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2019 was een jaar, waarbij we ons weer met diverse zaken hebben beziggehouden 
en ook zijn we betrokken geweest bij veel activiteiten. We denken dan bijvoorbeeld 
aan het realiseren van de picknickbanken, de ’Herdenkingsstenen Joods Werkdorp’ 
en het o.a. via beeldmateriaal ‘behouden’ van de barakken in Slootdorp.  
 
Het bestuur. 
Het bestuur bestond in 2019 uit: 
- Mevr. R. Miedema,    voorzitter          Aftredend in 2021. 
- Dhr. J. Bos,            penningmeester  Aftredend in 2023. 
- Dhr. H. Roelofsen,  secretaris           Aftredend in 2020. 
- Mevr. M. Butijn,        bestuurslid            Aftredend in 2023. 
- Mevr. A. Ouwehand,  bestuurslid            Aftredend in 2021. 
- Dhr. C. Kooij bestuurslid Aftredend in 2023. 
- Dhr. F. de Vries, bestuurslid  Aftredend in 2020. 
 
Dhr. F. de Vries, alsook dhr. H. Roelofsen hebben beiden aan het bestuur 
aangegeven, zich herkiesbaar te willen stellen voor een volgende periode. 
 
Leden. 
Het ledenaantal van het Historisch Genootschap bedroeg op 1 januari 2019, 1074. 
Op 31 december 2019 was het ledenaantal zeer licht gestegen naar 1075. 
 
Helaas hebben wij in het afgelopen jaar, wegens overlijden, weer afscheid moeten 
nemen van enige leden en een aantal (ex-)vrijwilligers. Daarom wil ik u vriendelijk 
verzoeken, om een moment van stilte in acht te nemen, om hen te gedenken.  
 
Bestuursbijeenkomsten. 
In 2019 heeft het bestuur 7 keer vergaderd, namelijk op 13 februari, 10 april,  
22 mei, 25 juni, 4 september, 16 oktober en 13 november. 
 
Ledenbijeenkomsten. 
Jaarvergadering: 
De jaarvergadering werd gehouden, op woensdag 27 februari in 'de Meerbaak' te 
Middenmeer. We mochten daarbij circa 55 leden verwelkomen. De voorzitter ging 
o.a. in, op de situatie van de picknickbanken, de obligaties, de Raboclubkas-
campagne en de themamiddag over de ‘hongerwinter’. Verder kwamen er de 
gebruikelijke agendapunten aan de orde. Na de pauze, verzorgde Dhr. E. Hakkenes  
een boeiende lezing, over zijn boek ‘Polderkoorts. Hoe de Zuiderzee verdween’.  
 
(De notulen van deze jaarvergadering staan vermeld in Kroniek 82.) 
 
 
 



Ledenvergadering:  
Op dinsdag 26 november was de ledenvergadering in de ontmoetingszaal van de 
Cultuurschuur. Deze werd door circa 33 leden bezocht. Voor de pauze, werden de 
aanwezigen welkom geheten door de voorzitter en kwamen zowel de 
bestuursmededelingen, alsook de rondvraag aan de orde. Na de pauze volgde er een 
boeiende lezing van dhr. A. Miedema van SSWW (Stichting Sport en Welzijn 
Wieringermeer). Hierbij was het thema: ‘Campus de Terp’ 
 
Herdenkingsstenen Joods Werkdorp. 
In het kader van 75 jaar vrijheid, is een werkgroep opgestart, om de bijna 200  
slachtoffers, die in het werkdorp hebben gewoond en gewerkt en op 20 maart 1941 
zijn afgevoerd, te herdenken. Dit door middel van een steen, waarop de leeftijd, de 
geboorteplaats en -datum en de plaats en datum van overlijden zal worden vermeld. 
Deze herdenkingsstenen zullen rond het reeds bestaande monument worden 
geplaatst. De planning is, om op 20 maart 2020, de officiële onthulling te laten 
plaatsvinden. 
 
