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Jaarvergadering 
Op 18 maart 2013 was de jaarvergadering van de HKN, deze keer in het museum Het Stadhuis 
in Nieuwpoort. Ruim 40 personen waren aanwezig. Na het vergadergedeelte werd de 
promotiefilm getoond, die door Fulco de Jong met videoclub Utrecht is gemaakt in Nieuwpoort. 
Fulco was aanwezig om te vertellen over de totstandkoming van de film. De film is beschikbaar 
gesteld voor verkoop. 
 
Bestuur (-svergadering) 
Het bestuur is in 2013 acht keer bij elkaar geweest in vergadering. Verder is er natuurlijk veel 
per mail uitgewisseld. Harry van Meerkerk heeft in het dagelijks bestuur de taak van secretaris 
op zich genomen. Joke van Leeuwen is in de ledenvergadering benoemd tot voorzitter. De 
diversiteit van taken binnen het bestuur is groot. 
 
Lezing 
Op 10 oktober vond een lezing plaats over de Geschiedenis van de Alblasserward en de 
waterbeheersing in de polder. De heer Dick Kanters van het Waterschap Rivierenland deed een 
interessante uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van de Alblasserwaard in relatie tot 
het ontstaan van Nederland, vanaf de derde ijstijd ( 100.000-125.000 jaar) voor de jaartelling tot 
aan 2013. De locatie voor de lezing was De Vijf Lelies in Streefkerk. Het aantal bezoekers was 
rond de 20. 
 
Tentoonstellingen  / museumbezoek 
Het aantal bezoekers was groot dit jaar (totaal ca. 2000), maar dat werd ook ingegeven door 
het breifestival, de  monumentendag en de kaarsjesavond. De toegang is dan gratis. Gemiddeld 
hebben we op deze dagen zo’n 400 bezoekers in het museum.  
De volgende tentoonstellingen zijn in 2013 gepresenteerd: 
Afscheid van Liesveld . (vanaf 30 maart met de opening van het museum). Met materiaal en 
foto’s werd de periode dat Nieuwpoort, Langerak en Waal, Groot-Ammers en Streefkerk één 
gemeente vormden in herinnering gebracht. 
Openbaar Vervoer langs de Lek. (van 8 juni t/m 24 augustus) . Mede dankzij de materialen die 
door bewoners uit de omgeving beschikbaar werden gesteld, was deze tentoonstelling een 
groot succes. 
Molenwaard in oude prenten en kaarten is gehouden van 1 september t/m eind oktober. De 
tentoongestelde kaarten en prenten waren grotendeels beschikbaar gesteld door 
Antiekboerderij Graafland. De tentoonstelling viel in de smaak bij kenners, die dan ook van ver 
kwamen om de tentoonstelling te bezoeken. Voor de tentoonstelling was een mooie brochure 
uitgegeven door de HKN. 
Tijdens deze tentoonstelling waren er ook weer zondagsopeningen in september, alhoewel de 
kunstroute slechts 1 keer per twee jaar wordt gehouden.  
Rond Kaarsjesavond was er in december een expositie van kerstfiguren (officieel 
Schwarzenberger Krippenfiguren). Door de drukte met Kaarsjesavond moeten altijd veel 
bezoekers de tentoonstelling missen. De openstelling van het museum drie zaterdagen in 
december was dan ook een succes en voor herhaling vatbaar. 
 



De deelname op 24 en 25 mei  aan het breifestival van de Schapekop kon ook rekenen op veel 
belangstelling. In het museum was een breigroep actief en werden verkopen gehouden.  
 
Publicaties 
In 2013 is het boek ‘de Schippersjongen van Nieuwpoort’ door de HKN opnieuw uitgegeven. De 
HKN heeft het boek in herdruk genomen ter gelegenheid van het feit dat het in 2013 730 jaar 
geleden was, dat Nieuwpoort .haar stadsrechten kreeg. De commissie Nieuwpoort-700+ brengt 
het toneelstuk in productie over de Schippersjongen. Opvoering is in april 2014. 
 
Ledenexcursie 
De ledenreis ging dit jaar op 25 september naar Leerdam. Met eigen vervoer werd met 18 
personen een bezoek gebracht aan het Statenbijbelmuseum  en na de lunch bezochten we het 
glasmuseum. In beide musea was een presentatie c.q. rondleiding geregeld. Een geslaagde 
dag. (verslag terug te lezen in BC 2014-1). 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligersavond in eigen huis was een terugkerend succes, dit jaar op 1 november. Er was 
veel belangstelling. Natuurlijk voor de hapjes en drankjes van de bestuursleden, maar zeker 
ook voor het ganzenbord (gemaakt door bestuursleden), waarmee een route door Nieuwpoort 
werd gevolgd. Een ware competitie voor enkele dames en heren. 
Het aantal vrijwilligers is 57. Er hebben diverse mutaties plaats gevonden in 2013. Oudere 
vrijwilligers hebben hun werkzaamheden neergelegd, maar gelukkig zijn er ook nieuwe 
vrijwilligers aangemeld. 
 
Ledenbestand: 
Het aantal leden per 31 december 2013 is rond de 380. Redenen van de terugloop zijn 
grotendeels verhuizing en overlijden. Gelukkig komen er ook steeds nieuwe leden bij, maar 
ledenwerving blijft een continu aandachtspunt. 
 
Werkgroepen: 
De diverse werkgroepen hebben dit jaar weer veel werk verzet. .Er werd een radiator geplaatst 
in de tentoonstellingsruimte in het zgn. vooronder. Het museum is na de winter weer schoon 
gemaakt voor een nieuw seizoen na de voorlopig laatste grote werkzaamheden van de 
gemeente. 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.   
. 
 
 


