NIEUWSBRIEF
Nummer 14 - januari 2018
Contactadressen
Douwe Zondervan (voorzitter)
Iewâl 28
8551 PT Woudsend
tel. (0514) 59 16 79
e-mail: douwezondervan@ziggo.nl
Siemon de Vries (secretaris)
A.H. Trompstrjitte 18
8551 NV Woudsend
tel. (0514) 59 19 51
e-mail: hkwoudsend@gmail.com
Peter Kranendonk
(penningmeester)
Midstrjitte 71
8551 PJ Woudsend
tel. (0514) 59 25 24
e-mail: phkranendonk@outlook.com

Bankrekeningnummer:
NL50 RABO 0132 0365 25 t.n.v.
Stichting Historische Kring Woudsend
Website:
www.historiewoudsend.nl

Van de voorzitter,
Het is de gewoonte om aan het eind van het jaar even terug te blikken. We hebben weer een mooi jaar achter de rug. Hoogtepunten waren de onthulling van
een gedenkbord aan het Verzekeringskantoor en natuurlijk de donateursavond
in november. De zaal puilde uit, we telden wel zo’n 160 aanwezigen. Ook veel
oud-Woudsenders, waarvan sommigen een behoorlijke reis hebben moeten
ondernemen om present te zijn. Hieruit blijkt dat men nog graag terug komt op
het oude nest en dat is een goed teken. Ook blijkt steeds weer dat onze donateurs met veel plezier terug gaan in de Ɵjd. Aan de hand van het winkelbestand
van vroeger kwamen vele herinneringen naar boven. Zo te horen aan de posiƟeve reacƟes is dit de juiste invulling van de donateursavond.
Ook de jeugd gaat zich steeds meer voor de historie van ons dorp interesseren.
De leerlingen van de BonifaƟus school hadden afgelopen jaar een thema “oeroude verhalen”. Wij hebben een bijdrage geleverd door een presentaƟe te verzorgen over het ontstaan van Woudsend. Op de donateursavond waren er ook
jongeren aanwezig. Een goede ontwikkeling!
Een onderdeel van de donateursavond is het presenteren van enkele opzienbarende aanwinsten. Door de renovaƟe van het MFC zijn ons vitrines beschikbaar gesteld, waarmee we nu ook onze aanwinsten wisselend ten toon kunnen
stellen.
Wat zijn we in het nieuwe jaar van plan? In ieder geval staat de maak van een
nieuwe DVD over de jaren 80 en 90 op de planning. Naar deze filmbeelden, getoond op de donateursavond van 2016, is al veel vraag. Verder zijn we al aan
het nadenken over ons jubileum in 2019. Dan bestaan we formeel als SƟchƟng
10 jaar. En daar willen we extra aandacht aan schenken.
Tot slot wens ik u namens de HKW een voorspoedig en vooral gezond nieuw
jaar toe.
Douwe Zondervan

Donateursbijdrage 2018

ANBI-erkenning
De Historische Kring Woudsend is door
de belastingdienst erkend als een ANBI
(algemeen nut beogende instelling).
Donaties gedaan aan ons zijn als gift
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Mede dankzij de jaarlijkse bijdragen van u als donateurs hee onze s ch ng een
solide financiële posi e. De vaste jaarlijkse kosten zijn goed gedekt, er is ruimte
voor nieuwe aanschaﬃngen en produc e van nieuw materiaal en er is een reserve die mogelijke tegenvallers kan opvangen. Het aantal donateurs is nu 221.
Bij deze nieuwsbrief ontvangen alle donateurs een brief met het betalingsverzoek om de donateursbijdrage over 2018 aan ons over te maken.
Wij rekenen graag weer op uw medewerking!
Op onze website vindt u ons financieel jaaroverzicht (www.historiewoudsend/
over-ons/financieel).