Barakken Slootdorp. 
Binnenkort zullen de oude barakken in Slootdorp voorgoed verdwijnen. Deze zijn 
daar indertijd geplaatst, om de arbeiders te herbergen, die zich bezighielden met de 
herbouw van de polder na de inundatie. Het Historisch Genootschap zet zich nu in, 
om een klein gedeelte van deze barakken te behouden. Tevens trachten we, middels 
het verzamelen van verhalen en het maken van een film, de geschiedenis hiervan 
toch levend te houden. Middels de media, onze website en de Kroniek, wordt u van 
deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden. 
 
Tentoonstellingen. 
Na de tentoonstelling ‘de naamgeving in de Wieringermeer’, die te zien was vanaf 
oktober 2018, kwam het thema ’die Robben 60 jaar’ aan de orde. In de zomerperiode 
was er de tentoonstelling ‘Laat je verrassen’ waarbij er uit ons eigen archief 
materialen werden getoond. Daarna startte de tentoonstelling van fotoclub ‘de Sluiter’ 
over ‘vroeger en nu’, waarbij uitgegaan werd van dezelfde locaties. Sinds oktober is 
er de tentoonstelling: ‘Sport greep me’. Hierbij zijn attributen te bewonderen van 
diverse sportverenigingen uit onze polder. Deze tentoonstelling loopt nog even door.  
 
Picknickbanken. 
De picknickbanken zijn inmiddels keurig geplaatst. Dit in samenwerking met de 
afdeling Kernbeheer van de gemeente Hollands Kroon. De banken zijn voorzien van 
panelen met teksten en foto’s. De locaties zijn: bij camping ‘het bos roept’, op de 
hoek Alkmaarseweg/Cultuurweg en bij de Snipperweide.  
 
Wielenplan. 
Eindelijk begint het er goed uit te zien, met betrekking tot het mooie plan van dhr. J. 
Kerckhoffs, inzake het monument bij ‘de Wielen’. Enige tijd geleden, heeft ‘de Kop 
Werkt’ het plan overgenomen en momenteel is men druk doende, om dit in goede 
samenwerking met Kernbeheer en het Genootschap te verwezenlijken. Er komt een 
fraai uitkijk- en belevingspunt en het huidige monument zal worden opgeknapt en 
verplaatst. Op 17 april 2020, 75 jaar na de onderwaterzetting zal dit worden onthuld. 
 
 
 



Boerenversmarkt. 
In het weekend van 7 en 8 september is bij de Fa. Biesheuvel in Slootdorp de 
jaarlijkse 'Boerenversmarkt' gehouden. Er werden door het Genootschap flyers 
uitgedeeld en ook de nodige informatie verstrekt, o.a. over de ‘Herdenkingsstenen 
Joods Werkdorp’. Onze druk bezochte stand had als thema ’eten van de tuin’. 
Bezoekers konden proeven uit diverse gekweekte groenten en vers gemaakte 
salades. Dat viel zeker in de smaak. 
 
Diverse andere activiteiten.  
- Themamiddag op 13/4 met de titels: ‘Herinneren & Gedenken’ en ‘Markeringspalen      
. en crashplekken’.  
- De Binnenroute’: een culturele trip met diverse tentoonstellingen op 19/5. 
- ‘Wieringerwerf op Wielen’ op 30/6, waarbij het HGW al v.a. 9:00 uur was geopend. 
- Seizoensopening Cultuurschuur en het vieren van het 5 jarig bestaan op 31/8. 
- Onthulling 1e herdenkingspaal bij het Wagenpad en bijeenkomst bij HGW op 14/9.  
- ‘Monumentendag’ met als thema: ‘Plekken van plezier’ op 14/9. 
- Themamiddag met als titel ‘de hongerwinter’ op 9/10. 
- Het betrokken zijn bij de Monumentencommissie Hollands Kroon sinds 2019. 
- Het beoordelen en aanpassingen indienen bij gemeente Hollands Kroon over 
‘Gebiedsplan Wieringermeer’. 
 
