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Het Historisch Genootschap Wieringermeer heeft zich in 2016 op diverse fronten gemanifesteerd. 
Dankzij onze trouwe schare vrijwilligers is er in het afgelopen jaar weer veel werk verzet om al deze 
zaken te kunnen realiseren. Waarvoor grote hulde! 
 
 
Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2016 uit: 
- Mevr. R. Miedema,    voorzitter           Aftredend in 2017. 
- Dhr. J. Bos,            penningmeester   Aftredend in 2019. 
- Dhr. H. Roelofsen,  secretaris            Aftredend in 2020. 
- Mevr. M. Butijn,        bestuurslid            Aftredend in 2019. 
- Mevr. A. Ouwehand,  bestuurslid            Aftredend in 2017. 
- Dhr. F. de Vries bestuurslid   Aftredend in 2020. 
- Dhr. F. Walstra,       bestuurslid            Aftredend in 2019. 
 
Mevrouw R. Miedema en mevrouw A. Ouwehand hebben aangegeven, dat ze zich herkiesbaar 
stellen voor een volgende bestuursperiode van vier jaar. 
 
Leden 
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap op 1 januari 2016, bedroeg 1086. 
Op 31 december 2016 was het ledenaantal licht gedaald naar 1082.  
Helaas zijn ons ook in 2016 weer een aantal leden ontvallen. Graag zou ik u willen verzoeken, om ter 
hunner nagedachtenis, een moment van stilte in acht te nemen. 
 
Bestuursbijeenkomsten 
In 2016 heeft het bestuur zes keer vergaderd, namelijk op 4 februari, 23 maart, 8 juni, 31 augustus, 6 
oktober en 1 december. 
 
Ledenbijeenkomsten 
Op 16 februari was de jaarvergadering in 't Arbeidsburo' te Wieringerwerf. Daarbij waren ca. 75 
leden aanwezig. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Rein Koolen en 
werd Fred de Vries gekozen als nieuw bestuurslid. Bart Lankester verhaalde na de pauze over de 
'Wilde werklozenactie van 1936'. De notulen van deze jaarvergadering staan vermeld in Kroniek 73 
en op www.wieringermeergeschiedenis.nl/genootschap/.  
 
De ledenvergadering was 15 november in de Cultuurschuur. Deze werd door circa 35 leden 
bijgewoond. Na de pauze hield gastspreekster Marbel de Graaf-Montsma een boeiend betoog met 
als titel 'Leven van de wind.’ 
 
Statutenwijziging 
Tijdens de jaarvergadering stelde het bestuur voor om wijzigingen aan te brengen in de statuten. 
Deze wijzigingen werden, in de 2e vergadering, goedgekeurd. 
 
  



 
 
 
 
 
Tentoonstellingen 
In het afgelopen jaar werden er drie tentoonstellingen verzorgd, te weten over: 'Trouwen in de 
Wieringermeer', 'Pioniers' en 'Van 1 pk naar 400 pk – een beeldende reis door 85 jaar 
landbouwgeschiedenis in de Wieringermeer.’ 
 
Ook werden onze vitrinekasten het hele jaar door ingericht voor diverse thema's, zoals bijbels, 
geldkistjes, snorrenkoppen, poppenserviezen, et cetera. 
Op 9 september was er een indrukwekkende herdenking voor de slachtoffers van de vliegrampen in 
de Wieringermeer ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Namens de gemeente legde burgemeester 
Nawijn een krans op de begraafplaats. Ook was er bij het Genootschap een kleine tentoonstelling 
over dit thema ingericht. 
 
Themamiddag 
Op 16 januari ging onze vernieuwde website www.wieringermeergeschiedenis.nl in de lucht en 
daaraan werd een themamiddag gekoppeld. Er waren een groot aantal laptops aanwezig en de 
belangstellenden kregen uitvoerig uitleg hoe een en ander in zijn werk ging. Gezien de reacties blijkt, 
dat veel leden, maar ook niet-leden onze vernieuwde website inmiddels hebben weten te vinden en 
te waarderen.  
 
Open Monumentendagen 
De Open Monumentendagen van 2016 hadden als thema: 'Iconen en symbolen'. 
Op 10 september stonden 's morgens de mannen van 'Oude Glorie’ met hun tractoren bij de 
Cultuurschuur. 's Middags was het bij het Genootschap gezellig druk. De gemeente Hollands Kroon 
heeft het laten afweten en zij stopten met de organisatie. Het valt daarom te bezien, of wij dit in de 
toekomst zullen voortzetten. 
 
