Jaarverslag secretaris
2019 was een jaar waarin in de landelijke politiek de Brexit en de klimaatcrisis regelmatig in de
schijnwerpers stonden. Van de Brexit zullen we in Hauwert denk ik niet veel merken tenzij je
regelmatig naar Engeland reist of goederen exporteert. De klimaatcrisis zal eerder het leven in
Hauwert gaan beïnvloeden, al was het maar de temperatuur en neerslag in de winter. 40 jaar terug
werd er in januari en februari volop geschaatst en was de Zak zelfs twee dagen afgesloten vanwege
de sneeuwbanken. De winter van 2019-2020 mag eigenlijk geen winter heten, zo zacht was het.
Het jaarboek is weer de afsluiting van ons jaar 2019. Nu ik dit schrijf wordt de laatste hand eraan
gelegd en moeten er nog foto’s bij de teksten worden gezocht. De presentatie van het Jaarboek
2018, ons 24e jaarboek, werd gehouden in het Witte Kerkje op zondag 28 april. De middag werd
opgeluisterd met een optreden van zangeres Jolien Kistemaker met haar orkest. De familie
Kistemaker heeft nog voorouders die 400 jaar geleden in de kerk begraven zijn. Er waren ca. 65
donateurs aanwezig die hun jaarboek mee naar huis konden nemen.
Op zondag 22 september gingen zo’n 20 mensen mee op excursie. Eerst werd de boerderij van de
familie Duijn bezocht in de Zuidermeer. We kregen van archeologe Dieuwertje Duijn een uitgebreide
toelichting op de geschiedenis van deze al eeuwen bewoonde plek en op de bouwhistorie van de
boerderij. Daarna werd het Dorpshuis van Zuidermeer bezocht. Deze voormalige katholieke kerk
werd omgetoverd in een Dorpshuis met een sportzaaltje. De kerkgangers konden nog terecht in een
aanpalende kapel. Door de beheerders van het Dorpshuis werd een heerlijke lunch verzorgd. Ook de
katholieke kerk in Spierdijk werd te groot voor de actieve gelovigen. Daar werd ongeveer de helft van
de kerk omgebouwd tot een gezondheidscentrum met ruimtes voor o.a. fysiotherapie. Via een steile
wenteltrap konden we boven over het plafondgewelf lopen en de dakconstructie bekijken. Een hele
ervaring.
Het aantal donateurs loopt door de jaren langzaam terug. Vorig jaar nog 214, dit jaar 203 waarvan er
een paar al hebben opgezegd voor 2020. Nieuwe bewoners worden benaderd om donateur te
worden. Met 24 andere historische verenigingen worden periodieken uitgewisseld in het kader van
ruildonateurschap. Het afgelopen jaar zijn ons de volgende donateurs ontvallen: Guurtje Jongert-Clay
uit Westwoud (de oude kleuterjuf) was ook al genoemd in het vorige jaarverslag. Ook C. Pereboom,
Theo Hinrichs, mevr. Sachs-Buis, mevr. van Esveld-Stapel uit Apeldoorn en Marianna MetselaarSlagter zijn in 2019 overleden. Onlangs bereikte ons het bericht dat eind januari 2020 Jaap Burger is
overleden, een sportman die in zijn leven ontzettend veel voor WIK en de voetbal heeft gedaan.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
In 2019 zijn er zeven bestuursvergaderingen gehouden. Voor de vacature die Nico Boots achterliet in
ons bestuur zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaat.
Ook dit jaar konden we weer een beroep doen op de vaste mensen. Maarten Groot die de
vormgeving voor ons jaarboek verzorgt. Ton Antes die het fotoarchief beheert en de foto’s opknapt,
voor de website scant en digitaal archiveert. Agnes Krijnen als webmaster van onze website die
uitblinkt in overzichtelijkheid en toegankelijkheid. Voor het zoeken in de fotobank maken we gebruik
van het ZCBS-fotobeheer systeem en zijn we aangesloten bij de stichting ZCBS. Wij prijzen ons
gelukkig dat we ieder jaar weer een beroep op deze vrijwilligers mogen doen.
Het werk aan het jaarboek 2019 is begonnen eind april bij de presentatie van het jaarboek 2018. Het
jaarboek 2019 is vrijwel gereed. Het zal ons 25ste jaarboek worden wat tevens een jubileum inhoudt.
Hierna wacht ons een nieuwe uitdaging om weer een jaarboek vol te schrijven met de geschiedenis
van Hauwert en de Hauwerters. Mocht u zelf een leuk onderwerp weten of een historisch verhaal
hebben over uw familie, uw huis of uw bedrijf, dan kunt u bij ons naar de mogelijkheden van
publicatie in het jaarboek informeren.
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