Kroniek. 
In de Kroniek stonden, in het afgelopen jaar, weer vele items en mooie verhalen. 
Regelmatig komen er positieve reacties binnen en ook vaak bedankjes, dat er aan 
een bepaald item aandacht is besteed. In 2019 verschenen de nummers 82 t/m 84. 
 
Website en facebook. 
Onze website www.wieringermeergeschiedenis bevat steeds meer items en verhalen 
en ook de actuele berichten plaatsen we zoveel mogelijk op onze site. 
In 2018 zijn we van start gegaan met facebook. Hierop worden door ons regelmatig 
foto’s en filmpjes geplaatst. Tevens zijn we sinds 2019 zichtbaar op instagram. 
 
Film Toen. 
Reeds vanaf 2017 verzorgt het Genootschap, in samenwerking met het ‘Filmhuis’, 
diverse historische films in de Cultuurschuur. Dit onder de naam ‘Film Toen’. In de 
winterperiode 2019/2020 zullen er totaal 6 films worden vertoond met als thema: 
‘voedsel’. Voor meer info kunt u mailen naar: filmhuiscultuurschuur@gmail.com. 
 
AVG. 
AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Bij deze nieuwe 
privacywet, hebben bedrijven en organisaties de plicht, om persoonsgegevens goed 
te beschermen. Het protocol hiervan, staat inmiddels in de Kroniek vermeld en op 
onze website onder ‘colofon’, waaronder tevens de privacyverklaring is geplaatst. 
 
Schenkingen. 
Het Genootschap is in 2019 weer verblijd met diverse schenkingen. Ook hebben we, 
een mooie cheque van € 980,90 van de Raboclubkascampagne in ontvangst mogen 
nemen. Dit dankzij allen, die op ons hebben gestemd. Hierbij willen we iedereen heel 
hartelijk danken, voor de financiële bijdrage die wij mochten ontvangen.  
Wij zijn u hier zeer erkentelijk voor. 
. 

http://www.wieringermeergeschiedenis/
mailto:filmhuiscultuurschuur@gmail.com


 
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn, heeft het Genootschap een ANBI cultuurstatus.  
Daardoor is het, in veel gevallen, mogelijk, om gebruik te kunnen maken van een 
extra giftenaftrek. Voor vragen en/of informatie hierover kunt u geheel vrijblijvend 
contact opnemen met onze penningmeester, dhr. J. Bos. Ook op onze website is 
hierover informatie te vinden. 
 
Vrijwilligers. 
Het Genootschap is bij zeer veel uiteenlopende zaken betrokken en dit lijkt de laatste 
jaren wel toe te nemen. Om alles goed te kunnen handelen, heeft het Genootschap 
gelukkig de beschikking over een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Daar zijn wij 
best trots op. Bedenk, dat we zonder hen, hier niet aanwezig zouden zijn. Voelt u zich 
nou ook geroepen om ons team te komen versterken, of wilt u hier meer over weten,  
dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden, of met het secretariaat.   
 
Tot slot. 
Ook in 2019, hebben we ons weer veel bezig gehouden met de historie van onze 
fraaie polder, maar we dienen ons ook te focussen op de toekomst, onze toekomst. 
Dat houdt in, dat er binnen het HGW goed ingespeeld moet worden op bepaalde 
ontwikkelingen. Te denken valt aan onder andere aan de sociale media, de toe-
nemende werkzaamheden en de communicatie. Hier dienen we ons in de toekomst 
nog meer op te richten. Binnen het bestuur zijn wij ons daar terdege van bewust en 
we trachten dat zo goed mogelijk op te pakken en hier uitvoering aan te geven.  
 
Want….. niet alleen het verleden en heden zijn belangrijk, maar zeker ook de 
toekomst van ons Genootschap.   
 
Dank voor uw aandacht! Secretaris Hans Roelofsen 


