmerking op de jaarvergadering van 2016 over de website is besloten een nieuwe
website te laten maken. Het concept is inmiddels klaar, aan de verdere afwerking wordt gewerkt.
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