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Beste donateurs,
Een paar keer per jaar willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte
houden van de ontwikkelingen bij de Historische Kring Woudsend.
Hier is onze eerste nieuwsbrief. Wij hopen, dat u deze informatie met
belangstelling zult lezen en hopen u te begroeten bij onze filmavond op
20 maart a.s. of bij één van de inloopmiddagen.
Donateursactie
De Historische Kring kent een open opzet. Iedereen die mee wil denken en werken is welkom. Er zijn nu 16 leden die regelmatig meedraaien met het verzamelen en uitzoeken van materiaal. Sinds de start van
onze donateursactie in december hebben ruim 30 donateurs zich aangemeld, waarvoor onze dank. De werving gaat verder, ook via onze
leden en donateurs. Donateurskaarten zijn verkrijgbaar bij de penningmeester.
Inloopmiddag
Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur (behalve de zomermaanden) is
er in het MFC (Tribunezaal) een inloopmiddag. Iedereen die materiaal
(foto’s, artikelen) over Woudsend wil inzien, is op deze middagen welkom. Altijd zijn er wel mensen die spullen komen uitzoeken of bekijken.
Paneel met dorpsfiguren
Wij hebben foto’s van markante Woudsenders aangeleverd voor onze
oud-dorpsgenoot Siep Reijenga die bezig is met een wandschildering
op een Woudsends paneel in zijn café in Balk. We hopen het paneel
voor de reünie van juni 2010 te kunnen bezichtigen.
Terugblik wintermarkt
Onze stand op de wintermarkt in december is goed bezocht. De verkoop van de nieuwjaarskaarten en de werving van donateurs heeft
goede resultaten opgeleverd.
Van de v.m. Gereformeerde Kerk zijn nog eens 120 losse kaarten verkocht aan de huidige eigenaar van het pand.
Monument voor de gevallenen
Actie is ondernomen naar de gemeente over de verplaatsing van het
monument en het opknappen van het plantsoen. Deze actie i.s.m.
Dorpsbelangen en Oranjevereniging had tot resultaat dat voor 4 mei
2008 het monument verplaatst was en ook het plantsoen er weer goed
bijlag.
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Interviews met oude Woudsenders
Eén van onze leden met journalistieke ervaring houdt interviews met
oude Woudsenders om hun herinneringen en verhalen niet verloren te
laten gaan en op te nemen in ons archief. Ook worden af en toe
Woudsenders in onze maandelijkse bijeenkomsten uitgenodigd om hun
verhalen en herinneringen met ons te delen.

Opbouw van het archief
Wij hebben vorige jaar de beschikking gekregen over het archief van Dorpsbelangen.
Veel dozen met oude foto’s, krantenknipsels, materiaal van reünies, verslagen, brieven, etc. Met name
door de aanpak op de maandagmiddagen zijn we erin geslaagd om het meeste te ordenen in ordners met
krantenknipsels en fotomappen (en na inscannen ook digitaal op te slaan), zoveel mogelijk op onderwerp.
Voor degenen die materiaal willen inzien zijn er al wat mappen beschikbaar.
De secretaris heeft een bibliotheekbestand met een totaal overzicht van het reeds verzamelde materiaal.
Informatie-avond over de historie van “De Karmel” te Woudsend en Theresia van Avilla.
Op woensdagavond 18 maart om 20.00 uur is er een avond over de achtergronden en geschiedenis van
“De Karmel” als zogeheten Waterstaatskerk. Herman de Vries zal vertellen over de geschiedenis van het
gebouw. Theologe Maria de Groot zal ingaan op het leven van Theresia van Avilla, hervormster van de
orde van de Karmel uit de 16e eeuw en ds. Renske Bosman-Romkema zal een paar teksten van Theresia
van Avilla bespreken.
Iedere geïnteresseerde in de historie van “De Karmel” is van harte welkom.

Filmavond 20 maart: Historisch Woudsend in zwart-wit
De Historische Kring Woudsend is in het bezit van een aantal authentieke 8 millimeter films, ooit gemaakt
door een plaatselijke amateurfilmer. Deze films zijn door het Fries Film Archief professioneel omgezet in
digitaal formaat en op DVD gebrand. Hierdoor is de houdbaarheid in hoge kwaliteit gewaarborgd.
(NB: Er waren al eerder video-opnamen van deze films in omloop, maar nog niet met de betere kwaliteit,
die wij nu kunnen tonen.)
De betreffende films bevatten unieke historische beelden over ons dorp en haar inwoners.
Wij vertonen deze films tijdens een filmavond in het MFC ‘De Driuwpôlle’ op
vrijdag 20 maart, aanvang 20.00 uur.
De films.
 De oudste film waarvan u beelden krijgt te zien, dateert zelfs van 1938. Deze film geeft prachtig weer
hoe men zo’n 70 jaar terug feest vierde in ons dorp met volksspelen, ringsteken en uiteraard een optocht.
 De tweede film is gemaakt rond 1952 en hierin komen veel mensen in beeld. Zo nemen we een kijkje
bij de vrouwenverenigingen, de scholen en de zuivelfabriek. Maar ook willekeurige passanten zijn gefilmd, waaronder enkele boeiende dorpsfiguren uit die tijd. Verder zien we de brandweer in actie en de
EHBO.
 De derde film is gemaakt rond 1968. Er wordt een wandeling door het dorp gemaakt waarbij diverse
dorpsgenoten in beeld komen. Ook worden bezoekjes gebracht aan enkele winkels, de ijsfabriek, café
‘t Hoekje en het dorpshuis. Voor de huidige generatie een prachtige terugblik en herkenning.
De beelden zijn in zwart-wit en zonder geluid. We hebben echter een paar “ervaren” dorpsgenoten bereid
gevonden om de voorstelling hier en daar van commentaar te voorzien. Ook is uw eigen inbreng natuurlijk
welkom.
Kortom, het belooft een gezellige, ouderwetse filmavond te worden, die u niet mag missen.
Voor de gemaakte kosten vragen we een entree van € 2,50. Donateurs zijn uiteraard gratis.

