
Beleidsplan 
 
Het beleid van de Heemkundekring De Willemstad is er op gericht om in brede kring om de 
kennis van eigen streek, volk en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden te 
vergroten. 
 
De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door: 
 

1. Het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de voormalige gemeente 
Willemstad en omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en 
theoretische heemkundebeoefening; 

2. Het houden van heemkundedagen en het instellen of doen instellen van algemene 
onderzoeken; 

3. Het organiseren van aan heemkunde gerelateerde evenementen, zoals film- en 
diavoorstellingen en exposities en van voorlichting op heemkundig gebied; 

4. Het geven van adviezen (gevraagd of ongevraagd) op heemkundig gebied aan 
bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk door deelname aan 
commissies; 

5. Het middels heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen 
6. Medewerking verlenen aan openstelling van historische panden, en terreinen in de 

voormalige gemeente Willemstad en omgeving; 
7. Het doen uitvoeren en begeleiden van archeologisch onderzoek in de voormalige 

gemeente Willemstad; 
8. Overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van de 

leden, in verband met voormelde doelomschrijving, nuttig of gewenst is. 
 
Om bovenstaande doelen te realiseren is het volgende activiteitenprogramma opgesteld. 

 Alle activiteiten zijn toegankelijk voor leden en niet-leden. 

 Elk jaar in het begin van januari wordt er een stamppottenbuffet georganiseerd. 

 In elke maand van het jaar (uitgezonderd de zomermaanden) organiseren we een 
lezing of andere activiteit georganiseerd, die aansluit bij de doelstelling van de 
vereniging. Twee lezingen worden georganiseerd in samenwerking met de “Vrouwen 
van Nu”. 

 In februari/maart is de algemene ledenvergadering met aansluitend een lezing. Deze 
vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en de lezing is openbaar. 

 In april wprdt de Stadse Kwis georganiseerd. Aan deze kwis wordt deelgenomen door 
teams van vrijwel alle verenigingen van Willemstad. 

 Archeologie 

 Collectiebeheer 
 
In het museum is een uitgebreide collectie van Willemstad met o.a.: 
 

 ansichtkaarten  

 foto's 

 kranten artikelen 

 boeken 

 tijdschriften 
Deze collectie wordt regelmatig uitgebreid. 
 
Museum / Mauritshuis 
Op de zolder van het Mauritshuis is het heemkunde museum. Het museum kan tegen een 
kleine vergoeding worden bezocht. Onze leden kunnen gratis het museum bezoeken. In het 
museum is een uitgebreide collectie van oudheidkundige voorwerpen uit de historie van 



Willemstad met o.a. voorwerpen van de landbouw, middenstand, zalmvisserij, 
meekrapcultuur, etc. 
 
Het beleid voor het museum is: 

 De museumzolder van het Mauritshuis aantrekkelijk houden voor bezoekers; 

 De basisscholen stimuleren om het museum te bezoeken, wat er toe leidt dat ook 
ouders met hun kinderen naar het museum komen; 

 Om wervend te zijn, zijn op website foto’s geplaatst van het museum; 

 Bij de ingang van het Mauritshuis wordt tijdens de openingstijden een stoepbord 
geplaatst. 

 Er worden flyers gemaakt over het museum om dit onder de aandacht te brengen van 
een breder publiek. 

 We treffen regelingen om het museum schoon te houden. 
 
Projecten 
Binnen de kaders van de doelstelling worden  projecten georganiseerd of doen wij mee met 
projecten van anderen.  
 
Projecten die lopen of in ontwikkeling zijn: 

 Overgisteren. Een programma voor groep 1 en 2 van de basisschool, waarin de 
kinderen spelenderwijs leren wat een museum is. Dit project doen we samen met 
Erfgoed Brabant en Marktplaats cultuureducatie Halderberge/Moerdijk 

 Bevrijding 70 jaar. In 2014 willen we daarvoor activiteiten organiseren. Er wordt 
gedacht aan: een mobiele expositie? Wie heeft nog die periode meegemaakt en kan 
lendaarover verteld. Voor deze activiteiten willen we samenwerken met...... 

 Leercentrum. In samenwerking met de ANBO en de seniorenraad Willemstad zijn wij 
actief in het leercentrum SeniorWeb 

 Willemstad Creatief. Een regelmatig terugkerende kunsttentoonstelling van 
amateurkunstenaars. 

 Geheim van Willemstad, nieuw project wat nog ontwikkeld moet worden 

 Entente Florale. Nieuw project waar momenteel aan gewerkt wordt 

 Medewerking aan project Oude grens Holland en Brabant 

 Medewerking aan project de Hel. Initiatief ligt bij de beheerder van fort de Hel. 

 Periodiek. 3 keer per jaar brengen wij het “Ravelyn” uit voor de leden van de 
vereniging. 

 Website. De website wordt regelmatig geactualiseerd. 


