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Van de voorzitter

Contactadressen

De zomer is al weer geschiedenis en het verenigingsleven is in volle gang. Ook
wij zijn gestart met onze inloopmiddagen en we hebben de eerste evenementen al achter de rug. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

Douwe Zondervan (voorzitter)
Iewâl 20
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

Begin dit jaar hebben we u gevraagd de minimum donateursbijdrage te verhogen tot € 7,50 per jaar. Door de stijgende kosten en afname van subsidies
hebben we dit besluit moeten nemen. U heeft hiervoor begrip getoond, waarvoor onze hartelijke dank. Als u wilt weten hoe wij er financieel voor staan,
verwijs ik u graag naar onze website http://historiewoudsend.nl.
Mee uit kostenoverweging hebben we ook besloten om niet meer dan één
donateursavond per jaar te organiseren. Bovendien zien we dan meer mogelijkheden om een boeiende avond te verzorgen. Vrijdag 13 november is het
weer zo ver. Dit keer is het onderwerp “Woudsend e.o. in de Tweede Wereldoorlog”. Ik hoop u dan weer in grote getale te mogen begroeten.
Douwe Zondervan.

Oud-Woudsender schrijft boek over zijn jeugdjaren
Op de eerste inloopmiddag in het nieuwe jaar, 5 januari, kregen we bezoek van
Broer de Wolff en z’n partner Marianne Brok uit Arnhem. Broer de Wolff is een
zoon van de op 11 december 2014 overleden Tjitte de Wolff, die de ouderen
zich vast nog wel herinneren als de man die het ziekenfondsgeld van de ANOZ
kwam ophalen. Broer de Wolff werd op 13 juli 1951 geboren en tot januari
1961 woonde het gezin van Tjitte de Wolff in ons dorp aan de Nieuwe Aanleg,
wat nu Op ‘e Romte heet. Toen verhuisden ze naar St. Nicolaasga.
De reden van het bezoek aan ons was de verschijning van het boek dat Broer
geschreven heeft over de tijd dat hij in Woudsend woonde. “Woudsend in mijn
herinnering: één groot avontuur van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Verrassend, altijd wat te beleven”, schrijft hij in het boek, dat hij de titel meegaf
“De Wereld In, Een jongetje uit Woudsend 1951-1961”.

Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

In een 40-tal verhaaltjes ontdekt Broer de Wolff in
de tien jaren dat hij in Woudsend woonde telkens
weer een groter stukje wereld. De schrijver verplaatst zich in zijn verhalen weer helemaal in dat
kleine jongetje van toen op ontdekkingstocht. Voor
oudere Woudsenders zijn de verhalen heel herkenbaar.
Het is een lezenwaardig boek geworden, dat in eigen beheer is uitgegeven en 20 euro kost. Het boek
is verkrijgbaar bij de Historische Kring Woudsend.

HKW op Historisch Festival Súdwest en op markt Monumentendag
Voor de Historische Kring Woudsend begon de start
van het nieuwe winterseizoen al in augustus. We wilden deelnemen aan het derde Historisch Festival Súdwest op zaterdag 29 augustus, en dat vraagt natuurlijk wel enige voorbereiding. Deze keer vond het festival plaats in Workum. Het was die dag schitterend
zomerweer en daarom werden de terrasjes in Workum beter bezocht dan het Historisch Festival. Ook de
diverse andere activiteiten in de regio waren er debet
aan dat er minder bezoekers waren. Toch hadden we
leuke contacten met bezoekers en deelnemers, waaronder het Fries Scheepvaart Museum en Tresoar. Aan
de hand van oude ansichtkaarten, geprojecteerd op
een groot scherm, konden we ons dorp uit vroegere
tijden laten zien.

Foto boven: Onze stand bij het Historisch Festival Súdwest.

Op zaterdag 12 september werd voor de derde keer
het jaarlijkse evenement rond Monumentendag gehouden, ‘Monumenten, Muziek, Markt & Meer’. Die
dag waren we, zoals gebruikelijk, weer op de markt
aanwezig met een kraam. Het thema van het evenement was dit jaar ’Kunst en Ambacht’. Daarom lieten
wij op 2 panelen het Woudsend van weleer zien,
vastgelegd door schilders en tekenaars. Ook hier hadden we weer leuke contacten en over de verkoop van
publicaties en dvd’s waren we best tevreden. Het
weer hield zich ook aan de afspraak, het begon pas te
regenen toen het programma was afgelopen.
Foto rechts: Onze kraam op de Iewâl.

Dorpsarchief via website bereikbaar
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.

Bijzondere aanwinst
Regelmatig krijgen we nieuw materiaal, meestal documenten of krantenknipsels. Maar soms ook bijzondere zaken,
zoals deze ingelijste koperen voorstelling van de Christelijke
Lagere school die aan het eind van Midstrjitte Noord te
Woudsend stond. Het is een schenking van de Mr. Van der
Brugschool. Op de donateursavond van 13 november a.s.
zal de voorzitter vast nog wel een paar andere bijzondere
aanwinsten laten zien.

