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ANBI-erkenning
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(algemeen nut beogende instelling).
Donaties gedaan aan ons zijn als gift
aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Van de voorzitter,
Met gemengde gevoelens kijk ik terug op het afgelopen jaar. Tegenover het
succes van onze 10‐jarige jubileumtentoonstelling stond het verdriet van het
overlijden van Sijke Fortuin‐Silvius op 21 oktober. Zij was vanaf de oprich ng
ac ef in onze S ch ng en hee veel voor ons betekend. Een groot gemis zowel
voor de HKW als voor het hele dorp.
Terugkomend op de tentoonstelling kan ik met gepaste trots zeggen dat het een
zeer geslaagd evenement is geweest. Het was een “bealch fol wurk” maar dat
hebben we er graag voor over gehad. Dik 900 mensen hebben de tentoon‐
stelling bezocht en de reac es waren heel posi ef. De 34 panelen brachten vele
herinneringen naar boven bij de oud‐Woudsenders. Maar ook de toeristen,
waaronder enkele buitenlanders, hebben genoten van het overzicht van de
“zelfvoorzienende dorpsgemeenschap in vroegere jden”. De loca e van Galerie
Lyts in het dorpscentrum was natuurlijk ideaal. Als dank hebben wij eigenaar
Tjeerd Meijer een groot paneel aangeboden met een foto van de kastenwand
a oms g uit de voormalige bakkerij. De originele kastenwand is bewaard
gebleven en terecht gekomen in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
Een ander hoogtepunt van het afgelopen jaar was als vanouds de donateurs‐
avond in november. De zaal was weer tot de nok toe gevuld met een hoog
reünie gehalte. Naast een terugblik en een overzicht van de aanwinsten was dit
keer het onderwerp de ﬁlm van het 50‐jarig jubileum van de Oranjevereniging
in 1986. In de compila e van het door Jan Plan nga gemaakte ﬁlmmateriaal,
was gekozen voor het laten zien van vooral personen. Dan blijkt dat er in‐
middels al vele dierbaren zijn overleden.
Ook afgelopen jaar hebben we weer veel oud materiaal ontvangen en daar zijn
we heel blij mee. Om alles goed op te kunnen bergen en ook weer te vinden
hebben we 5 nieuwe kasten aangescha . Ons archief in het MFC bestaat nu uit
18 kasten vol met documenta e, foto’s, ansichtkaarten en voorwerpen. Om alle
materiaal terug te vinden en ook te kunnen laten zien is het van belang dat het
goed wordt gedocumenteerd en gedigitaliseerd. Daar hebben we nu een
project van gemaakt waar we het hele jaar nog wel zoet mee zijn.
Verder hebben we twee historische presenta es verzorgd, waarover verderop in
de nieuwsbrief meer informa e.
Dan nog een bestuurswisseling. Medeoprichter Peter Kranendonk is volgens de
statuten afgetreden als penningmeester en Jouke Hoekstra is bereid gevonden
de vrijkomende bestuursfunc e over te nemen. Peter hebben we hartelijk
bedankt voor zijn inzet over de afgelopen 10 jaar. Hij blij overigens deel uit
maken van onze S ch ng.
Tot slot wens ik u namens de HKW een voorspoedig en vooral gezond 2020 toe.
Douwe Zondervan.

Bij de foto’s:
Opening tentoonstelling op zaterdag
11 mei 2019. Molenaar Cees Noten‐
boom brengt met de oude meelkar
het nog ontbrekende paneel.

Presenta e historie
VV Woudsend
Op verzoek van VV Woudsend is in
maart een presenta e verzorgd in de
voetbalkan ne over de historie van
de club. Hieronder volgt een kleine
samenva ng van die presenta e.
De vereniging is in 1933 opgericht
onder de naam W.S.V. maar was niet
de allereerste club van ons dorp. De
KRO‐boys waren namelijk een jaar
eerder opgericht, in 1932. Dit ge‐
beurde op ini a ef van het bisdom,
met als doel om de saamhorigheid
tussen de RK‐jongeren te vergroten.
De KRO‐boys zijn al in 1937 opge‐
doekt; twee voetbalclubs in ons dorp
was geen bestaansrecht voor.

