JAARVERSLAG 2019
JAARVERGADERING
Op 26 maart vond onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in museum het Stadhuis. Er waren 50
leden aanwezig. Op deze avond vond een bestuurswisseling plaats. Bart Toonen trad af als
voorzitter van onze vereniging. Unaniem werd besloten, Adrie den Hartog tot nieuwe voorzitter te
benoemen. Deze avond werd er ook volop aandacht besteed aan het aan ons toegekende legaat
van Mevr. Rozendaal. Er is een commissie samengesteld, die einde van dit jaar met een rapport
komt, over het wel of niet accepteren van het legaat.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur heeft in 2019 dertien keer vergaderd.
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE
Dit jaar hebben er veel mensen hun stem aan onze vereniging gegeven. De opbrengst dit jaar was
€484.85. Een prachtig resultaat. Dank aan alle mensen, die hun stem aan ons hebben uitgebracht.
MUSEUMBEZOEK
Totaal hebben 769 mensen ons museum bezocht. Dat zijn er 183 meer dan in 2018. Deze extra
bezoekers zijn mede te danken aan de gratis toegang tot het Museum op bijvoorbeeld, de Open
Monumenten dagen, feestdagen en kaarsjesavond.
Ook met de rondleidingen door Nieuwpoort hebben we veel bezoekers ontvangen. Er waren dit
jaar 9 rondleidingen waar in totaal van 255 personen aan hebben deelgenomen. Zes gidsen van
onze vereniging hebben deze rondleidingen verzorgd.
TENTOONSTELLING
Op 30 maart 2019 vond de opening plaats van de tentoonstelling “Visserij en Walvisvaart”
Voor een goed gevulde zaal, vertelde Arie van Dalen van het Visserij Museum te Woudrichem,
enthousiast over de visserij in het verleden. Hierna werd de tentoonstelling geopend door Dirk van
Krieken. De tentoonstelling was te bezoeken tot 31 oktober. Ook staat er een vitrine in de
bibliotheek van Nieuwpoort waar een regelmatig wisselende tentoonstelling is te zien. Dit zal
worden uitgebreid met een vitrine in de Vijverhof, de Strevenaer en de Hof van Ammers.
BRADERIE
Op 29 mei hebben we met onze vereniging deelgenomen aan de braderie. Met mooi weer en een
goed gevulde kraam was het een prachtige dag. Zes vrijwilligers hadden we bereid gevonden om
bij toerbeurt de kraam te bemannen, en de spullen van eigenaar te laten wisselen
PROJECTEN VOOR DE SCHOOLJEUGD
Een totaal van 145 leerlingen van 5 scholen, hebben een bezoek gebracht aan Museum het
Stadhuis nav de tentoonstelling Visserij en Walvisvaart. Deze leerlingen uit groep 5 en 6, kregen in
deze rondleiding , een goed beeld van de walvisvaart rond 1700, en van de zalmvisserij die op de

Lek plaatsvond in lang vervlogen tijden. Ook was er nog een demonstratie nettenbreien. Na afloop
kregen de kinderen een boekje mee met opdrachten. In de klas of thuis konden ze de opdrachten
maken en op een andere manier bezig zijn met de visserij en de walvisvaart.
WATERLINIEDAG
Op deze dag, die plaatsvond op 3 juli 2019, hebben ruim 100 leerlingen deelgenomen. De
leerlingen van obs de Knotwilg uit Nieuwpoort en school met de Bijbel uit Streefkerk werden
ontvangen in het Arsenaal. Daar vond een theatraal spel plaats o.l.v. Wouter van de Waterlinie, op
het Hoofd was een demonstratie zwaardvechten door de schutterij uit Bergen op Zoom. Op de wal
werd er een quiz gespeeld o.l.v. de Historische Kring, en op het stadhuis was verteltheater
Trompetter van de Prins die de kinderen een Middeleeuwse smartlap leerde. Kortom, het was
weer een leuke en leerzame dag. De dag werd afgesloten in het Arsenaal met snoep en limonade.
OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG
Op 13 september 2019, hebben de leerlingen van CBS Rehoboth uit Groot-Ammers, een bezoek
gebracht aan het Stadhuis in Nieuwpoort. Op een leuke speelse manier werd de geschiedenis van
het Stadhuis aan de kinderen verteld. Open Monumenten Klassendag is een activiteit van de
gezamenlijke Historische Verenigingen in Molenlanden, waarbij de scholen worden uitgenodigd
om een monument te bezoeken. In totaal 499 leerlingen hebben diverse monumenten in
Molenlanden bezocht.
OPEN MONUMENTENDAG
Het thema van deze OMD die dit jaar plaatsvond op 14 september, was “oud vermaak in nieuw
Molenlanden”. Het weer was prima, dus de opkomst groot.
Deze dag werd georganiseerd door de zes historische verenigingen van onze gemeente, en werd
mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Molenlanden. In vele kernen waren activiteiten. In
Streefkerk kon men bijvoorbeeld de toeren beklimmen. In Nieuwpoort kwam een draaiorgel
spelen en in de kerk was muziek. Schietvereniging de Lekschutters hield open huis met
demonstraties, en tenslotte werd op de Dam het koekslaan in ere hersteld. De datum van de
volgende OMD (onder voorbehoud ivm het coronavirus) is 12 september 2020.
EXCURSIES EN LEZINGEN
Op 20 juni, hebben we met een tiental leden een bezoek gebracht aan het “Belasting en Douane
Museum”. We kregen een rondleiding van Francesca Estourgie, die ons wegwijs maakte in het
heffen van belastingen door de eeuwen heen. Leuke middag en weer veel wijzer geworden.
Op 9 oktober vond er een lezing plaats over de lopende tentoonstelling. Eerder genoemde Arie van
Dalen was de spreker deze avond. Dit alles vond plaats in het Ijsclub gebouw te Streefkerk.
VRIJWILLIGERSAVOND
Op 26 oktober hebben we met ongeveer 30 vrijwilligers genoten van een heerlijk chinees buffet,
en onder het genot van een drankje is er nog lang nagepraat. Doordat het museum de komende 2
jaar gesloten zal zijn ivm verbouwing, was dit een smakelijke afsluiting van het seizoen.

KAARSJESAVOND
Op woensdag 11 december vond de jaarlijkse kaarsjesavond plaats. Dit jaar stond in het teken van
de challenge “stille nacht-witte pracht”, in samenwerking met Goed Gezien – Goed bekeken. Het
publiek werd uitgedaagd een kunstwerk te maken op dit thema, en deze waren vervolgens te
bezichtigen in Museum het Stadhuis en bij Galerie H48. Totaal zijn er 43 werkstukken ingeleverd.
De bezoekers konden een stem uitbrengen op het werkstuk welke zij het mooist vonden. Winnaar
was Nellie van der Steen uit Nieuw-Lekkerland met haar wintertafereel van Kinderdijk. Bij de
kinderen werd het 3-luik van de familie Dees { Myrthe, Tijs en moeder Annemarie) uit Nieuwpoort
bekroond met een prijs.
De Historische Kring Nieuwpoort deelde aan alle bezoekers knapzakken uit om de
“dakloze”periode van de HKN aan te kondigen.
VERENIGINGSBLAD
Ons verenigingsblad By Clockgeluy is dit jaar twee maal verschenen. Twee keer een prachtig
verzorgd blad, met leuke, leerzame en interessante artikelen.
LEDENAANTAL
In 2019 zijn er 11 nieuwe leden bijgekomen en hebben 4 personen het lidmaatschap opgezegd. Het
ledenaantal van onze vereniging staat op dit moment op 334.

