Activiteiten overzicht Heemkundekring de Willemstad 2012
4 januari Stampottenbuffet
Inmiddels traditioneel onze eerste activiteit in het jaar. 43 deelnemers hadden een
gezellige avond in de Rosmolen. 14 februari
Lezing over de Holland Amerika Lijn (HAL) door Erris Plooij.
De belangstelling voor de HAL is de laatste jaren gegroeid mede door het
restaureren van de vertreklocaties van landverhuizers naar Amerika op de Kop van
Zuid in Rotterdam. Hotel New York is weer volop in bedrijf en bij vroegere HAL
terminal vertrekken weer cruiseschepen. Maar bovenal door de SS Rotterdam het
oude vlaggenschip dat in Katendrecht is afgemeerd. Erris heeft ons deze avond een
meegenomen in de boeiende geschiedenis. Daarnaast was er een fraaie collectie
HAL voorwerpen te zien.
13 maart Jaarvergadering
In de jaarvergadering onder andere voorstellen tot aanpassing statuten en
contributieverhoging.
Na de pauze heeft mevrouw Dieuwertje de Nigtere, regioadviseur erfgoededucatie
West Brabant van Brabants Heem een inleiding verzorgd. Erfgoed educatie, het
overdagen van kennis over ons historisch erfgoed aan bijvoorbeeld de jeugd is niet
alleen een taak voor Brabants Heem maar ook één van de doelstellingen van onze
vereniging.
20 maart kunst en kitsch taxatie
Een activiteit van Vrouwen van NU waar onze HKK ook aan heeft meegewerkt. Een
door de 65 aanwezigen zeer gewaarde bijeenkomst.
3 april Stadse Kwis.
Ook in 2012 een Stadse Kwis voor Willemstadse verenigingen.
19 verenigingen namen deel.
17 april lezing Imker
Wederom een activiteit van Vrouwen van Nu i.s.m. onze HKK , met in totaal 55
bezoekers.
21 april bezoek Woudrichem
In aansluiting op de lezing zalmschouw en zalmvisserij is een bezoek gebracht aan
Woudrichem, een mooi bewaard gebleven vestingstadje aan de Maas.
18 deelnemers hebben een leuke middag beleefd.
17 mei dauwtrappen Hemelvaartsdag
Met een gids van Staatsbosbeheer via het boscomplex Vlakebos naar Fort de Hel.
Lekker in het zonnetje en uit de wind genoten de 23 deelnemers op het Fort van een
verlaat ontbijt voordat weer naar Willemstad werd terug gewandeld .
Zomer openstelling Mauritshuis
Ook dit jaar was gedurende de zomermaanden ons museum de Heemkunde zolder
op zondagmiddag extra geopend.
9 augustus Brabants Heemdagen 2012 Willemstad.
Onze HKK was deze dag gastheer voor de jaarlijkse Heemdagen. Een vol maar
geslaagd programma met naast officiële opening, een presentatie over de historie
van Willemstad, een stadswandeling met mini orgelconcert in de Koepelkerk.
Aansluitend de transfer met gerestaureerde touringcar naar Fort Sabina, met een
knapzak lunch. De deelnemers kregen op het Fort en tijdens wandeling informatie
van boswachter Patrick Raats van Staatsbosbeheer over natuurgebied
Antoniegorzen . Bij de Volkeraksluizen werd met uitzicht over de sluiskolken uitleg
gegeven over het complex en de manier waarop de scheepvaart vroeger en nu wordt

