JAARVERSLAG 2020
Jaarvergadering
In verband met corona, kon deze helaas niet plaatsvinden.
Bestuursvergadering
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 16 keer vergaderd.
Rabobank clubkascampagne
Veel mensen hebben hun stem weer uitgebracht op onze vereniging. Dit heeft het mooie
bedrag van € 521.50 opgeleverd.
Museum
Door de verbouwing en restauratie van het Stadhuis, die toevallig samenviel met de
corona epidemie, was een bezoek aan het museum helaas niet mogelijk. In de maanden
juli en augustus hebben we olv onze gidsen, instaprondleidingen aangeboden, waaraan
gratis kon worden deelgenomen. Hier hebben 49 personen gebruik van gemaakt.
Tentoonstelling
Er waren regelmatig wisselende tentoonstellingen te zien, in de vitrines van de Vijverhof
en de bibliotheek in Nieuwpoort, de Hof van Ammers in Groot-Ammers, de Vijf Lelies en
de Strevenaer te Streefkerk.
Projecten voor de schooljeugd
Op 14 oktober 2020, heeft OBS De Knotwilg een vossenjacht georganiseerd. Op
verschillende plekken in Nieuwpoort, stond een historische figuur, die een verhaal
vertelde van vroeger. De Historische Kring Nieuwpoort heeft haar medewerking verleend,
bij het verzamelen van de verhalen en het kleden van de historische figuren.
Op 5 november 2020 hebben we met 1 groep van de Eben Haëzer school uit Nieuwpoort
en 1 groep van de Eben Haëzer school uit Groot-Ammers een rondleiding gemaakt olv een
gids. De leerlingen hadden met hun klas een project gehad over archeologie, daarvoor had
de HKN informatie aangeleverd. Nadat ze een bezoek hadden gebracht aan het terrein van
het voormalig kasteel Langerak, wilden de leerlingen wel meer weten over het ontstaan
van Nieuwpoort.
De Open Monumenten Klassendag waaraan in 2019 nog 500 leerlingen hadden
deelgenomen, kon dit jaar niet doorgaan ivm de corona maatregelen.

Waterlinie concert
Dit concert heeft plaatsgevonden op 13 september in het Arsenaal.
Licht op de Linie
De gehele maand september, waren er weer verschillende gebouwen en objecten prachtig
verlicht. Dit alles georganiseerd door, en met de vrijwilligers van de HKN.
Twin-City wandeling
Aan deze wandeling op 5 september hebben 10 personen deelgenomen.
Open Monumentendag
Dit jaar kon via de IZI-travel app op individuele basis, een groot aantal monumenten (aan
de buitenzijde) bekeken worden. Dit vond plaats op 12 en 13 september.
Activiteiten
Andere activiteiten, zoals excursies, lezingen, braderie en kaarsjesavond konden dit jaar
helaas niet doorgaan.
Vrijwilligers
Ook de vrijwilligers avond kon geen doorgang vinden. Maar alle vrijwilligers hebben een
presentje thuis bezorgd gekregen. In 2021 hopen we weer op en echte vrijwilligers avond.
Verenigingsblad
Ons blad By Clockgelui is dit jaar weer twee keer verschenen.
In verband met het 40 jarig bestaan is er nog een jubileum nummer uitgebracht, dit ging in
zijn geheel over top sport(ers) uit de regio.
Lekcrossers
In april van dit jaar is er een nieuw boek verschenen onder de titel “de Lekcrossers” Het
boek, geschreven door Hans Keukelaar, Simon Ooms, At Stravers en Job Vermeulen, is een
hommage aan hen die met grote risico’s verzetactiviteiten pleegden tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Ledenaantal
De vereniging telt op dit moment 341 contributie betalende leden.

