
 

 

 

 

 

Overzicht activiteiten 2014 

7 januari Stamppotten buffet,  
Een traditioneel begin in het nieuwe jaar met het Stamppottenbuffet. In 2014 was het 
buffet in het Wapen van Willemstad.  
 

14 januari naar de Noordkaap 
Een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd door Vrouwen van Nu. 
Onze plaatsgenoot Carla Westenbroek vertelde over haar zeiltocht naar de 
Noordkaap.  
 
11 februari Vertoningsavond 
Ook in 2014 een vertoningsavond. Er waren ook dit jaar weer een aantal bijzondere 
foto’s en objecten geselecteerd en ingebracht.  
 
25 februari algemene jaarvergadering,  
Na de pauze hield de heer Ed Nuijtinck,  architect/directeur van architecten bureau 
Quadrant Architecten BNA uit Zevenbergen een lezing over het stedenbouwkundig 
plan dat zijn bureau heeft gemaakt voor het bouwplan Kloosterblokje IV. 
Het ging daarbij over hoe dit soort plannen juridisch tot stand komen, hoe de 
uiteindelijke uitstraling van een dergelijke wijk wordt bereikt en wie daar allemaal 
invloed op hebben. Het was een verhaal over ruimtelijke ontwikkeling, vormgeving 
met verwijzingen naar het verleden of naar de directe omgeving, commerciële 
belangen, etc.  
 
8 april i.s.m. Vrouwen van Nu lezing Iconen 
K. Westerhof verzorgde een lezing over Iconen. Iconen behoren tot de religieuze 
schilderkust, vaak geschilderd op houten panelen.  
 
25 maart lezing project Tonnekreek door Rijkswaterstaat  
Lezing door de heren Teeuw en Van Werven van Rijkwaterstaat over de 
werkzaamheden langs de Oostdijk. Dit project, KRW Tonnekreek-Willemstad is 
uitgevoerd als uitwerking van de Kader Richtlijn Water. Tijdens de avond zijn we 
geïnformeerd over de werkzaamheden en met het doel van de werkzaamheden 
beoogd.  
 
14 mei Stadse Kwis 
Kwis voor Willemstadse verenigingen in gebouw Irene, georganiseerd door onze 
HKK. 16 Verenigingen namen deel.  
  
 



15 mei Jury dag Entente Florale 
De jury van de wedstrijd Entente Florale bezocht op deze dag Willemstad. 
 

29 mei Hemelvaartsdag Dauwtrappen onder leiding van boswachter van 

Staatsbosbeheer naar de grienden aan de Oostdijk. 

Doel van de tocht was ook te zien hoe ver de werkzaamheden van Rijkswaterstaat 
waren gevorderd.  
 
21/22 juni Ot en Sien weekend 
Zaterdag en zondagmiddag was ons  museum de Heemkunde zolder geopend en 
gratis toegankelijk. 
 
13/14 september Open Monumentendagen 
Ook in het op Open Monumenten weekend was ons museum gratis toegankelijk.  
 
Zaterdag 27 september jaarreis naar de vestingsteden Grave en Ravenstein. 
Ook in 2014 een afwisselend programma. Een koffiestop in den Bosch met natuurlijk 
een echte Bossche bol, daarna werd de busrit vervolgd naar vestingstad Grave. In 
het Graafs museum werden de deelnemers rondgeleid door een gids. Dit museum is 
deels gevestigd in een oude stadspoort.  
Vanuit Cuijk is een rondvaart gemaakt op de Maas. Tijdens de rondvaart werd een 
lunch aan boord geserveerd. Daarna werd vestingplaats Ravestein bezocht, waar 
een stadswandeling met gids wachtte. Aansluitend was er nog tijd om zelf het stadje 
te verkennen. Aan het eind van de middag ging de reis verder naar Appeltern, waar 
een 3 gangen diner werd geserveerd.  
 
Vrijdagmiddag 3 oktober bezoek aan Rijk Zwaan zaadteelt en zaadhandel. 
De deelnemers werden op het bedrijf rondgeleid om kennis te nemen van de 
fascinerende wereld van de zaadverdeling en zaadvermeerdering.  
 
Dinsdagavond 21 oktober lezing 2de wereldoorlog bevrijding van West Brabant 
door de heer Johan van Doorn  
Onze oud plaatsgenoot de heer Johan van Doorn heeft een lezing gehouden over de 
bevrijding van West Brabant en natuurlijk in bijzonderheid Willemstad, dit jaar 70 jaar 
geleden.  
 
Dinsdag 11 november, Lezing 200 jaar koninkrijk door de heer Hans van de 

Eeden, onderzoeksjournalist. 

Tijdens de lezing stond het tweehonderd jarig bestaan van het Koninkrijk Nederland 
centraal. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, de regeerperiodes van de verschillende vorsten en 
hun invloed, maar ook historie bepalende gebeurtenissen in Brabant en de 
Nederlanden kwamen aan de orde. 
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