Jaarverslag 2017

Jaarvergadering
Op 21 maart 2017 vond de jaarvergadering plaats in museum Het Stadhuis, 30 leden waren
daarbij aanwezig. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte werden er foto’s uit het archief van
de HKN getoond van de viering van Koninginnedag in eerdere jaren in onze kernen. De
oranjeverenigingen verwezen ons voor foto’s naar hun websites, waarop nog veel materiaal is
te vinden.
Bestuur (-svergadering)
Het bestuur heeft in 2017 tien keer vergaderd. Mevrouw Matzy van Harten is afgetreden als
bestuurslid. Wel zal zij haar activiteiten met de jeugd en de medewerking aan de klassendag
OMD voortzetten.
Museumbezoek
Er was veel belangstelling voor de activiteiten in het museum. Gedurende het hele seizoen was
er steeds iets anders te zien, naast de vaste tentoonstelling. Veel mensen hebben ook gebruik
gemaakt van de openstelling op Open Monumentendag en kaarsjesavond, alhoewel de
weergoden ons op die dagen niet zo gunstig gestemd waren.
Tentoonstellingen
De gezondheidszorg en hulpverlening in Liesveld was het onderwerp van de eerste
tentoonstelling in 2017 (t/m 17 juni). Dr. Kentie verrichtte de opening van de tentoonstelling.
De tweede tentoonstelling ging over speelgoed uit vroegere jaren en was t/m 31 oktober in het
museum te zien.
Voor de tentoonstellingen waren er resp. 167 en 362 betalende bezoekers. Het feitelijke aantal
bezoekers was veel groter, want leden van de Historische Kring en kinderen tot 12 jaar betalen
geen entree. Ook zijn er altijd dagen waarop de toegang gratis is.
Open Monumentendag (9 september). Het thema was dit jaar boeren, burgers en buitenlui. De
drie Historische Verenigingen in Molenwaard hebben gezamenlijk, met financiële steun van de
gemeente, weer een monumentenroute aangeboden. Ook waren er enkele kleine
tentoonstellingen, waarbij het accent lag op de zelfkazende boeren, de kaashandel, hennepteelt
en het verbouwen van riet.
Met kaarsjesavond op 13 december was Nieuwpoort binnen de wallen en ook het museum
weer verlicht door kaarsen. Dit jaar was er een kleine tentoonstelling over Nieuwpoort in De
Waag. Dit in relatie tot de heruitgave van het boek “Weet je nog”, over de Nieuwpoortse en
Langerakse middenstand. Dit boek was tijdens kaarsjesavond en de zaterdag erna voor een
speciale prijs van 15 euro verkrijgbaar. Er zijn die avond zo’n 25 boeken verkocht.
Er was ook een actie rond versierde kerstboompjes (deze waren als model huis aan huis
uitgedeeld).
Op 16 december was er een gezellige prijsuitreiking. Er werden prijzen uitgereikt voor de
mooiste ingeleverde kerstboompjes, en aan kinderen die kleurplaten rond de tentoonstelling
hadden ingeleverd. Ook de winnares van de puzzel van de monumentenroute mocht een boek
in ontvangst nemen.

Projecten voor de schooljeugd
Op klassendag (8 september) voorafgaand aan het Open Monumentenweekend zijn leerlingen
van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uitgenodigd om een kijkje te nemen in een van
de monumenten in Molenwaard. Met de gezamenlijke historische verenigingen uit de gemeente
was er keuze uit een bezoek aan negen monumenten. Ook in museum Het Stadhuis ontvingen
we een groep kinderen, dit keer groep 8 van de C.B.S. Eben Haëzer uit Groot-Ammers.
Verdere activiteiten
September is de Prinsenmaand en ook de Waterliniemaand waarin we samen met de Stichting
Groene Hart een aantal activiteiten presenteren. Op 10 september verzorgde Camerata Capelle
een concert met klassieke kamermuziek in het museum. Het evenement Licht op de Linie is in
2017 voortgezet en het aanlichten van diverse gebouwen zal ook de komende jaren door de
Historische Kring Nieuwpoort worden georganiseerd. De schemerwandelingen vielen dit jaar
letterlijk in het water. Tot het 350-jarig bestaan van de Oud Hollandse Waterlinie in 2022 zullen
de schemerwandelingen en het Licht op de Linie zo mogelijk jaarlijks worden herhaald.
Lezingen
De presentatie van het boek “Verborgen Bloem” van Janny den Besten was aanleiding om dit te
koppelen aan een lezing van de heer C.Stam over het evacueren van grote aantallen bewoners
van de Veluwe naar het Westen. Een druk bezochte bijeenkomst in Streefkerk.
Publicaties
Heruitgave van het boek “Weet je nog”, over de Nieuwpoortse en Langerakse middenstand,
auteur Teus Korporaal.
By Clockgeluy
Het verenigingsblad verschijnt tweemaal per jaar en verschaft de leden inzicht in de activiteiten
die door de vereniging zijn en worden ondernomen. Daarnaast is o.a. de Oral History een
terugkerend onderdeel. Leden reageren positief op de inhoud van het blad.
Ledenbestand:
Het aantal leden eind 2017 is. 360. Ledenwerving is een voortdurend punt van aandacht.
Ledenexcursie
In 2017 is geen ledenexcursie georganiseerd. Het is een probleem de leden tijdig te informeren
buiten de verspreiding van By Clockgeluy en de nieuwsbrief. Het completeren van het e-mail
bestand is in dit verband belangrijk.
Vrijwilligers
Eind 2017 deden we het werk met 55 vrijwilligers.De vrijwilligersavond aan het eind van het
seizoen in het museum is een traditie aan het worden. Op 3 november waren er 25 vrijwilligers
aanwezig. De afgelopen jaren is het programma zo veel mogelijk afgestemd op een
tentoonstelling van het afgelopen jaar. Dit jaar was er een variatie op de bekende bingo. Aan
het eind van de avond was er voor alle aanwezigen een bijenwas kaarsje en potje honing,
gemaakt door de familie Peet.