1e el al 1934 (v.l.n.r.):
Boven: Bouke van der Bosch, Binne Westerhof, Gerrit Bruinsma, Tjalling Glas‐
houwer, Oege Pebesma. Midden: Gerard Ypenga, Rintje de Vries, Abraham Vis‐
ser. Voor: Wijbe Nijdam, Anske Schotanus, Ate Posthumus.

Bij de oprich ng bestond de ver‐
eniging W.S.V. uit wel 60 leden, waar
onder ook een kor al afdeling. Het
eerste spor errein lag ver uit de
dorpskern, namelijk aan de straatweg
bij het voormalige “Sta on Wouds‐
end”. Het was niet vergelijkbaar met
de huidige velden want de greppels

mochten niet gedicht worden. In
1934 kreeg de club een nieuw veld,
aan de overkant van de Wegsloot,
tegenover bakkerij Visser. Om gra s
kijken te voorkomen werd het veld
met jutezakken afgesloten. Het tenue
was niet voor ieder gelijk, maar had

wel de hoofdkleuren wit‐zwart. De
schoenen waren “kistjes” waar
schoenmaker Huitema proppen onder
had geslagen. Kortom, niet te ver‐
gelijken met de riante omstandig‐
heden van onze huidige voetballers.
Tijdens de oorlog werd er niet ge‐
voetbald, maar in 1946 kwam de ver‐
eniging weer tot leven. Het voetbal‐
terrein lag aan de Oostkant van de Ee,
een stuk weiland van B.K. Okma, waar
vaak eerst de schapenkeutels moes‐
ten worden verwijderd. Een kleed‐
hokje was er nog niet. Men kon zich
verkleden in Café Scholte, de huidige
Watersport. Met tex elpunten van

Lolke Nijdam konden de spelers een
nieuw tenue aanschaﬀen, in de huidi‐
ge kleuren rood‐zwart.
Het viel niet mee om de club draaien‐
de te houden. In de jaren vij ig was
de ﬁnanciële situa e nogal kwets‐
baar. Er waren te weinig leden en het
ontbrak sommigen ook aan mo va e.
In 1952 werd daarom zelfs over‐
wogen om een combina e met voet‐
balvereniging H.J.S.C. uit Hommerts‐
Jutrijp aan te gaan. Ook problemen
met het voetbalveld droegen niet bij
aan de spelvreugde. In 1959 werd het
nieuwe voetbalcomplex geopend,
waar nu het MFC ligt. Vanaf dat jaar
ging het steeds beter met de club. Er
kwamen meer leden en de ﬁnanciën
waren op orde. De spor eve presta‐
es bleven dan ook niet uit. In 1963
werd het eerste el al ongeslagen
kampioen en promoveerde naar de
eerste klas van de toenmalige FVB. De
jaren die volgden gingen met ups en
downs met als hoogtepunt de pro‐
mo e van het 1e el al in 1979 naar
de 3e klas van de KNVB.

1e el al seizoen 1969, overtuigend kampioen in 2e klas FVB (16 keer winst, 2
keer gelijk, 0 verloren en een doelsaldo 76‐15).
Boven: Jan de Vries, Sibbele Reekers, Joop Roskam, Piet Nagelhout, Piet Reekers,
Pieter Pietersma (leider).
Onder: Rudolf de Boer, Douwe Reekers, Sietze Hoekstra, Johan de Jong, Douwe
de Vries, Jan Busscher.

Presenta e jubileum houtzaagmolen “De Jager”
In september werd het 300‐jarige
jubileum van houtzaagmolen “De
Jager” gevierd. Wij hebben hier een
presenta e gegeven van de geschie‐
denis van deze molen. Ook hiervan
een klein overzicht.
Houtzaagmolen De Jager is in 1719
gebouwd en vierde dus dit jaar haar
300‐jarige bestaan. De man die hier‐

voor verantwoordelijk is, is Jelle Jur‐
jens. Hij was toen onder meer hout‐
handelaar en zag wel in dat er met
gezaagd hout goed geld kon worden
verdiend. Er was in die jd veel hout
nodig voor de acht scheepswerven in
ons dorp, waarvan hij ook er een
bezat. Bovendien had hij voldoende
geld om te investeren. Als Groot‐

Foto onder: Houtzaagmolen “De Jager” rond 1900.

schipper had hij zo’n 5 jaar de zee
bevaren, waaronder de Oostzee als
pionier van Woudsend. Hij was een
goede schipper en dat had hem veel
geld opgeleverd.