Geslaagde donateursavond
Op vrijdagavond 10 november 2017 vond weer een open
donateursavond plaats. Dit keer met als thema: 'Winkels
van vroeger'. De grote zaal van het MFC was afgeladen met
ca. 160 (!) belangstellende bezoekers. Ook waren er veel
oud-Woudsenders ('om útens') present, met daardoor de
bijbehorende reünie-sfeer. Voorafgaand aan het thema gaf
Douwe Zondervan een overzicht van de werkzaamheden en
nieuwe aanwinsten van het afgelopen jaar. Daarna gaf hij
een boeiende en levendige presenta e over de winkels in
Woudsend vanaf ongeveer 1900 tot 1970. Het verhaal viel
uitstekend in de smaak bij de aanwezigen, waarbij de gebruikelijke interac e met de zaal niet ontbrak.
Na afloop was het ook nog zeer druk en gezellig aan de bar
van het vernieuwde MFC.
De Historische Kring beschikt inmiddels over veel beeldmateriaal. Op de donateursavond kon lang niet alles worden getoond, zoals bijgaande wervende brief van de fa.
Westerhof uit 1940 (!) voor de aanschaf van een radio.
Dit gee ook mooi aan wat een radio in die jd voorstelde.

Publicaties in dorpskrant
In de dorpskrant “De Driuwpôlle” werden de volgende ar kelen van ons gepubliceerd:












December 2016:
Januari 2017:
Februari 2017:
Maart 2017:
April 2017:
mei 2017:
juni 2017:
september 2017:
Oktober 2017:
November 2017:
December 2017:

Winterse plaatjes van vroeger - Hilly Westerhof
De stoof van beppe - Siemon de Vries
Meer dan 200 jaar 'Logement aan de Ee' ofwel 'De Watersport'- Hilly Westerhof
Op bezoek bij oud-Woudsender Berend D. Okma te Den Haag, deel 1 - Jouke Hoekstra
Op bezoek bij Berend D. Okma, deel 2 , de kunstverzameling - Jouke Hoekstra
Een grafsteen in Ypecolsga - Siemon de Vries
Seizoensopruiming - Hilly Westerhof
Middenstandsfamilie Nijdam, deel 1 - Hilly Westerhof
Middenstandsfamilie Nijdam, deel 2 - Hilly Westerhof
Brieven uit een ver verleden - Jouke Hoekstra
75 jaar geleden: de crash bij Waterloo - Siemon de Vries

Te zijner jd zullen deze ar kelen ook te lezen zijn op www.historiewoudsend.nl/publica es/verhalen.

Project afgerond
Projecten hebben vaak een lange doorloop jd. Zo was het ook met
de wens voor een herinnering aan de verzekeringsmaatschappij
Woudsend Anno 1816. Vanaf begin 2015 werd met de S ch ng
Woudsend Anno 1816 (financiering) gewerkt aan de uitwerking en
uitvoering van het idee. Op 9 september 2017 was het zover dat Leo
Visser als oudgediende van ‘Woudsend’ een gedenkbord met tekstbord kon onthullen aan de gevel van verzekeringskantoor.
Het bord is een exact nagemaakt exemplaar van een kleiner oud
reclamebord uit de jaren der g van de vorige eeuw. Evenals het oude bord is het gedenkbord uitgevoerd in emaille. Op het tekstbord
eronder staat in het kort de geschiedenis van de Maatschappij.
Foto Hennie Blomsma Fotografie.

Uit ons dorpsarchief: "It boskje" bij het Slotermeer

Van verre is het te zien in het weidse landschap rond ons
dorp. “It boskje” aan het Slotermeer bij de ingang van de
Ie, hier op een foto uit 2014 van een gouden zonsondergang. Waarom ligt dit kleine bos zo hoog in het vlakke
landschap? Dat hee te maken met de nog niet zo oude
historie van voor de Tweede Wereldoorlog. Het Slotermeer is rond 1930-1932 uitgebaggerd en het zand werd
opgespoten op de hoek bij de ingang van de Ee. De bedoeling was om dit te gebruiken voor de aan te leggen
rondweg om Woudsend (!). Het plan van een rondweg
ging toen echter niet door.