bediend. Na de mogelijk om zelf Willemstad verder te ontdekken of op één van de
terrassen te genieten van het uitzicht volgde het avond programma. Met een
zomerstamppotten maaltijd, korte lezingen over taak en rol van waterschap
Brabantse Delta door de dijkgraaf en over de landbouw in ons deel van Brabant werd
afgesloten met een optreden van Havenkoor Fortitudo. Dankzij de inzet van vele
vrijwilligers een geslaagde dag.
Open Monumentendag 2012 8 en 9 en september
Ons museum was op deze dagen extra geopend. Het jaarthema was Groen van
Toen.
Willemstad creatief 8, 9 en 15, 16 september 2012.
Ook dit jaar weer een geslaagde editie waarbij Willemstadse amateur kunstenaars de
mogelijkheid krijgen hun werk konden presenteren in het Arsenaal.
Als onderdeel ook deze keer het project waarbij leerlingen van de hoogste klassen
van de basisscholen door vrijwilligers in 2 dagdelen “les” hebben gekregen in
schilder techniek en hun eigen kunstwerk hebben gemaakt met het thema
“Willemstad boeit in elk seizoen “.
Jaarreis 29 september,
Het reisdoel in 2012 was Hofstad Den Haag. 31 deelnemers brachten een bezoek
aan Madurodam, hadden een lunch in Scheveningen en verwonderden zich daarna
in Panorama Mesdag over deze aparte schilders wijze. Een diner in Delft sloot een
geslaagde dag af. Deze tocht was na eerder slechte ervaring naar tevredenheid
mede georganiseerd door een andere busonderneming.
Dinsdag 25 september, lezing door de heer Pieter Folkerts.
In zijn lezing, getiteld: Willemstad, Franse Vesting aan het Hollandsch Diep,
historische achtergronden heeft de heer Folkerts auteur van het boek Willemstad,
Franse Vesting aan het Hollandsch Diep de 45 aanwezigen uitleg gegeven over de
18e eeuw. Deze lezing is i.s.m. Vrouwen van Nu georganiseerd.
23 oktober lezing burgemeester Klijs
Onze burgemeester heeft op uitnodiging van Vrouwen van Nu een lezing gehouden.
in gebouw Irene. Ook deze activiteit was in samenwerking met onze HKK. Veel van
onze leden waren in gebouw Irene aanwezig.
Vertoningsavond 13 november
Ook dit jaar was er weer een vertoningsavond. Er was een grote diversiteit aan films,
foto’s en ander materiaal over Willemsstad en Willemstadse gebeurtenissen te zien.
We hebben 55 bezoekers geteld..
Dinsdag 27 november lezing over de biologische landbouw en bijen
Door de heer Anne Willem Maris zijn wij in het eerste deel van de avond
meegenomen in de laatste ontwikkelingen in de biologische landbouw. Deze
bedrijfstak heeft zich ontwikkelt tot een volwaardige tak in de land- en tuinbouw. Na
de pauze heeft de heer Willem Boot verteld over de boeiende wereld van de bij.
In ons Ravelyn een verslag over deze lezingen.
Naast deze activiteiten:
- Is meegewerkt aan de Dag van Willemstad
- Is mede dankzij inspanningen van onze HKK de Canon van Moerdijk
verschenen
- Is meegewerkt aan week van de Willemstadse geschiedenis van basis school
Willem de Zwijger door het geven van lessen en rondleidingen door
Willemstad.

-

Is de uitgave van de publicatie over de Brandweer in Willemstad door Jan van
Horne mogelijk gemaakt
is intensief overlegd met de gemeente over het Mauritshuis
is deelgenomen aan regiovergaderingen van Brabants Heem
zijn aanpassing van de statuten doorgevoerd
is verder gewerkt aan het digitaliseren en ordenen van onze collectie
zijn via de website ontvangen informatie vragen afgedaan
is de gemeente geadviseerd (waaronder gemeentelijke monumentenlijst,
straatnamen Kloosterblokje IV, cultuurhistorische waardenkaar etc.)
zijn door de reactie Ravelyn weer 3 zeer gevarieerde periodieken uitgebracht
is werkgroep archeologie gestart, met aandacht voor de bouwlocaties
Achterstraat en Landpoortstraat.

Toegang
Alle activiteiten (uitgezonderd de jaarvergadering) waren toegankelijk voor leden en
voor niet leden.