Foto onder:
De laatste beroepsmolenaars Jacob
en O o Nauta (foto P. Feenstra, Bui‐
tenpost).

Naast de molen liet hij ook nog 15
arbeidershuizen bouwen, handelde in
grond, begon een mastmakerij, trad
op als reder en onderhield zelfs ge‐
durende 4 jaar een veerdienst tussen
Woudsend en Amsterdam. Kortom,
een zeer ondernemend persoon, ook
op maatschappelijk terrein, die veel
voor Woudsend hee betekend. Hij
overleed in 1750 op 78‐jarige lee ijd

als Jelle Jurjens Nauta, na drie keer
getrouwd te zijn geweest. Van zijn 14
kinderen waren er toen nog 3 in
leven. Zoon Reiner Jelles, die de hout‐
zaagmolen erfde, had als achternaam
Soethout gekozen.
Vanaf 1806 is “De Jager” nog een aan‐
tal keer van eigenaar gewisseld. Vanaf
1952 tot 1965 zijn de broers Jacob en

O o Nauta de laatste beroeps‐
molenaars. Daarna worden het
molenhuis en de arbeiderswoningen
als zeilschool geëxploiteerd. De molen
is in de jaren 70 gerestaureerd en ook
weer van wieken voorzien. “De Jager”
is na de restaura e weer als wind‐
molen in bedrijf en wordt gerund
door vrijwillige molenaars.

Aanwinsten
Ook afgelopen jaar hebben we weer
veel foto’s, ansichtkaarten en docu‐
menten gekregen. Tijdens de dona‐
teursavond is hiervan al een selec e
getoond, waaronder de foto hier‐
onder.
De foto is gemaakt op 18 mei 1966 bij
de onthulling van de straatnaam “Age
Hylkes Trompstrji e”. We zien het
Woudsender muziekkorps “De Een‐
dracht” met dirigent Sikke Hoekstra
en poli eagent Tiesinga voorop, para‐
derend door de versierde straat. In

het korps zijn onder andere
herkenbaar: Anne Hoekstra, Lolke
Pruiksma, Hotze Sikkes, Sibbele
Visser, Jelle Nijdam, Jouke de Jong,
Tjalling Glashouwer en Gerard Ypen‐
ga. Achter het korps lopen burge‐
meester Van Hout en directeur Tromp
van Woudsend Verzekeringen. In het
publiek herkent u vast een aantal
dorpsgenoten. Op de achtergrond is
de in aanbouw zijnde bungalow van
familie Brouwer zichtbaar. Rechts‐
achter zien we het MFC en daarvoor
een keet met hokken die getuigen van

Publica es in de dorpskrant
De volgende ar kelen publiceerden wij in de dorpskrant “De Driuwpôlle”:
 Januari 2019: De Groenlandvaarders ‐ Jouke Hoekstra
 Februari 2019: Woudsend en de Elfstedentochten ‐ Hilly Westerhof
 Maart 2019 ‐ De Buuren Noord ‐ Siemon de Vries
 Mei 2019: Jubileumtentoonstelling Historische Kring
 Juni 2019: De Historische Kring, hoe het begon en nu… ‐ Hilly Westerhof
 September 2019: Terugblik geslaagde tentoonstelling: Unieke herbeleving
van het verleden ‐ Hilly Westerhof
 November 2019: Van groentewinkeltje tot supermarkt: familie Visser ‐ Hilly
Westerhof
 December 2019: Van groentewinkeltje tot supermarkt deel 2 ‐ Hilly Wester‐
hof

de nodige bouwac viteiten. Links zien
we nog koeien en een woonboot en
dus nog geen jachthaven.
In De Friese Koerier van 20 mei 1966
stond onderstaand bericht van de
onthulling.

Inloopmiddagen
Tot en met 30 maart 2020 zijn we
in dit winterseizoen nog elke
maandagmiddag van 2 tot 4 uur
aanwezig in de Havenzaal van mfc
De Driuwpôlle.
Wilt u ons iets voor het historisch
archief brengen, iets vragen of
iets voor ons archief laten scan‐
nen, dan bent u van harte welkom
jdens deze uren.

