Jaarverslag 2016

Jaarvergadering
Op 23 maart 2016 vond de jaarvergadering plaats in museum Het Stadhuis, 27 leden waren
aanwezig. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte heeft de heer Gerard Koppers in een meer
dan interessante lezing de historie van de Brandweer weergegeven. De heer Koppers is auteur
van meerdere boeken etc. over de brandweergeschiedenis. De lezing sloot aan bij het thema
van de tentoonstelling over de brandweer in het voormalige Liesveld.
Bestuur (-svergadering)
Het bestuur is in 2016 11 keer bij elkaar geweest in vergadering. Carin den Toom is in 2016
benoemd tot lid/secretaris van het bestuur. Haar aandachtsgebieden: redactie By Clockgeluy en
lid tentoonstellingscommissie.
Museumbezoek
Er was in 2016 veel belangstelling voor de activiteiten in het museum, alhoewel het aantal
betalende bezoekers iets minder was dan vorig jaar. Kinderen en leden betalen geen entree.
Veel mensen hebben ook gebruik gemaakt van de gratis toegang op Open Monumentendag en
kaarsjesavond. In 2016 is besloten tot aanschaf en plaatsing van een traplift. Deze zal het
gebouw beter toegankelijk maken.
Er is ook regelmatig gebruik gemaakt van rondleidingen georganiseerd door de HKN.
Tentoonstellingen
De eerste tentoonstelling in 2016 (26 maart t/m 1 juli) betreft de vrijwillige Brandweer in het
voormalige Liesveld. Deze tentoonstelling is door veel mensen bezocht. De Brandweer leeft in
de harten van de bewoners, dat was duidelijk.
Vanaf 9 juli was er de tentoonstelling over de Middenstand in het voormalige Liesveld .Het
museum werd gevuld met een aantal winkeltjes uit voorbije jaren. Heel veel mensen kwamen
kijken
Open Monumentendag (10 september). Het thema was in 2016 Iconen & Symbolen. De drie
Historische Verenigingen in Molenwaard hebben gezamenlijk een monumentenroute
aangeboden. De route was opgenomen in een brochure, waarvoor financiële ondersteuning
werd gekregen van de gemeente Molenwaard. Er was veel belangstelling voor de
monumentenroute en de opengestelde monumenten.
Met kaarsjesavond op 14 december (extra opening op 10 en 17 december) zijn
kersthandwerken van bewoners tentoongesteld.. Ook waren er twee prachtige verzamelingen
Hutschenreuther kerstklokken te zien. Melissa Sterrenburg heeft gezorgd voor een prachtige
gebouwversiering.
Projecten voor de schooljeugd
De klassendag voorafgaand aan het Open Monumentenweekend was zoals elk jaar een
succes.
In oktober hebben we 7 klassen ontvangen, die een bezoek brachten aan de tentoonstelling
over de Middenstand van voormalig Liesveld. We hopen vaker dit soort projecten te kunnen
opstarten Aan dit project werd medewerking verleend door extra vrijwilligers
In oktober heeft museum het Stadhuis ook zijn medewerking verleend aan een historische
puzzeltocht van OBS De Knotwilg.

Verdere activiteiten
September is de Prinsenmaand waarin we samen met de Stichting Groene Hart een aantal
activiteiten presenteren. Dit jaar was er klassieke muziek door het Prinsenkwartet op
monumentendag in het museum. In het kader van “Licht op de Linie” werden diverse gebouwen
in Nieuwpoort aangelicht. Kinderen uit Nieuwpoort en Langerak maakten kroonluchters die
boven de haven werden opgehangen. Ook was er op 1 september een lezing en een
Historische Modeshow, met prachtige kostuums, gedragen door bekende en minder bekende
mensen uit heden en verleden. Tenslotte waren er de schemerwandelingen. Deze zullen tot het
350-jarig bestaan van de Oud Hollandse Waterlinie in 2022 jaarlijks worden herhaald. Dit geldt
zo mogelijk ook voor het Licht op de Linie.
Lezingen
Op 21 september 2016 is een lezing gehouden door mevrouw Connie Biesheuvel- van der
Eijnden over de herkomst en betekenis van voor- en achternamen. Deze lezing was
georganiseerd samen met de Lekstreekvrouwen.
Samen met de ouderensoos is op 12 oktober 2016 een lezing georganiseerd in de Vijverhof. De
heer Hans Mouthaan vertelde over het leven van een dorpskruidenier.
Beide lezingen gelden als een experiment om gezamenlijk lezingen te organiseren. Evaluatie
heeft nog niet plaatsgevonden.
Publicaties
Het boek over de “Lek-crossings” in het kader van de 70-jarige herdenking van de bevrijding na
WO-II, vordert langzaam. Het valt niet mee alle informatie te verwerken. We wachten het
resultaat af.
Het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de Zeven Zaligheden / Lekdijk Langerak
(van 1910 tot nu) is ook nog niet afgerond. Het is veel werk en de onderzoekers zijn deels
afhankelijk van informatie van bewoners uit Nieuwpoort/Langerak.
By Clockgeluy
De nieuwe redactie heeft in 2016 weer twee mooie nummers geproduceerd. Met dank ook aan
degenen die hun bijdragen hiervoor hebben ingeleverd.
Ledenbestand:
Het aantal leden eind 2016 is 360. Ledenwerving blijft een voortdurend punt van aandacht.
Ledenexcursie
De Nederlandse Vereniging Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ in Delft was het doel van de
excursie op 19 maart 2016. Voor belangstellenden van genealogie een dag vol informatie.
Vrijwilligers
Op 30 juni 2016 overleed oud-voorzitter Cees Schep, enkele weken na zijn echtgenote Geertje.
Cees was voorzitter van 2007 tot 2010 en daarna verzamelde hij als vrijwilliger verhalen over
het leven van vroeger (oral history). Geertje Schep was vrijwilligster bij de werkgroep registratie.
Op 18 oktober 2016 hebben wij afscheid moeten nemen van Margreet Budding. Zij was vele
jaren elke week aanwezig op het museum. Vooral de genealogie was haar aandachtsgebied.
Ook de verzameling rouw- trouw- en geboortekaarten heeft zij opgezet.
De vrijwilligersavond aan het eind van het seizoen in het museum was opnieuw een succes. Er
was veel belangstelling. De avond stond in het teken van de middenstand in het voormalige
Liesveld (een link met de tentoonstelling van dat moment). Er waren hapjes en drankjes uit de
jaren ’50 en ’60, en ook de opdrachten pasten in het thema. Een avond vol herinneringen.
Het aantal vrijwilligers is 65.