Herziene druk wandelroute
Er blijft voortdurend vraag naar onze
folder met de wandelroute door de historische kern van Woudsend. De eerste
druk was van 2010 en is nu aangepast in
een hernieuwde en actuele uitgave.
Verkrijgbaar bij secretaris, penningmeester en bij Bwonen in de Midstrjitte.

Open donateursavond Historische Kring Woudsend
Vrijdagavond 13 november 2015 in het MFC, aanvang 20.00 uur
Entree € 4,00; donateurs gratis toegang

Woudsend e.o. in de Tweede Wereldoorlog
Afgelopen 5 mei was het 70 jaar geleden dat het Duitse leger capituleerde en er een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog. Voor de Historische Kring Woudsend reden om hier dit jaar aandacht aan te besteden. Op onze donateursavond geven wij een presentatie, hoe de inwoners van Woudsend en omstreken
deze oorlog hebben beleefd. Hierover is al veel gepubliceerd, onder andere door Jan J. de Vries in zijn boek
“Woudsend en Woudsenders in Oorlog en Verzet”. Naast de al bekende gebeurtenissen komen ook minder
aangrijpende zaken aan de orde, die wel degelijk het dagelijkse leven hebben beïnvloed.
Er zijn nog maar weinig dorpsgenoten in leven, die deze zwarte periode in de Woudsender geschiedenis
bewust hebben meegemaakt. Een tijd waarin de normaal lijkende vrijheid van nu niet bestond en het leven
van velen onveilig was. Een tijd ook met dramatische voorvallen die niet in de vergetelheid mogen geraken.
De Historische Kring Woudsend wil deze avond hier een bijdrage aan leveren. Zoals u van ons gewend bent,
wordt de presentatie met veel beeldmateriaal ondersteund.
Wij nodigen u van harte uit voor deze avond en hopen weer op een grote opkomst.

Op bezoek bij Warkums Erfskip

Ter afsluiting van het seizoen 2014-2015 brachten we in mei een bezoek aan de Vereniging Warkums Erfskip. Na afloop
werd een foto gemaakt van het gezelschap, dat dankzij uw steun het mooie werk van het verzamelen en vastleggen van
de historie van Woudsend en de bijbehorende buurtschappen kan doen. Van links naar rechts: Douwe Zondervan
(voorzitter), Dicky Visser, Herman Deden, Piet de Vries, Gerard Visser, Nienke Wittermans-Westerhof, Rika KuipersHettinga, Hilly Westerhof, Sijke Fortuin-Silvius, Cees Notenboom, Siemon de Vries (secretaris), Pier de Jong, Douwe de
Vries en zittend Peter Kranendonk (penningmeester). Op de foto ontbreken Jouke Hoekstra en Janneke Bouma-Huberts.

Publicaties in dorpskrant
In de dorpskrant “De Driuwpôlle” werden de volgende artikelen van ons gepubliceerd:
 November 2014: Otto de Boer (1997-1856), een katholieke kunstschilder in het overwegend Protestantse Friesland.
 December 2014: Hardrijderij voor Vrouwen (1959) / Terugblik op donateursavond
 Januari 2015: 60 jaar geleden: Een echte winter met veel sneeuw
 Februari 2015: “De Wereld In”, een jongetje uit Woudsend, van 1951-1961
 Maart 2015: Teruggevonden handgeschreven verhaal van Klaas Knobbe
 April 2015: Emilius de Hoop
 Juni 2015: Geslaagde zoektocht van Tjebbe Haringa naar skûtsje van oerpake Abe Fortuin
 September 2015: Gas in Woudsend?
Het is de bedoeling dat deze artikelen binnenkort te lezen zijn op www.historiewoudsend.nl/publicaties/verhalen.

Actie Rabo Ledensponsoring
De Rabobank Sneek-Zuidwest-Friesland houdt ook weer een actie Rabo Ledensponsoring. Leden van deze bank kunnen in december 2015 hun stem uitbrengen en vijf euro van het sponsorbudget weggeven aan een vereniging, stichting of instelling die zich heeft opgegeven voor deze actie. De Historische Kring
Woudsend doet er ook aan mee.
Als klant bent u niet automatisch lid. Als u stemt wordt u lid. U kunt u zelf ook
als lid aanmelden op de website van de Rabobank Sneek-Zuidwest Friesland
(www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sneek-zwf/lidmaatschap/). Het
lidmaatschap is gratis. U krijgt dan o.a. vier keer per jaar het Raboledenmagazine Dichterbij toegestuurd.
In de Dichterbij van november leest u hoe u kunt stemmen. Geef u op en stem
op ons! We kunnen de bijdrage heel goed gebruiken.

