
JAARVERSLAG 2021 
Ledenvergadering 
De ledenvergadering van 2021 vond plaats op 6 september in het Arsenaal. 

Bestuursvergadering 
Het bestuur is 19 keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. 

Museum 
Evenals in 2020, kon er door verbouwing en corona, geen bezoek worden gebracht aan het museum. 
Maar achter de schermen is er door een grote groep mensen keihard gewerkt om het museum klaar 
te maken voor de opening in 2022. 

Wisseltentoonstelling 
De wisseltentoonstellingen zijn wel gewoon doorgegaan. In de bibliotheek en de Vijverhof in 
Nieuwpoort, de Hof van Ammers in Groot-Ammers, de Vijf Lelies en de Strevenaer te Streefkerk, en 
het Weallant te Nieuw-Lekkerland zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen te zien geweest. 

Rondleidingen 
Aan de instaprondleidingen op zaterdagmiddag hebben 73 personen deelgenomen. 
Vanaf augustus hebben we nog 10 rondleidingen op afspraak verzorgd, daar hebben in totaal 252 
personen aan deelgenomen. 

Projecten voor de schooljeugd 
Op 19 maart hebben 36 kinderen van de Eben Haezer school een rondleiding gehad rondom het 
thema “steden”. 
Tijdens de zomervakantie vonden er op de woensdagmiddag rondleidingen plaats speciaal voor 
kinderen. Hier hebben 10 volwassenen en 19 kinderen aan meegedaan. 
In september heeft de HKN haar medewerking verleend aan de OM klassendag. In totaal hebben 234 
kinderen van 11 scholen in Molenlanden hier aan meegedaan. 
In november was er een vossenjacht waar 60 leerlingen van het Wellantcollege uit Ottoland aan 
hebben deelgenomen. Leden van het Gidsengilde hadden zich verkleed en vertelden op verschillende 
plaatsen het verhaal van de OHWL.  
Ook is er een speurtocht ontwikkeld voor kleine kinderen. De kosten hiervoor zijn door de 
klankbordgroep Nieuwpoort-Langerak betaald.  

Boelhuis 
Tijdens OMD op 10 september is er op boerderij Vredebest een boelhuis gehouden. Veel overbodige 
spullen zijn van eigenaar gewisseld, er was een rad van avontuur, verkoop bij opbod en ook voor de 
inwendige mens werd gezorgd. 

Gidsengilde 
Op 4 oktober zijn we met een groep van 32 enthousiaste mensen voor de eerste keer bij elkaar 
gekomen om de historie van Nieuwpoort te leren kennen. Er zouden nog 5 cursusmomenten volgen 
en ik kan inmiddels verklappen dat er 25 certificaten inclusief naslagwerken zijn uitgereikt aan 
diegenen die de cursus hebben voltooid. 



Rabo clubkascampagne 
Veel mensen hebben weer op de HKN gestemd, dit heeft het mooie bedrag van 777 euro opgeleverd. 

Vrijwilligers 
Ook dit jaar kon er geen vrijwilligersavond plaatsvinden, maar alle vrijwilligers hebben een presentje 
thuisbezorgd gekregen. 

Verenigingsblad 
Ons blad By Clockgelui is dit jaar weer twee keer verschenen. Dit met dank aan de redactie die 
hiervoor weer veel werk heeft verricht. 

Stede Nieupoort deel 8 
In april van dit jaar is het boek de Stede Nieupoort deel 8 verschenen. Een groot gedeelte van het 
boek gaat over de inwoners van Nieuwpoort in de 17de eeuw.  

Ledenaantal 
Het aantal betalende leden telt op dit moment, net als in het vorige jaar, 341. 

 

 

 

 

 


