Activiteitenoverzicht 2018
Veel activiteiten hebben in het teken van ons 40-jarig jubileum gestaan.
Dinsdag 9 januari 2018: Stamppottenbuffet
Onze inmiddels traditionele start van het nieuwe jaar.
Deze keer weer in de Rosmolen.
Dinsdag 30 januari 2018
Lezing door de heer Govert Rijndorp over het hoveniersbedrijf Bras Fijnaart. Dit
bedrijf heeft in 2017 haar 60-jarig jubileum gevierd. Het bedrijf mocht ook recent de
Groene Pluim ontvangen. Dit is een onderscheiding van de Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging West-Brabant en gaat naar bedrijven die koploper zijn in
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Tijdens de lezing is aandacht gegeven aan de specialistische activiteiten die dit
bedrijf naast het traditionele hovenierswerk uitvoert. Ook vertelde Rijndorp over de
groenwerkzaamheden in Willemstad.
20 maart 2018 lezing door de heer Wim Daniels,
Ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum een bijzondere lezing in Buurthuis Irene.
De heer Wim Daniels is schrijver en heeft boeken geschreven over verschillende
onderwerpen. Hij is ook een humoristisch spreker en veel te horen op radio en
televisie. Zijn lezing werd door de toehoorders zeer gewaardeerd.
Dinsdag 3 april Algemene Ledenvergadering
Gehouden in de raadszaal van het Mauritshuis.
Door Otte Strouken van Brabants Heem werd aan secretaris Johan Schot het
zilveren draaginsigne opgespeld. Aansluitend werd door locoburgemeester Kamp
een koninklijke onderscheiding aan Johan Schot uitgereikt.
Na de pauze een feestelijk programma met livemuziek van Jelle Maat en een hapje
en een drankje.
Dinsdag 17 April lezing door Bas Maliepaard en Bram Polak
Bas Maliepaard is in de 60'er jaren een zeer succesvol wielrenner geweest, die vele
prijzen in de wacht gesleept heeft. Bij de amateurs heeft hij bij de
wereldkampioenschappen in Zandvoort een zilveren medaille gewonnen, waarbij hij
de sterke rus Gustav Schur net voor moest laten gaan.
Later is Bas profwielrenner geworden en heeft onder andere deel uitgemaakt van de
Nederlandse profwielerploeg Televizier, waarvan Kees Pellenaars ploegleider was.
Bij deze ploeg is Geert Polak mecanicien geweest, Samen hebben ze in en buiten
het wielerpeloton heel veel meegemaakt en kunnen hier boeiend over vertellen. Het
was boeiend om de verhalen van deze "wielermannen" op 17 april aan te mogen
horen.
Donderdag 10 mei Dauwtrappen Hemelvaart
Inmiddels traditie een vroege wandeling in de Ruigenhilse Polder.
Aanvang 7.30 uur, deze keer een bezoek aan de groenstrook op het Volkerak
sluizencomplex. Op Fort de Hel werd het verlaat ontbijt genuttigd. Voor de

deelnemers de kans om Fort te Hel te zien en kennis te maken met de nieuwe
beheerder Pieter Korteweg.
Zaterdag 2 juni jaarreis van de Heemkundekring.
Het reisdoel was in 2018 Hofstad Den Haag en Scheveningen.
Zoals gebruikelijk een volledig verzorgd programma met lunch en diner.
Op het programma stond o.a.: een rondleiding met gidsen door de kelders van het
grootste Nationaal Archief van Nederland met 125 kilometer aan documenten.
Bijzonder om te zien. Daarna kon de bijzondere tentoonstelling over de Verenigde
Oost-Indische Compagnie worden bezocht. In het centrum van Den Haag werd
geluncht. Daarna een boottocht van Den Haag naar Scheveningen. Dat gaf weer een
ander beeld van de stad. In Scheveningen was er nog tijd voor een wandeling op de
Boulevard of de Pier of natuurlijk een drankje op een van de vele terrassen. Na een 3
gangen diner in Scheveningen was het tijd voor de terugreis naar Willemstad.
Zaterdagmiddag 18 augustus. Ledenwandeling bijzondere gebouwen in
Willemstad.
In het kader van ons 40-jarig bestaan deze wandeling waarbij de leden van de
Heemkundekring de kans kregen om in bijzondere Willemstadse gebouwen te kijken
en daar informatie over te krijgen. Bezocht werden Kruithuis, de “schuil bunker”
achter de brandweerkazerne, de Orangemolen, het pakhuis van de fam Maris, het
Oude Raadhuis en het Arsenaal. Daar kon ook in de de voormalige waterkelder
gekeken worden. Een hapje en drankje sloot het programma af.
Weekend van 8en 9 en van 15 en16 september Willemstad Creatief
Dit jaar was het thema van Willemstad Creatief “40 jaar Heemkundekring”. In het
Arsenaal hebben Willemstadse kunstenaars weer hun creativiteit kunnen tonen. Er
was een grote diversiteit aan kunstwerken te zien. Door de combinatie met de Kunst
en Cultuurroute en Open Monumentendag zijn er veel bezoekers geweest.
Dinsdag 9 oktober lezing met als thema Immaterieel Erfgoed door mevrouw
Ineke Stroucken.
Deze lezing is gehouden door mevrouw Ineke Strouken, voormalig directeur van het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en de voorganger daarvan het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Immaterieel erfgoed heeft sinds de
ondertekening van het Unesco-verdrag ter Bescherming van het Immaterieel
Cultureel Erfgoed in 2012 een belangrijke impuls gekregen. Immaterieel erfgoed
werd een officiële tak van erfgoed. Tijdens deze lezing is hier meer over verteld en
zijn voorbeelden gegeven.
Dinsdag 30 oktober Stadse Kwis
Ook in 2018 was er weer een Stadse Kwis voor Willemstadse verenigingen.
13 nov lezing over de 1e Wereldoorlog door Henk de Jong.
Honderd jaar geleden eindigde de 1e wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal is
gebleven is de impact op ons land groot geweest. Henk heeft de aanwezigen
informatie gegeven over wat WOI ook voor Nederland betekende.
Ravelyn.

In 2018 is ons periodiek 3 keer uitgekomen. Het laatste nummer van 2018 stond ion
het teken van ons 240 jarig jubileum en was in kleur en extra dik.
Website
Door webmaster Piet Polak worden periodiek nieuwe items geplaatst. Daarmee
kunnen onze leden ook op de hoogte blijven van activiteiten in de regio. Leden die
hun email adres hebben verstrekt krijgen regelmatig een update over activiteiten en
informatie onder andere van Brabants Heem.
Informatieve vragen en medewerking aan activiteiten
Onze Heemkundekring probeert adequaat antwoord te geven over vragen over de
Willemstadse geschiedenis en gebeurtenissen die binnenkomen via onze website.
Ook geven we onze medewerking aan onderzoeken, werkgroepen en andere
verzoeken waarbij het gaat over de geschiedenis van Willemstad, kort of langer
geleden.
Erfgoedmuseum de Heemkundezolder
Gevestigd op de zolder van het Mauritshuis biedt ons museum bezoekers een beeld
van de historie van Willemstad. Een uitgebreide collectie voorwerpen geven daar een
beeld van. Regelmatig wordt onze collectie uitgebreid. Bijzonder in 2018 was de
schenking van een scheepsmodel van een schokker ooit gebouwd op de
Willemstadse scheepswerf. Het echtpaar Lenie en Piet Struyt zorgen er niet alleen
voor dat onze collectie in uitstekende staat blijft maar ook dat de uitstalling regelmatig
wijzigt.