daarbij een bordje met de tekst: “Voor jong en oud, die
van deze plek houdt. Dit bankje aan het water staat er
voor nu en later. Bezet door een ouder grijzend paar: dan
is nog de omgevallen boom daar. Geplaatst in juni 1996
ter gelegenheid van de 70-ste verjaardag van Teta Messing-van Duren. Kinderen en kleinkinderen.”
Foto’s Siemon de Vries

Het waterschap "Wollegaast" was eigenaar van het opgespoten terrein. In 1949 is besloten om het perceel te
beplanten met bomen. Rond 1970 stond het ‘boskje’ te
koop. De familie Messing hee het toen aangekocht en
het is nog steeds eigendom van deze familie.
“It boskje” is niet zo toegankelijk, alleen door de weilanden is het te bereiken. Tenzij er natuurlijk een (bijna
historische) strenge winter is, dan is het ook over ijs te
betreden, zoals in de winter van 1996-1997. En dan zie je
daar een bankje aan de rand van het Slotermeer met

Historisch kwartetspel Woudsend en Dvd's
Voor wie het kwartetspel nog niet in huis hee , is het te
koop bij de Historische Kring Woudsend. Ook bij BWONEN
is het verkrijgbaar. Het Friestalige kwartetspel bestaat uit
12 kwarte en en laat in vogelvlucht de rijke geschiedenis
van Woudsend en omstreken zien. De foto’s zijn voorzien
van korte verklarende teksten.
Het kwartetspel kost € 6,50.
Tevens nog verkrijgbaar onze Dvd's:
 Woudsend in de 70-er jaren (€ 10)
 Kruispunt van waterwegen (ontstaansgeschiedenis en
ontwikkeling van Woudsend (€5).
 Historisch Woudsend in zwart-wit (€ 10)

Het historisch kwartetspel heeŌ 12 Woudsender
onderwerpen met teksten in het Fries.

Inloopmiddagen

Dorpsarchief via website bereikbaar

Graag wijzen wij u op onze wekelijkse inloopmiddagen op
de maandag van 2 tot 4 uur in de Havenzaal van MFC De
Driuwpôlle. Een aantal vrijwilligers is dan druk bezig met
het verwerken van documenten en foto’s. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze archieven of
om historisch materiaal in te leveren. Tot en met 26 maart
kunt u er elke maandagmiddag terecht.

Ons dorpsarchief is te vinden op dorpsarchieven.nl door
op de getoonde kaart Woudsend aan te klikken. Via onze
eigen website www.historiewoudsend.nl komt u op een
makkelijker manier op ons dorpsarchief. Een rechtstreekse link daar naartoe staat op de startpagina in de rechter
kolom onder prikbord. Klikt u ook eens op de link er onder
naar onze foto-albums.

Historische Kring op Facebook

Vitrines in vernieuwd mfc De Driuwpôlle

Volgt u de Historische Kring Woudsend al op Facebook?
Dat is best de moeite waard want op geze e jden laten
we, soms passend bij de jd van het jaar, een oude
a eelding zien. Zoals dit laatste bericht:

Na de renova e van mfc De Driuwpôlle hee de Historische Kring de beschikking gekregen over een aantal vitrines, zodat we nu meer mogelijkheid hebben verworven
voorwerpen te laten zien. Op de foto’s enkele vitrines.

Historische Kring Woudsend
10 december om 9:17

Vandaag (10-12-2017) de eerste winterse sneeuwbuien.
Hopelijk krijgen we een stevige winter zoals in 1955 1956. waarvan hierbij sfeerplaatje. Nog met de oude
draaibrug, de varkensmesterij, een skûtsje voor de wal
en een oude lantaarnpaal. Op 14 februari 1956 werd de
11e Elfstedentocht verreden en ook een speciale. Omdat de vijf koplopers tegelijk, hand in hand, de finish
passeerden, werd er geen winnaar uitgeroepen.

