
 

         Heemkundekring De Willemstad 
 
ACTIVITEITEN OVERZICHT 2013 
 

8 januari Stampottenbuffet 

In 2013 is ons traditionele stampottenbuffet op een nieuwe locatie gehouden, 

namelijk in ’t Pumpke aan de Benedenkade.   

10 februari 2013, bezoek  aan het SS Rotterdam   
Al eerder gepland maar eindelijk gelukt, een bezoek aan het SS Rotterdam. Op het 
schip ontvingen we een rondgeleiding, de zogenaamde kunsttour. Cruiseschepen 
van de allure van de SS Rotterdam zijn uitgerust met  kunst in allerlei vormen.    
Tijdens de rondgang was  er koffie/thee met appeltaart.  
 
Dinsdag 19 maart Geocaching Willemstad 
Op dinsdag 19 maart 2013 zou ons bestuurslid de heer Wim Kleibergen met 
geïnteresseerden een cache wandeling in Willemstad maken. Wegens te weinig 
belangstelling is de wandeling niet doorgegaan. Er zijn inmiddels in en om 
Willemstad 13 caches te vinden. 
 
Dinsdag 26 maart Algemene Leden vergadering    
Na de pauze heeft de heer Rob van  Unen, vicevoorzitter van de Stichting Cultuur 
Moerdijk, een korte inleiding gehouden over de tot standkoming van de Canon van 
Moerdijk. Aan deze Canon heeft ook onze Heemkundekring medewerking verleend. 
De Canon is uitgebracht in boekvorm, heeft een eigen website , maar vormt ook de 
basis voor meerdere activiteiten. 
 

10 april lezing samen met Vrouwen van Nu over Frans Hals door drs. Willy 
Atema,  cultuurhistorica. 
Tijdens deze presentatie was er aandacht voor het werk van Frans Hals en 
tijdgenoten, ter voorbereiding op bezoek aan bezoek aan het museum.. 
 
11 april Excursie naar het Frans Hals museum. 
In samenwerking met Vrouwen van Nu is in aansluiting op de lezing een bezoek aan 
het Frans Hals Museum gebracht. 

 
16 april Stadse Kwis 
Ook in 2013 was er weer een Stadse Kwis voor Willemstadse verenigingen. 17 
verenigingen namen deel. 
 
Donderdag 9 mei Dauwtrappen  

Het aantal aanmeldingen was helaas te laag om een touringcar te huren en naar een 
natuurgebied in West Brabant te gaan. Deze activiteit is vervallen. 
 
8 en 9 juni Canon van Moerdijk Levensecht! Op  Fort Sabina  
Onze Heemkundekring heeft meegewerkt mee aan dit programma.  
 

15 en 16 juni Willemstad Historisch weekend terug naar de tijd van Ot en Sien 
Onze Heemkundekring heeft op zondagmiddag het museum de Heemkundezolder in 
het Mauritshuis gratis opengesteld met 125 bezoekers. 
 



14&15 september Open monumentendag 2013: thema macht en pracht 
Ons Museum was ook in dit weekend gratis toegankelijk. Zaterdag 66 en zondags 
170 bezoekers.  
 

Zaterdag 28 september Jaarreis naar Antwerpen, 
In Antwerpen een rondvaart  op de Schelde en bezoek aan het MAS (Museum Aan 
de Stroom) en natuurlijk een goede lunch en diner. 
 

19 oktober : bezoek aan De Graanbuurt te Giessenburg  
De Graanbuurt in Giessenburg is gelegen in de Alblasserwaard, 'in het Groene Hart', 
langs het riviertje De Giessen. We bezochten met een touringcar het op unieke wijze 
nagebouwde historische centrum van Giessenburg. Bijzonder was het museum met 
voorwerpen uit grootmoeders tijd. 
 

Dinsdag 29 oktober 2013 Lezing Roofvogels en Valkerij door de heer Kees den 
Otter en collega. 
Op deze avond zijn we eerst geïnformeerd over roofvogels en uilen. Daarna een 
boeiende introductie over valkerij, het jagen met roofvogels. 
   
26 november Voordracht over huisslachtingen en de tijd van vroeger door de 
heer Rieni Vermaire. 
In de slachtmaand heeft de heer Vermaire in Brabants dialect herinneringen 
opgehaald uit de tijd dat het varken een belangrijke rol speelde in het 
voedingspatroon en er nog sprake was van thuisslachtingen met de daarbij horende 
gebruiken. Uit de reacties bleek dat veel nog herkenbaar was.   
 
Algemeen: 
Start Leercentrum Willemstad. 
Onze Heemkundekring is mede initiatiefnemer van het Leercentrum Willemstad. 
Samen met ANBO, Seniorenraad en Vrouwen van Nu is gestart met deze activiteit. 
Ondersteund door  Senioren Web wordt een maal per 14 dagen een inloopmiddag  
worden georganiseerd waarbij naast een korte introductie over een onderwerp,  
vooral hulp bij vragen over gebruik computer, tablet of smartphone worden geboden. 
Vrijwilligers van de 4 verenigingen bemensen het leercentrum. De gemeente heeft 
voor WiFi in het wijkgebouw gezorgd waar de inloopmiddagen worden gehouden.   
 

 Project Overgisteren 
Samen met Erfgoed Brabant en Marktplaats Halderberge/Moerdijk is onze 
Heemkundekring begin 2014 daadwerkelijk  gestart met het project Overgisteren in 
ons  museum de Heemkundezolder in het Mauritshuis.  Leerlingen van groep 1 en 2 
van de basisscholen uit de gehele gemeente Moerdijk komen dan met begeleiding 
om les te krijgen over geschiedenis. Hiervoor heeft Erfgoed Brabant leskisten 
ontwikkeld. Onze vrijwilligers ondersteunen de lessen. Het project gaat 5 jaar duren. 
 
Thema uitzending Omroep Brabant  
Omroep Brabant heeft de maand van de geschiedenis aangegrepen om een aantal 
TV uitzendingen te maken over de steden waarvan Koning Willem Alexander Baron 
of Heer van is. Onze Koning is Heer van Willemstad. 
Onze Heemkundekring  heeft meegewerkt aan de uitzending over de Oranjes en 
Willemstad. Daarbij speciale aandacht aan de Koepelkerk en het Mauritshuis. 
 
Museum. 
Onze museum zolder is ook in 2013 goed bezocht. Dit zowel door individuele 
bezoekers als door groepen vanuit de TAB. 


