Jaarverslag 2014

Jaarvergadering
Op 1 april 2014 werd de jaarvergadering van de HKN gehouden in het museum Het Stadhuis in
Nieuwpoort. Onze ervaringen met vergaderen in eigen huis zijn erg positief. Er waren zo’n 30
personen aanwezig. Na het vergadergedeelte is er oud filmmateriaal getoond. Beelden van
reisjes georganiseerd door toneelver. Lagroni, de bouw van het verenigingsgebouw in
Nieuwpoort en oude films van de lagere school in Nieuwpoort. De aanwezigen herkenden nog
veel familieleden en vroegere vriend(inn)en op de foto’s.
Bestuur (-svergadering)
Het bestuur is in 2014 zeven keer bij elkaar geweest in vergadering.
Volgens het rooster van aftreden hebben Pinie Ooms en Harry van Meerkerk afscheid genomen
van het bestuur. Gelukkig blijven zowel Pinie als Harry aan als suppoost en kunnen we ook voor
andere zaken nog een beroep op ze doen.
De dames Adrie den Hartog en Marianne van Drenth zijn benoemd tot bestuurslid. Adrie neemt
in 2014 het secretariaat op zich. De coördinatie van de suppoosten en de rondleiders is
aandachtsgebied van Marianne van Drenth.
Tentoonstellingen / museumbezoek
Het museum mocht zich verheugen op een groot aantal bezoekers (ca. 2300). Veel mensen
waren aanwezig bij de tentoonstelling van quilts in mei, georganiseerd door De Schapenkop, en
ook tijdens de braderie op 28 mei. De deelname aan de kunstroute in september en de
kaarsjesavond (alleen toen al 625 bezoekers) in december waren een groot succes. De
toegang is dan gratis.
De volgende tentoonstellingen zijn in 2014 gepresenteerd:
Nieuwpoort en Oranje in het kader van 200 jaar Koninkrijk. (vanaf opening 5 april t/m 14 juni).
Tijdens deze tentoonstelling zijn ook de koningsportretten van de wedstrijd door de gemeente
Molenwaard tentoongesteld.
Slot Liesveld en slot Langerak.( periode 21 juni t/m 23 augustus)
Terug naar je schooltijd. (september en oktober 2014) Het fotowerk tijdens deze expositie was
gekoppeld aan de reünie van de openbare scholen in Nieuwpoort/Langerak.
Tijdens deze tentoonstelling waren er ook weer twee weekends incl. zondagsopeningen in
september i.v.m. deelname aan de kunstroute. Drie kunstenaars stelden hun werken ten toon in
het museum. Het thema was: de magie van lucht. Een groot succes.
Het thema van de monumentendag was dit jaar: reizen. Hieraan heeft het museum eerder met
een tentoonstelling uitgebreid aandacht aan gegeven. Vandaar nu geen extra activiteit,
uiteraard wel openstelling van het museum op 13 september.
Rond Kaarsjesavond was er in december een expositie van poppenhuiskamers, gemaakt door
mevrouw H. van den Heuvel. Er was heel veel belangstelling, ook op de zaterdagen dat het
museum voor deze tentoonstelling extra open was.
Tenslotte was er nog het concert in het museum in het kader van de Prinsenmaand. Op 27
september genoten de bezoekers van de liederen die sopraan Annelies Prins en het
Prinsenkwartet ten gehore brachten. Vooraf was er een rondleiding door Nieuwpoort. Weliswaar
geen tentoonstelling, maar wel een gelegenheid om bezoekers naar het museum te lokken.
Lezing

Lezing
Op 27 november heeft Sander Wassing, historicus, de aanwezigen in het museum laten
genieten van een lezing over de Raad van Beroerten, ingesteld door Alva. Door houvast te
zoeken in tijden van tegenspoed bij de vertrouwde geloofsstructuren van de katholieke kerk,
bleef Nieuwpoort gespaard voor de toorn van Alva en zijn Raad van Beroerten. Een
samenvatting van de lezing is gepubliceerd in BC 2015-1.
Publicaties
Ter gelegenheid van 730 jaar stadsrechten is in 2013 het boek ‘de Schippersjongen van
Nieuwpoort’ door de HKN opnieuw in herdruk genomen. De commissie Nieuwpoort-700+ bracht
een toneelstuk hierover in productie, dat in de tent van de Oranjevereniging 30 april twee maal
werd opgevoerd. Een daverend succes, ook voor de verkoop door de HKN van de boeken en
het beeldje van de Schippersjongen.
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de totstandkoming van een boek over de “Lek-crossings”.
Dit in het kader van de 70-jarige herdenking van de bevrijding na WO-II. Er komt steeds meer
informatie beschikbaar. Hopelijk kan deze publicatie gedurende het seizoen 2015 worden
uitgegeven.
By Clockgeluy
De redactie van BC heeft weer een mooi stukje werk neergezet. By Clockgeluy heeft een nieuw
uiterlijk en krijgt veel positieve reacties.
Ledenexcursie
Op 29 oktober werd een busreis naar Het Mauritshuis gepland, met een mooi programma.
Jammer genoeg waren hiervoor niet genoeg aanmeldingen en moest de reis worden uitgesteld
naar 25 maart 2015.
Vrijwilligers
De vrijwilligersavond op 7 november in het museum was een terugkerend succes.Er was veel
belangstelling. Natuurlijk voor de hapjes en drankjes van de bestuursleden, en zeker voor het
spel met de jeugdfoto’s. Het viel niet mee om de ouwetjes te herkennen op een driewieler.
Het aantal vrijwilligers is.60.
Ledenbestand:
Het aantal leden per 31 december 2014 is 385. Ledenwerving blijft een continu aandachtspunt.
Werkgroepen:
Dit jaar waren er geen grote werkzaamheden in opdracht van de gemeente. Dat gaf wat rust en
niet alles hoefde van zijn plaats. De werkgroepen zijn druk bezig met het in kaart brengen van
alle voorwerpen.
By Clockgeluy is weer geproduceerd en verspreid. Tentoonstellingen zijn voorbereid, ingericht
etc. Lezingen, reisjes zijn georganiseerd. En de verhalen van de groep Oral History komt u
regelmatig in By Clockgeluy tegen.

