
BOOGIE

De Historische vereniging Midwoud / Oostwoud reikt jaarlijks een “Boogie” uit 
(Westfries voor schouderklopje). Dit “boogie”  wordt uitgereikt aan een 
persoon, personen, buurt of instelling, die zich bijzonder verdienstelijk heeft 
gemaakt voor het behoud van ons culturele erfgoed of zich op een bijzondere 
manier heeft ingezet of nog inzet(ten) voor onze dorpen om de schoonheid 
ervan te bewaren, uit te bouwen en/of uit te dragen.
Het doel is de bewustwording te bevorderen dat de instandhouding en uitbouw 
van ons culturele erfgoed begint bij een ieder thuis en zijn directe omgeving. 
Door een “Boogie” (schouderklop) geven we onze waardering een richting.

Deze oorkonde wordt nu voor het eerst uitgereikt op zaterdag 4 oktober 2003  
aan de familie Geel, in het bijzonder Jan en Annie Geel die hun leven lang een 
brede verzameling historische voorwerpen hebben opgebouwd en deze voor 
iedereen toegankelijk hebben gemaakt door achter hun huis een museum in te 
richten.
De naam van dit museum “De baan” verwijst niet alleen naar een deel van hun 
collectie rijdende voorwerpen maar was tevens de benaming vroeger van de 
weg voor hun huist aan het Oosteinde te Oostwoud. Naast de verzameling 
voorwerpen die de ontwikkeling van de fiets- en auto gestalte geven hebben zij 
ook prachtige oude folkloristische klederdrachten, hoofdkappen en andere 
historische voorwerpen uit deze buurt. 
Het respect voor de familie Geel willen wij op deze manier uitdragen en ook 
anderen stimuleren oog te hebben voor het deze zaken.

Het bestuur van de Historische Vereniging Midwoud Oostwoud.
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Sinds 1997 bestaat deze vereniging na het samengaan van de Plattelandsvrouwen Midwoud en 
Oostwoud.

De vereniging kenmerkt zich door de vele soorten van activiteiten van, voor en door plaatselijke 
vrouwen, zoals themabijeenkomsten, creatieve “doe-ochtenden”, presentaties en entertainment. 
Hiérbij worden de mannen vaak uitgenodigd.

Waar andere zusterverenigingen zijn verdwenen, kent deze vereniging nog een respectabele 
levendigheid.

Het grote scala aan activiteiten door de vrouwen uit 
Midwoud en Oostwoud rechtvaardigt nog een lang 
bestaan van Vrouwen van Nu Midwoud/Oostwoud.

Met het Boogie wil het bestuur alle respect betonen aan 
de verenigingszin van onze vrouwen van toen en van nu.
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