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Beste donateurs,
Hierbij ontvangt u onze 4e donateursbrief. Hiermee willen wij u op de
hoogte houden van onze activiteiten en ontwikkelingen.
Als u suggesties heeft horen wij dat graag. Betrokkenheid en inbreng
van onze donateurs wordt zeer op prijs gesteld.
Wintermarkt
Nog maar net bekomen van het succesvolle Histoarysk Festival Súdwest, zijn we al weer een aantal weken bezig met de voorbereidingen
voor de wintermarkt op 18 december a.s.
Op de wintermarkt zal het vierde boek met de verhalen van Jan J. de
Vries over Woudsend en Woudsenders bij ons te koop zijn. Het zijn
de verhalen die vanaf 2006 tot en met 2009 in de dorpskrant verschenen, geprint op mooi papier en deze keer met extra veel pagina’s
in kleur. Omdat dit het laatste boek is in een serie van vier, gaan we
er een speciaal tintje aan geven.
Zoals u van ons gewend bent, gaan we ook deze keer een onderwerp
uit het verleden belichten door middel van een kleine expositie. Wat
we gaan doen verklappen we hier nog niet, maar er zit muziek in.
Misschien ook wel in geluid maar in ieder geval in woord en beeld.
En natuurlijk hebben we weer een diapresentatie op het scherm.
Dus…, best de moeite waard om onze stand op 18 december a.s.
even te bezoeken. Mfc De Driuwpôlle, van 13.00 tot 18.00 uur.
Reünie Woudsend Verzekeringen
Op 1 oktober 2011 wordt er in het mfc De Driuwpôlle een reünie
gehouden voor alle mensen die voor of op 1 oktober 2005 in dienst
waren bij Woudsend Verzekeringen. Ook de Historische Kring speelt
daarbij een bescheiden rol omdat inmiddels veel materiaal over
Woudsend Verzekering aan ons toevertrouwd is. We zijn dan ook
druk bezig al dit materiaal te sorteren en te rubriceren, zodat bij de
reünie hiervan gebruik kan worden gemaakt.
Bent u een van de mensen die voor deze reünie in aanmerking komt,
dan kunt u zich aanmelden via woudsend1816reunie@live.nl of via
het correspondentieadres: Reünie Woudsend Verzekeringen, p/a
Iewâl 16, 8551 PT Woudsend. Meer informatie is te vinden op
www.woudsend1816reunie.nl.

Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

Donateursbijdrage 2011
Het jaar is al bijna weer voorbij en daarom in deze nieuwsbrief het
verzoek om uw donateurbijdrage voor 2011 over te maken.
Uw bijdrage (naar keuze € 5, €10 of meer) kunt u overmaken op onze
bankrekening bij de Friesland Bank, nr. 29.63.35.134 t.n.v. Stichting
Historische Kring Woudsend te Woudsend.
Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Mailadressen
Verzoek om uw mailadres (voor zover nog niet gebeurd) door te geven aan de secretaris:
siemondevries@hetnet.nl. Dan kunnen we u, naast de nieuwsbrieven, directer op de hoogte brengen van
onze activiteiten en onze artikelen.
Aanwinsten
Regelmatig krijgen we materiaal aangeboden voor bewaring of om te
kopiëren. Soms zit er iets bijzonders bij, zoals het loden muntje, gevonden bij het graven van de jachthaven. Het is waarschijnlijk een
zgn. bakenloodje met het jaartal 1771. Bakenloodjes zijn een bewijs
van betaling en werden gebruikt in de scheepsvaart.
Hiernaast een afbeelding van de munt. Inmiddels staat het loodmuntje ook afgebeeld op www.loodjes.nl, een website van een verzamelaar van loodjes.
Wij houden ons nog steeds aanbevolen voor materiaal uit de oude
tijd.
Kofschepen van Westra
Tijdens het Histoarysk Festival Súdwest kregen we van de heer A.S.F. Westra uit Anna Paulowna een
verslag van zijn onderzoek tot dusver over de kofschepen ‘De Stant Friesz’ en ‘De Vrouwe Helena’. Het
eerste schip werd gebouwd in 1828 en waarschijnlijk was de eerste eigenaar Siebe Cornelis de Vries uit
Lemmer. De Vrouwe Helena werd in 1826 gebouwd en als eerste schipper wordt dezelfde Siebe Cornelis
de Vries genoemd. Later werd het schip eigendom van de familie Kraan. Siebe Cornelis de Vries was de
schoonvader van Wicher Kraan. Riekel Wabes Westra trouwde in 1861 met een dochter van deze Wicher
Kraan, Hittje Kraan. Daarmee ontstaat de link naar de beide kofschepen. Westra heeft in zijn onderzoek
(nog) geen bewijzen gevonden dat de schepen ook echt eigendom geweest zijn van de familie Westra.
Wel kan hij zich herinneren dat er bij zijn tantes Hit en Aukje twee schilderijen met afbeeldingen van twee
schepen in de kamer hingen en daarbij werd hem verteld dat het schepen van de familie waren geweest.
Na de dood van de dames Westra zijn de schilderijen geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum.
Deze schilderijen van Dirk Antoon Teupken laten we hier zien (collectie Fries Scheepvaart Museum).

De Stant Friesz van de Lemmer, Kapitein S.C. de Vries - 1836

De Vrouw Helena van Woudsend Beset op de Jutsche kust bij
Bovenbergen / Den 26 Maart 1835'- 1836

Inloopmiddagen
Zoals bekend zijn we in het winterseizoen elke maandagmiddag te vinden in de havenzaal van het mfc.
Een aantal mensen is dan bezig met uitzoeken en rubriceren van historisch materiaal. Op deze middagen
kunt u ook binnenlopen om materiaal te bekijken of om materiaal voor bewaring of om te kopiëren te
brengen. We zijn er elke maandagmiddag van 2 tot 4 uur.
Omdat we dit jaar de kerst vieren zonder extra vrije dagen gunnen we onszelf een vrije middag op maandag 27 december. Dan is er dus geen inloopmiddag.
Tenslotte
Wij wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig en gezond 2011!
Wellicht treffen wij u nog op de wintermarkt op 18 december of bij een activiteit in het nieuwe jaar.