Tegelplateau 
Vrijwilligers van het Genootschap en de Cultuurschuur hebben het tegelplateau van de vroegere 
huishoudschool van de slopershamer weten te redden. Middels een staalconstructie is het ca. 3000 
kg wegende kunstwerk aan de muur van de Cultuurschuur bevestigd. De onthulling heeft 
plaatsgevonden op 3 september. 
 
Uitkijkpost 
Het Genootschap heeft zich, op verzoek van dhr. J. Kerckhoffs, gewend tot het Hoogheemraadschap, 
voor de realisatie van een uitkijkpost inclusief informatiezuil. Deze dient gesitueerd te worden ter 
hoogte van de wielen bij het Gat van de Dijk.  
 
Onderwijsprojecten 
In 2016 is er een start gemaakt met een onderwijsproject. Dit om de schooljeugd (meer) kennis bij te 
brengen over de geschiedenis van onze polder. Inmiddels is  basisschool 'De Peppel' uit Middenmeer 
hierbij betrokken. 
 
Boek 1940 – 1945 van B.A. Blijdorp 
In samenwerking met zijn familie, is er een herdruk verschenen van het boek 'Wieringermeer 1940-
1945' van B.A. Blijdorp. Deze is inmiddels bijna uitverkocht. 
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Kroniek 
De hoofdthema's van de in 2016 verschenen Kronieken waren: 'Trouwen in de Wieringermeer', 
'Verdwenen scholen' en 'Landbouw'. Sinds 2016 wordt er voor de verzending van onze Kronieken 
gebruik gemaakt van partijenpost van PostNL. Hierdoor is de jaarlijkse besparing ca. € 1.200,-. 
Een aantal van deze Kronieken, die voorheen door vrijwilligers werd bezorgd, versturen wij nu ook 
via PostNL. Dit in verband met het minimum aantal stuks.  
 
Andere activiteiten 
Het Genootschap heeft in 2016 ook deelgenomen aan diverse activiteiten, zoals o.a. op 3 en 4 
september de 'Boerenversmarkt' en op 25 september de vrijwilligersdag. Bij deze laatste waren ook 
de Cultuurschuur en 'De Tweede Helft' betrokken. 
 
Schenkingen 
Zowel leden, niet-leden, houders van schuldbekentenissen alsook verenigingen hebben ons het 
afgelopen jaar weer verblijd met schenkingen, waarvoor wij oprecht dankbaar zijn. Het Genootschap 
heeft de anbi status, waardoor men in veel gevallen gebruik kan maken van een extra giftenaftrek. 
Voor vragen hiervoor kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze penningmeester of kijken op 
onze website. 
 
Website en sociale media 
Onze site wieringermeergeschiedenis.nl wordt inmiddels veel bekeken en geraadpleegd. Ook de 
digitale nieuwsbrieven worden met belangstelling gelezen. Sinds eind 2016 heeft het Genootschap 
ook een fraaie facebookpagina. Wij hebben inmiddels veel positieve reacties mogen ontvangen. 
Mocht u hierover meer willen weten, dan graag een mailtje naar ons secretariaat. 
 
Tot slot 
Het jaar 2016 ligt al weer achter ons. Het was een mooi jaar, waarin weer veel zaken de revue zijn 
gepasseerd. 2017 is inmiddels al weer van start en daarin staan ook weer nieuwe uitdagingen op de 
agenda. Zoals het organiseren van een jaarlijkse excursie. En natuurlijk willen wij in december ons  
25-jarig bestaan niet onopgemerkt voorbij laten gaan. U zult hier, zodra dit aan de orde is, uiteraard 
meer over vernemen.  
 
Al met al is het Historisch Genootschap Wieringermeer, mede dankzij onze leden, dus dankzij u, de 
adverteerders en niet te vergeten onze grote schare trouwe vrijwilligers een boeiende en gezonde 
vereniging, waar we met zijn allen best trots op mogen zijn! 
 
 
Namens het bestuur,  
 
Secretaris Hans Roelofsen 
secretaris@wieringermeergeschiedenis.nl 
 
 
www.wieringermeergeschiedenis.nl 
Facebook.com/wieringermeergeschiedenis  
 
 
 
Februari 2017.  
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