JAARVERSLAG 2018

Jaarvergadering
Op 20 maart 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats in museum het
Stadhuis. Er waren 25 leden aanwezig. Na het afwerken van de agenda, heeft
dhr. Jan den Boer , leider van de Kringloopwinkel te Goudriaan, ons verteld
over het reilen en zeilen van “zijn” winkel. Een onderhoudend en interessant
verhaal, met natuurlijk wat leuke anekdotes.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2018 twaalf keer vergaderd. Er hebben zich wat
wisselingen in het bestuur voor gedaan afgelopen jaar. Onze nieuwe voorzitter
Dhr. Bart Toonen heeft besloten terug te treden en zich niet herkiesbaar te
stellen. Mevr. Lenie van ’t Hoog, die vorige ledenvergadering is voorgedragen
voor het bestuur, heeft besloten zich terug te trekken uit het bestuur.
Museumbezoek
Een totaal van 586 personen heeft dit jaar het museum bezocht. Extra veel
bezoekers zijn er geweest op OMD, kaarsjesavond, fietsvierdaagse en de 3 keer
dat het museum op zondag was geopend. Op die dagen was het museum gratis
toegankelijk, dus die bezoekers zijn er niet bij opgeteld. Ook zijn er weer
verschillende rondleidingen geweest.
Tentoonstellingen
Als eerste was daar de tentoonstelling “Zuinigheid en Hergebruik” De opening
vond plaats op 7 april door de voorzitter Bart Toonen. De tentoonstelling gaf
een mooi beeld van hoe vroeger hergebruik werd beleefd en toegepast. Met
ondersteuning van Korenet, Architectenbureau Bikker en de Schapekop is een
mooi beeld gecreëerd.
Op 14 juli werd de tweede tentoonstelling, “Foto en Film in de 20ste eeuw
geopend door Gerard Niestadt. De tentoonstelling liet een mooi beeld zien van
de ontwikkeling van foto en film apparatuur door de jaren heen.

Open Monumentendag

Op 8 september was het OMD. De drie Historische Verenigingen en de
Gemeente Molenwaard, hadden weer een gezamenlijk programma
samengesteld. Dit was mede mogelijk gemaakt door subsidie verkregen van de
Rabobanken Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Merwestroom. Er was een
groot aantal monumenten te bezoeken en werden er op vier locaties in
Molenwaard volksverhalen verteld door professionele vertellers van de
“Verhalencompagnie”.
Projecten voor de schooljeugd
Op 20 juni vond er een waterliniedag plaats. Zo’n 120 kinderen van de
basisscholen uit Nieuwpoort, Groot-Ammers, Langerak en Goudriaan hebben
hier aan deelgenomen. Er was een leger op het Hooft, een vestingwandeling,
een verteltheater in het Stadhuis en een lesje geschiedenis over het Rampjaar
1672. Een geslaagde en leerzame ochtend.
Op 8 september was er de Open Monumenten klassendag. Wederom
georganiseerd door de drie Historische Verenigingen van de Gemeente
Molenwaard. 310 leerlingen van tien scholen, hebben hieraan meegedaan. In
Nieuwpoort heeft een groep leerlingen een bezoek gebracht aan het Stadhuis
en aan de kerk.
Op 19 september is er een workshop, “Visual Thinking Strategies”gegeven . Het
gaat erom, open en zonder oordeel te kijken naar kustwerken, te luisteren naar
elkaar en daarop voort te bouwen.
Overige activiteiten
Op zondag 9 september vond het Prinsenconcert plaats. Georganiseerd door
de OHWL, was Camerata Capelle uitgenodigd om te komen spelen. Een mooi
concert, voor een volle zaal. En dat allemaal gratis en voor niets.
Zaterdag 15 september voer het voetveer tussen de Twin Cities Schoonhoven
en Nieuwpoort heen en weer tussen 12.00 en 17.00 uur. In beide steden kon
men deelnemen aan een vestingwandeling. Met in Nieuwpoort als afsluiting
een “Poortse borrel”
Op zaterdag 6 oktober vond er een vrijwilligers bijeenkomst plaats in
Goudriaan, geleid door Bart Toonen. Het ging voornamelijk over de nieuw te
volgen koers van de vereniging. Zoals het nieuwe beleidsplan, aansluiting bij de
OHWL en de plannen van de gemeente voor de verbouwing van het Stadhuis.
De opkomst was goed en de sfeer ontspannen.

Op 27 Oktober is er olv Mevr. Francesca Estourgie, een cursusdag
georganiseerd voor gidsen en suppoosten. Een leerzame dag, met in de
ochtend het theoretische gedeelte, en na de lunch gingen we naar buiten om
daar de tips in praktijk te brengen. Een leerzame dag, waar we veel van hebben
opgestoken. Er hebben ongeveer 15 personen aan deelgenomen
Op 12 december was er de jaarlijkse Kaarsjesavond, georganiseerd door
Stichting Vestingstad Nieuwpoort. Het Stadhuis was die avond weer druk
bezocht. Met in de waag een tentoonstelling van Kerstmannen en in de
bovenzaal een verhalenvertelster met een betoverend verhaal.

Lezingen en Excursies
Op 18 mei hebben we met 13 personen het Textielmuseum in Tilburg bezocht.
Ondanks het magere aantal was het een zeer geslaagd bezoek.
Vrijdag 21 september hebben we een bezoek gebracht aan de Sint-Janskerk in
Gouda. Het prachtige gebouw en het bijzondere orgelspel maakten dit tot een
bijzondere middag.
Donderdagavond 15 november vond er een lezing plaats door Sander Wassing.
Sander was voor de tweede maal bij ons, en dit keer ging de lezing over
Maarten van Rossum, die op één van zijn plundertochten in de zomer van 1516
Nieuwpoort innam.
Ledenaantal
Het ledenaantal staat op dit moment op 339. Wederom een punt van
aandacht.
By Clockgeluy
Ons verenigingsblad is dit jaar weer twee keer verschenen en zag er weer
prachtig uit.
Vrijwilligers
Ons team van vrijwilligers bestaat op dit moment uit 45 personen. Op 9
november vond onze vrijwilligersavond plaats. Dit keer met een creatieve
invulling onder leiding van Ilona Visser. Na afloop ging iedereen met een
presentje naar huis.

