AKTIVITEITEN OVERZICHT 2015
Dinsdag 6 januari Stampottenbuffet, in restaurant Bellevue.
Zaterdagmiddag 24 januari bezoek aan het Streek- en Landbouwmuseum
Goemanszorg te Dreischor.
Normaal in de winter gesloten, nu speciaal voor onze HKK geopend. Als experiment
een middag trip met een touringcar.
Woensdagavond 18 maart
Lezing over de Brabantse Wal door de heer Willem de Weert.
Deze lezing was in samenwerking met Vrouwen van Nu.
Dinsdag 24 maart algemene jaarvergadering
Aanvang om 19.30 uur in gebouw Irene, na de pauze heeft de heer Hopstaken,
gemeentearchivaris van Roosendaal ons meegenomen naar het leven tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Zaterdag 28 maart bezoek aan het Mastboomhuis Oud Gastel
Ontvangst met rondleiding door het huis in oud Gastel door een gids
Donderdag 14 mei dauwtrappen in de Ruigenhilse polder.
Traditioneel ook dit jaar weer met een verlaat ontbijt op locatie in Fort Sabina.
Kleurwedstrijd
Voor de kinderen van de basisscholen is een kleurwedstrijd georganiseerd met als
thema 450 jaar Ruigenhil. Daarvoor is een kleurplaat gemaakt met een historisch
stadsbeeld van Willemstad.
Tentoonstelling inundatie
Onze Heemkundekring heeft meegewerkt aan een proeftentoonstelling over het
thema inundatie in het Mauritshuis. Deze tentoonstelling is geopend door wethouder
Zwiers.
Willemstad Creatief
Dit jaar konden we in september weer Willemstad Creatief organiseren in het
Arsenaal. Met veel deelnemers die gevraagd was aan te sluiten op het thema 450
jaar Ruigenhil.
Op Open Monumentendag was onze museumzolder geopend.

Zaterdag 12 september
Deelname aan de Verenigingen dag in buurthuis Irene.
Zaterdag 26 september Jaarreis Heemkundekring De Willemstad naar de
Vechtstreek en het Spoorwegmuseum te Utrecht
Bezoek aan Fort Vechten, lunch in Haarzuilens, een bustocht door de Vechtstreek en
Het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Een vol programma, een volle bus en lekkere lunch en diner.
.

Modderen in de delta,
Lezing door Paul de Schipper op dinsdag 27 oktober.
Dinsdag 24 november Stadse Kwis, thema 450 jaar Ruigenhil
Met deelname van 15 verenigingen.
1 december Lezing over pagegaaien
door ons lid Ruud Vonk.
Ravelyn
Onze redactie ( Jacqueline Graafmans, Sjaan van Exel en tekenvaardig aangevuld
door Henk Nieuwenhuizen) heeft weer 3 mooie nummers van het Ravelyn laten
verschijnen in 2015.
Website
Onze website wordt up to date gehouden door webmaster Piet Polak, onder andere
door activiteiten ook vanuit de regio te plaatsen.
Via het email adres van onze site worden veel vragen gesteld die trouw worden
beantwoord.
Museum de Heemkundezolder
Niet alleen wordt onze museum zolder perfect onderhoud door Leny en Piet Struyt,
ook wordt de collectie regelmatig herschikt en aangevuld. In 2015 is onze collectie
weer fors uitgebreid.

