
Activiteiten Heemkundekring De Willemstad 2019 

Dinsdag 9 januari 2019: Stamppottenbuffet 

Onze inmiddels traditionele start van het nieuwe jaar.  
In 2019 naar tevredenheid in Restaurant Bellevue.   
 

19 maart 2019 Lezing door Kars Veling van De Vlinderstichting  

Op uitnodiging van Heemkundekring De Willemstad heeft Kars Veling van De 

Vlinderstichting een lezing verzorgd met als thema: waarde van natuurlijk onderhoud 

voor vlinders en bijen. Vlinders en (wilde) bijen hebben het moeilijk door veranderde 

leefomstandigheden. De gemeente Moerdijk voert inmiddels een actief bijen 

vriendelijk beheer door onder andere de aanleg van bijenlinten. In overleg met 

schaapherder Van Driel is de begrazing van de wallen en de Singel aangepast 

waardoor er meer variatie in begroeiing is ontstaan.  

Welk effect hebben dit soort maatregelen voor vlinders en bijen. Kars Veling is daar 

nader op ingaan maar heeft ook verteld wat u zelf kunt doen om in tuin en omgeving 

meer ruimte te bieden voor vlinders en andere insecten.  

16 april Algemene Leden vergadering  

Na de pauze heeft  penningmeester Henk de Jong aan de hand van voorwerpen de 

leden mee terug genomen naar de vorige eeuw.  

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag Dauwtrappen. 

Van Staatsbosbeheer hebben we toestemming gekregen om weer over de 

zomerkade tussen de weilanden en de waterkant van de gorzen van Willemstad naar 

Bovensluis te lopen. We liepen langs de voormalige grienden. Piet Polak was onze  

deskundige gids, die veel wetenswaardigheden wist te vertellen. Natuurlijk werd er 

weer afgesloten met een verlaat ontbijt in de natuur.  

22 juni Jaarreis Heemkundekring 

Het reisdoel was Gouda. Echter er waren helaas te weinig deelnemers om door te 

kunnen laten. 

Zaterdag 24 augustus bezoek landgoed Wouwse plantage. Een bezoek aan dit 
landgoed met een rondleiding door een deskundige gids. We zagen onder andere de 
houtzagerij in bedrijf. 
 
14 en 15 september Open Monumentendag  13.00 – 17.00 uur Mauritshuis. 
Thema “Plekken van Plezier” 
 
 
Dinsdagavond  22 oktober 2019   Lezing De Zuiderwaterlinie  

Erfgoeddeskundige Jos Cuijpers heeft voor onze HKK een lezing over de 
Zuiderwaterlinie gehouden.  Jos Cuijpers heeft onlangs de Erfgoedvisie voor de 
Zuiderwaterlinie geschreven. In de lezing heeft hij zijn verhaal over de waterlinie en 
de cultuurhistorische en toeristische waarde er van nader toegelicht.   



 

Dinsdagavond  29 oktober Lezing De geschiedenis van Amsterdam 

In een gezamenlijke door Vrouwen van Nu, Seniorenraad en Heemkundekring De 

Willemstad georganiseerde lezing vertelde kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-

Onclin over Amsterdam. Hij belichte  aan de hand van de oudste resten, het ontstaan 

van Amsterdam en de ontwikkeling tot een stad met hypermoderne architectuur.  

 
Zaterdag 2 november en 30 november  Rit Bevrijding bus langs de kernen. 
De busrit langs de verschillende kernen georganiseerd door de gezamenlijke 
Heemkundekring in onze gemeente bleek een groot succes. Deze busreis stond in 
het teken van de bevrijding van de kernen van de gemeente Moerdijk. Rijdend naar 
de kernen werden verhalen verteld en foto’s getoond over de oorlog en vooral over 
de bevrijding. Tussen de middag werd in Klundert een lunch geserveerd. Vanwege 
de grote deelname werd op 30 november een extra rit verzorgd.  De deelnemers 
ontvingen een boekje met verhalen over de bevrijding. 
 

Dinsdagavond 5 november  

lezing 2de Wereldoorlog bevrijding van Willemstad door Johan van Doorn.  

Onze oud-plaatsgenoot Johan van Doorn heeft een lezing gehouden over de 

bevrijding van West-Brabant en natuurlijk in bijzonderheid Willemstad, 2019 zeventig 

jaar geleden.  

Hij is ingaan op de achtergronden van de militaire operaties van de Geallieerden die 

uiteindelijk leidden tot de bevrijding van Willemstad op 7 november 1944. De vraag 

waarom de vrijheid voor Willemstad en haar inwoners zo lang op zich liet wachten, 

zal centraal staan; dit terwijl de havenstad Antwerpen niet eens zo heel ver van onze 

vestingstad gelegen, al twee maanden eerder was bevrijd.  

 
Dinsdagavond 10 december  
Vertoningsavond  
 
Een vervolg op eerdere avonden. Ook deze keer was er weer gevarieerd materiaal 
aanwezig. Zeker voor herhaling vatbaar. 
De kosten voor deelname zijn € 16,00 per persoon, inclusief een welkomstdrankje. 
Deze activiteit is alleen voor leden van de HKK, ieder lid kan één introducee 
meenemen. Aanmelden bij mevrouw Henny Groeneveld, henny@drukkerijrepro.nl  
Of via telefoon : 06 20483239  tot uiterlijk 30 december. 
Graag vooraf betalen via de bankrekening  van Heemkundekring De Willemstad 
onder vermelding van Stamppotten buffet 2020. 
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