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JAARVERSLAG 2014
HISTORISCHE VERENIGING HOOGEZAND – SAPPEMEER e.o.
Sinds de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2013 bestaat het bestuur uit :
Jaap Westerdiep
, voorzitter
Maarten M. Rietveldt , vice-voorzitter
Roelf Ballema
, penningmeester
Janneke Hessing
, vice-penningmeester
Wim A.H. Rozema , secretaris / intermediair Pluustergoud
Janny Tulp
, vice-secretaris
Jan Helmers
, lid
Het ledental bleef in het jaar 2014 stabiel. Op 31 december 2014 waren er 300 leden.
Een overzicht van het verenigingsjaar 2014 :
19/01/2014 :
Nijjoarsveziede in Dansschool Van der Vlag met een optreden van Thomasvaer en Pieternel
(Mien en Jaap Westerdiep); een aantal voordrachten (Mien Westerdiep, Wim Rozema en dhr.
Smit sr.) en filmbeelden uit de niet zo oude doos (Jac. Tulp). Aanwezig : 70 leden.
17/03/2014 :
Jaarvergadering in Café De Tibbe met na de pauze een lezing over “Tien jaar Fraeylemaborg,
over ontwikkelingen in de museale wereld”, door Marjon Edzes, directeur Fraeylemaborg.
Aanwezig : 50 leden.
07 april 2014 :
De secretaris houdt op verzoek van de Hist. Ver. Muntendam een lezing over de Holocaust in
de Menterne te Muntendam, t.g.v. het leggen van 12 Stolpersteine.
12 april :
Bestuur en redactie Pluustergoud aanwezig in Foxhol bij de onthulling van het
oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Gerrit Imbos, Klaas Nieboer en Evert Radema.
17 april 2014 :
Leerlingen groep 7/8 van basisschool Het Galjoen te Hoogezand en leden van de Historische
Vereniging gaan onder leiding van de secretaris op excursie naar Kamp Westerbork. De
leerlingen worden één voor één als ‘maatjes’ gekoppeld aan onze leden. Na opdrachten in het
Herinneringscentrum en uitleg op het kampterrein, worden bloemen gelegd op het monument.
Alle deelnemers krijgen een exemplaar van het door Rozema geschreven boek “In het midden
stond een vent, die beschikte over je leven …”
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22 april 2014 :
De secretaris houdt op verzoek van de Dorpsraad Noordbroek een lezing in Gockingaheem te
Noordbroek over de jodentransporten via het baanvak Waterhuizen – Zuidbroek – Nieuwe
Schans, naar de Vernichtungslager in Oost Europa.
23 april 2014 :
Het bestuur is te gast in het Nationaal Busmuseum in Hoogezand.
24 april 2014 :
‘In de verte staat een verlicht gebouw … treinen naar het eindstation van de beschaving…’.
De secretaris van de Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o., Wim A.H. Rozema,
verzorgt andermaal een excursie naar Kamp Westerbork. Achtereenvolgens krijgen de
leerlingen van groep 8 van de Openbare Inspecteur Amerikaschool te Noordbroek on site
geschiedenisles over de Jodenvervolging in het algemeen en de deportatie van Joden, vanuit
het Durchgangslager Westerbork -over het baanvak door Zuidbroek- naar de
Vernichtungslager in Polen en het oosten van Duitsland in het bijzonder.
09/06/2014 :
Pinksterrijwielsafari : van het Zuidlaardermeer langs historisch interessante plekken naar
Slochteren en via Kolham weer terug. Onderweg is er koffie met gebak in Westerbroek.
Aantal deelnemers : 40 leden.
01/08/2014 :
“Slag om Noord” : RtvNoord-verslaggever Wiebe Kleinstra doorkruist Sappemeer, op zoek
naar historisch interessante plekken. De secretaris van de HVHS voorziet de livereportages
via de radio van achtergrondinformatie.
30/09/2014 :
Hotel Faber : Lezing Henk Boels : “1748 – 1795 Onrust in Stad en Lande en Oranje’, als
voorbereiding op het spektakelstuk “Merck toch hoe Sterck”.
Aanwezig : 50 leden.
10/10/2014 :
2 bestuursleden te gast bij de opening van het gerestaureerde stationsgebouw/museum van de
NNTTM te Zuidbroek.
11/10/2014 :
Opvoering van het spektakelstuk “Merck toch hoe Sterck” in de Koepelkerk te Sappemeer.
Medewerking verlenen 50 personen, naast leden van onze vereniging, leden van Westerstörm
en het Brokekoor.
350 bezoekers.
17/10/2014 :
We zijn deze dag present op de Fancy Fair in ‘Voor Anker’ . Er is weer veel belangstelling
voor onze stand. Een stand met een rechtstreekse internetverbinding met de Beeldbank van de
gemeente Hoogezand – Sappemeer.
28/11/2014 :
Het schrijverscollectief van de “Stichting Historie van Kropswolde en Wolfsbarge” heeft haar
werkzaamheden, ondersteund door 2 redacteuren van de Historische Vereniging, voltooid.
Resultaat : een schitterend, lijvig boekwerk, getiteld : “Kropswolde en Wolfsbarge, ruim twee
eeuwen geschiedenis van de huizen en hun bewoners”. Oplage: 600 ex.
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09/12/2015 :
De heer Jaap Westerdiep, voorzitter van de Historische Vereniging Hoogezand – Sappemeer,
overlijdt na een periode van ernstige ziekte :
Jaap Westerdiep had een brede interesse in de geschiedenis in het algemeen en de regionale
en lokale historie in het bijzonder.
Het kon dan ook niet uitblijven, dat Jaap al heel gauw lid werd van onze Historische
Vereniging. En het bleef niet bij een gewoon lidmaatschap, Jaap werd vanaf 20 mei 1997
bestuurslid van de HVHS en op 16 mei 2000 werd Jaap tijdens de Algemene
Ledenvergadering benoemd tot voorzitter.
Tijdens de zeer druk bezochte uitvaartplechtigheid, op zaterdag 13 december in het
Aalmanshuus te Westerbroek, werd door de secretaris een In Memoriam uitgesproken.

Wim A.H. Rozema, secretaris. www.historische-vereniging-hs.nl
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