
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2015

 
 
Jaarvergadering
De jaarvergadering vond plaats op 17 maart 2015, opnieuw in museum Het Stadhuis. Er was
een leuke opkomst, zo’n 30 leden waren aanwezig.  Na afloop van het huishoudelijk gedeelte
vertelden Sylvia Buit en Wil de Graaf over hun vrijwilligerswerk voor de Hollandse Vereniging
voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. In het kort werd verteld wat de vereniging voor leden en
belangstellenden kan doen als doop- , trouw- en begrafenisboeken geen informatie geven. Ook
werd uitleg gegeven over HoGenDa, de genealogische databank.
 
Bestuur (-svergadering)
Het bestuur is in 2015 tien keer bij elkaar geweest in vergadering.
Volgens het rooster van aftreden hebben Jannie de Zeeuw en Fre Heerens na een lange
bestuursperiode afscheid genomen van het bestuur. Gelukkig blijven beiden als vrijwilliger
betrokken bij de vereniging. Carin den Toom heeft zich aangemeld als vrijwilliger en zij is door
het bestuur gevraagd als kandidaat bestuurslid.
Het jaar 2015 is voor de Historische Kring Nieuwpoort (35 jaar) en het museum (25 jaar) een
jubileumjaar. Naast de jubileumtentoonstelling is er een gezellige bijeenkomst georganiseerd
voor (oud-)bestuursleden en (oud-)vrijwilligers.
 
Tentoonstellingen  / museumbezoek
Er was dit jaar weer veel belangstelling voor de activiteiten in het museum. Het totaal aantal
bezoekers is iets minder dan vorig jaar.	We hebben 1451 geregistreerde bezoekers mogen
ontvangen. Kinderen en leden betalen geen entree.  Veel mensen hebben ook gebruik gemaakt
van de gratis toegang op Open Monumentendag en kaarsjesavond.
Naast museumbezoek  zijn er ook veel mensen die Nieuwpoort bezoeken en daarbij gebruik
maken van een rondleiding georganiseerd door de HKN.
 
Tentoonstellingen :
* Dit jaar is het 75 jaar geleden dat WO-II de wereld op zijn kop zette. Reden om het seizoen te
starten met de tentoonstelling over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog, met name in
ons werkgebied.
* Van 6 juni tot en met 29 augustus zijn met een speciale jubileumtentoonstelling herinneringen
opgehaald aan de tentoonstellingen van de afgelopen jaren..
* In de maanden september en oktober hebben monumentendag en de tentoonstelling met als
thema “Kunst en Ambacht” veel bezoekers getrokken. In en om het museum waren met
Monumentendag meerdere interessante demonstraties te zien. Natuurlijk was er ook weer de
Monumenten Klassendag, waarbij schoolkinderen met hun klas een bezoek brengen aan een
monument.
 
Verdere activiteiten:
Op 23 september is er rondleiding georganiseerd door de stichting Groene Hart begeleid door
muzikanten. Weer een waar spektakel.
In de maand oktober is er aandacht besteed aan de ‘Nacht van de Geschiedenis’met als thema
tussen Droom en Daad. Kinderen hebben een dromenvanger gemaakt . Aansluitend was er een
rondwandeling door Nieuwpoort onder begeleiding van Anja v.d. Bosch.
Rond kaarsjesavond is i.v.m. het jubileum dit jaar een wedstrijd De Schippersjongen verkleed
uitgeschreven. Aan leerlingen van de basisscholen was een aankleedpop uitgedeeld, die op



uitgeschreven. Aan leerlingen van de basisscholen was een aankleedpop uitgedeeld, die op
elke wijze kon worden versierd. De oudere jeugd en volwassenen konden een beeldje van  de
schippersjongen kopen en deze versieren. De werkstukken waren te zien op kaarsjesavond 9
december en zaterdag 12 december in een leuke tentoonstelling. Uit de verrassende en
originele inzendingen heeft de jury na een moeilijke keuze de winnaars gekozen in de diverse
categorieën.
 
Lezing
In samenhang met de tentoonstelling over WO-II heeft Jannie van Rijn van de Corrie ten
Boomstichting op 20 mei 2015 in de Hof van Ammers een goed bezochte lezing gehouden over
het leven van verzetsheldin Corrie ten Boom.
 
Op woensdag 7 oktober 2015 heeft Jan Kroes in museum Het Stadhuis verteld over zijn werk
als veilingmeester. Leuke verhalen over bijzondere situaties en voorwerpen.
 
Publicaties
Er wordt 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.
Verder wordt door een drietal leden onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de
Zeven Zaligheden / Lekdijk Langerak (van 1910 tot nu). Een enorme klus. Het resultaat zal in
een publieksvorm worden gepresenteerd. Maar dit zal nog even duren.
 
By Clockgeluy
Simon Ooms heeft in 2015 afscheid genomen als redacteur van By Clockgeluy. Het bestuur is
blij in onze nieuwe vrijwilliger en aankomend bestuurslid Carin den Toom een enthousiaste
opvolger te hebben gevonden.
 
Ledenbestand:
Het aantal leden per 31 december 2015 is 365. Ledenwerving blijft een continu aandachtspunt.
 
Ledenexcursie
Op 25 maart 2015 is de eerder geplande busreis naar Het Mauritshuis gehouden. Er is een
bezoek gebracht aan het vorig jaar heropende Mauritshuis (tentoonstelling ‘Mauritshuis – het
gebouw’) en de Galerij van Prins Willem V. Een zeer geslaagde dagtocht.
 
Vrijwilligers
De vrijwilligersavond op 30 oktober in het museum was opnieuw een succes. Er was veel
belangstelling. Natuurlijk voor de hapjes en drankjes van de bestuursleden. Maar ook voor het
spel rondom een schilderij van Pieter Brueghel de oude. Daarin waren 118 spreekwoorden
verwerkt, sommige waren wel erg moeilijk te vinden. Maar het plezier was er niet minder om.
Het aantal vrijwilligers is 65.
 
 
 
 
 
 
 


