Activiteiten overzicht 2016
6 januari Stampottenbuffet
Ook in 2016 was er weer het traditionele Stamppottenbuffet. Deze keer waren we te
gast in grand café Mauritz.
26 januari 2016 lezing “Grote gezinnen” door de heer Ad Rooms
Lezing door de heer Ad Rooms over grote gezinnen. Veel herkenbare zaken zijn
gedeeld
De lezing is in gebouw in Buurthuis Irene. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
29 maart vertoningsavond.
Op deze avond in Buurthuis Irene konden leden voorwerpen, foto’s, films, dia’s
verzamelingen, plakboeken etc. aan elkaar vertonen.
12 april lezing Vrouwen van Nu over de Himalaya.
Deze avond is gezamenlijk met onze Heemkundekring georganiseerd. Daarom
waren leden van de Heemkundekring ook van harte welkom in Buurthuis Irene.
.
5 mei dauwtrappen.
Ook dit jaar weer Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in de Ruigenhilse polder.
Tijdens de wandeling was een gezamenlijk verlaat ontbijt bij de Bovensluis.
6 augustus; stadswandeling Klundert
We hebben met gids de wandeling Kuieren door “Klundert 4.0” gelopen deze is
gemaakt door onze zustervereniging “Die Overdraghe”. Tijdens de wandeling kregen
we veel informatie over de stad.
10 en 11 september Open Monumentendag.
Onze Heemkundezolder heeft is dit weekend gratis toegankelijk geweest. Vooral op
zondag tijdens het Fortitudo festival was er veel belangstellende aanloop..
11 september fietstocht door de Ruigenhilse polder van de ZLTO (Toer de
Boer) Deze activiteit is samen met onze HKK georganiseerd. Het Mauritshuis was
het start punt voor deze tocht. De deelnemers hebben ook onze Museumzolder
bezocht.
8 oktober Jaarreis Heemkundekring naar Mechelen
Ook dit jaar was er weer een geheel verzorgde dagtocht. Deze keer naar Mechelen
is er weer een jaarreis gepland. Het reisdoel was de Belgische plaats Mechelen.

13 december: Uw voorwerp in beeld
Leden zijn deze avond in de gelegenheid gesteld om een eigen voorwerp in te
brengen en daarover een verhaal of herinnering met de aanwezigen te delen. Een
geslaagde vorm met mooie en gevarieerde voorwerpen en leuke verhalen.om mee te
nemen.
Ravelyn
In 2016 zijn er weer 3 gevarieerde uitgaves geweest van ons periodiek Het Ravelyn.

Thema tentoonstelling Inundatie de bondgenoot van de militair in het
Mauritshuis
De Heemkundekring heeft meegewerkt aan de realisatie van de speciale thema
tentoonstelling Inundatie de bondgenoot van de militair in de benedenzaal van het
Mauritshuis.
Website.
Onze webmaster Piet Polak zorgt voor het actueel houden van onze website. Er
worden naast eigen activiteiten ook voor onze leden interessante activiteiten in de
regio vermeld. In 2016 is onze webmaster ook begonnen om meer informatie via mail
te verspreiden. Het email bestand is daarvoor geactualiseerd.
Informatie verstrekking
Onder ander via ons email adres krijgen we zeer frequent vragen over de
geschiedenis van Willemstad. Deze worden mede door onze stadshistoricus Kees
van Mastrigt trouw beantwoord. In 2016 hebben we ook de gemeente Moerdijk
advies gegeven op vragen over beplanting en een reactie geven op de concept
cultuurhistorische inventarisatie/analyse gemaakt voor de Vesting Willemstad ten
bate van herziening bestemmingsplan
Heemkunde zolder
Onze conservatoren Leny en Piet Struijt en Kees van Mastrigt houden onze collectie
op de zolder van het Mauritshuis in vorm. Regelmatig worden nieuwe voorwerpen
toegevoegd en wordt de presentatie aangepast. De Heemkundezolder is 6 dagen in
de week toegankelijk gedurende de openingstijden van het Mauritshuis. In 2016
waren er 1088 betalende bezoekers.
Overgisteren
Ook in 2016 hebben weer 6 schoolklassen uit de gehele gemeente Moerdijk de
Heemkundezolder bezocht voor het project Overgisteren. Dit is een educatief project
ontwikkeld door Erfgoed Brabant waaraan onze Heemkunde meewerkt

