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Ons werk wordt mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van

Beste donateurs,
Hierbij ontvangt u onze 3e 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.
Activiteiten
Zoals was aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief hebben wij op
19 december 2009 weer op de wintermarkt in MFC ‘De Driuwpôlle’
gestaan. Onze expositie over de Woudsender horeca kreeg veel belangstelling. Ook verkochten wij voor het eerst het boekje ‘Woudsend
in de vorige eeuw’ met daarin de verhalen die Douwe Zondervan
schreef over de veranderingen in Woudsend in de 20e eeuw.
Helaas kon de lezing over de kofscheepsrederij op vrijdag 12 maart
niet doorgegaan wegens ziekte van de spreker, de heer Groenhof. Wij
hopen dat we deze avond op een later tijdstip alsnog kunnen houden.
Wel lukte het ons om toch nog een donateursavond te organiseren op
donderdag 22 april met medewerking van Theo Kuipers van Tresoar.
Onderwerpen: Wat is bij Tresoar over Woudsend te vinden en ‘Het
Nedergericht van Wymbritseradeel’. Het was een boeiende avond.
Sleepbootschipper
Onze voorzitter Douwe Zondervan is benoemd tot Woudsender
Sleepbootschipper 2010-2011. Deze eretitel wordt toegekend aan een
Woudsender die zich op breed gebied heeft ingezet voor het dorp en
wordt elke twee jaar uitgereikt tijdens de Friese Sleepbootdagen.
Douwe Zondervan ontving de onderscheiding op 7 mei jl. uit handen
van burgemeester Reitsma van Wymbritseradiel.
Historysk Festival Súdwest
Op 25 september a.s. wordt in MFC ‘De Driuwpôlle’ het Historysk
Festival Súdwest gehouden. Dit festival wordt georganiseerd door
Netwerk Streekarchief Zuidwest Fryslân, een project van zeven
samenwerkende gemeenten.
De Historische Kring Woudsend is als gastheer nauw betrokken bij de
organisatie. Historische verenigingen, stichtingen en instellingen uit de
Zuidwesthoek zullen die dag laten zien wat ze te bieden hebben.
In het kader van de Week van de Smaak wordt een Smaakplein ingericht, waar u hapjes kunt proeven, gemaakt door de plaatselijke
horeca en bakkerij, gebaseerd op het thema historische fruitrassen en
groenten. En niet te vergeten, Freark Smink komt ’s morgens langs in
zijn rol als presentator van de Fryske Kanon voor Omrop Fryslân!
Er wordt nog hard gewerkt aan de verdere invulling van het programma, maar vast staat dat het een groot gebeuren gaat worden, dat u
niet mag missen. Reserveer daarom alvast de datum in uw agenda:
zaterdag 25 september 2010 van 10.00 - 16.00 uur, MFC ‘De Driuwpôlle’.

Gedenkteken voor Betty Maarzen
De Historische Kring Woudsend heeft het initiatief genomen een klein gedenkteken te plaatsen bij het
monument voor de gevallenen aan het Ald Tsjerkhof voor Betty Friederika Maarzen, de joodse vrouw van
Wouter Glashouwer, die in 1942 in Woudsend werd opgepakt en in Auschwitz is omgekomen.
De gemeente is bereid om mee te werken aan deze gedenksteen en heeft hierbij de suggestie gedaan
om tegelijkertijd een algemeen informatiebord te plaatsen bij het monument, dat verwijst naar alle oorlogsgedenkstenen en -graven in en rond Woudsend. Samen met Dorpsbelangen, de Oranjevereniging en
de gemeente worden verdere plannen hiervoor uitgewerkt.
Aanwinsten
Voor historisch materiaal weet men ons steeds meer te vinden. De afgelopen tijd mochten wij weer documenten en foto’s ontvangen of deze gebruiken om in te scannen. Ook kregen we weer oude films. Van de
Meester Van der Brugschool kregen wij het archief in beheer en Jan J. de Vries leverde ons een flinke
hoeveelheid materiaal uit zijn verzamelingen, met de toezegging dat er nog meer komt.
Het oude archief van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Woudsend Anno 1816 is voor behoud
ter beschikking gesteld aan enkele instanties. Zo is er materiaal naar het Fries Scheepvaart Museum en
Tresoar gegaan, maar ook wij hebben interessant materiaal gekregen. Daarvan laten we er hier twee
zien. Links een ingelijste gedrukte kaart van Friesland, in 1585 getekend door Gerard Mercator. Daarop is
Woudsend en omgeving nog echt een ‘driuwpôlle’. Overigens is kaart wel aan een opknapbeurt toe.
Rechts een oude affiche van de Brandverzekeringsmaatschappij. Deze hebben wij al verantwoord laten
opknappen en inlijsten (zuurvrij).

Financiën
Het financieel jaaroverzicht van 2009 geeft een goed beeld te zien. Mede dankzij uw bijdragen en de verkoop van publicaties is er een positief saldo en blijft er een voldoende werkvermogen om activiteiten te
organiseren en publicaties mogelijk te maken. Daarnaast is er nog een subsidie van de Stichting Woudsend Anno 1816 om ons archief verder op te zetten en het benodigde materiaal hiervoor aan te schaffen.
Inloopmiddag
Onze wekelijkse inloopmiddag start weer op de eerste maandag in oktober 2010 van 14.00-16.00 uur.
Iedereen die historisch materiaal (foto’s, artikelen, boeken) over Woudsend eens wil inzien, is van harte
welkom! En als u nog historisch materiaal thuis hebt, kunt u dat ook meenemen om te bekijken bij een
kopje koffie of thee. U kunt materiaal aan ons afstaan maar we kunnen het materiaal voor ons archief ook
inscannen, waarna u de originelen terugkrijgt.
Zomerreces
In verband met de zomer staan de werkzaamheden van de Historische Kring Woudsend nu op een laag
pitje. Maar via de bekende contactadressen (zie voorzijde) kunt u ook in deze tijd bij ons terecht.
Een mooie zomer toegewenst!

