
 

Activiteiten overzicht 2017 

Dinsdag 10 januari: Stamppottenbuffet 

De inmiddels traditionele start van het jaar, gehouden in restaurant de Rosmolen.  

Dinsdag 21 februari 

Stadse Kwis voor Willemstadse verenigingen in Buurthuis Irene. 
11 verenigingen hebben deelgenomen. 
 

Dinsdag 21 maart Algemene jaarvergadering in Buurthuis Irene 

Na officiële is een interactieve lezing door de heer Henk de Jong gehouden onder de titel 
“Toerist in eigen stad”. In de presentatie is ingegaan op bijzondere en kenmerkende objecten 
aan de gevels in Willemstad. 

 
Dinsdag 4 april lezing Persoonlijke ervaringen in stamboomonderzoek door 

Henk Tuinman 

Door ons lid de heer Henk Tuinman hebben we uitleg gekregen over het 

stamboomonderzoek, de genealogie. Steeds meer zijn archieven digitaal ontsloten waardoor 

er meer mogelijk wordt vanachter de eigen computer.  

Donderdagochtend 25 mei dauwtrappen 

Onze jaarlijkse dauwtrap wandeling, ook nu weer in de Ruigenhilse polder met aan het eind 

een verlaat ontbijt. 

Dinsdag 23 mei Spreekbeurt door de heer Philip van Dueren den Hollander 

Ons lid de heer Philip van Dueren den Hollander is in zijn spreekbeurt ingaan op de 
ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van onze streek aan de hand van (kaart)beelden. 
In de spreekbeurt was ook aandacht voort de “Gastelse Kaarten”. Deze landkaarten zijn de 
oudste kaarten van West Brabant met een zeer bijzonder verhaal. 

 

Zaterdag 10 juni jaarreis heemkundekring. 

Ook dit jaar wordt gewerkt aan een geheel verzorgd dagprogramma met lunch en diner. 
Het reisdoel was dit jaar het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe en de Oranje 

stad Buren. 

Open monumentendag en Cultuur route Moerdijk 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september was onze museum zolder open en kregen 
bezoekers uitleg over de collectie. 
 
Kunst en cultuurroute 
 
Vanwege de Kunst & en Cultuurroute was ook het Mauritshuis en de museumzolder op 
zondagmiddag 17 september geopend.  
 

Dinsdag 3 oktober presentatie over de Koninklijke Nederlandse 

Reddingmaatschappij 

Een interessante avond, waarbij alle facetten van het reddingswerk werden belicht. 



De lezing werd gehouden in het Maritiem gebouw, Lantaarndijk te Willemstad. Ook leden 

van de watersportvereniging en de reddingsbrigade waren uitgenodigd. 
 
Zaterdag 4 november bezoek aan het voormalige grootseminarie Bovendonk in 

Hoeven. 

Na een presentatie over de geschiedenis én de toekomstverwachting volgde ook een 

rondleiding door het gebouwencomplex.  

 

14 november lezing door de heer W. van Dranen over vliegtuigcrashes in WO II 

De heer van Dranen heeft veel onderzoek gedaan naar vliegtuig crashes in onze regio. Hij is 
ook actief betrokken bij het plaatsen van de informatie borden hierover. De aanwezigen werd 
duidelijk hoeveel vliegtuigen en van welke types waar in ons gebied zijn neergekomen.  
 

Ravelyn 
 
In 2016 zijn er weer 3 gevarieerde uitgaves geweest van ons periodiek Het Ravelyn. 

 
 

Website. 
 
Onze webmaster de heer Piet Polak zorgt voor het actueel houden van onze website. Er 
worden naast eigen activiteiten ook voor onze leden interessante activiteiten in de regio 
vermeld. Door onze webmaster wordt ook nuttige informatie via mail verspreid. Het email 
leden bestand is daarvoor geactualiseerd.  

 
Informatie verstrekking 
 
Onder ander via ons email adres krijgen we zeer frequent vragen over de geschiedenis van 
Willemstad. Deze worden mede door onze stadshistoricus Kees van Mastrigt trouw 
beantwoord. In 2017 zijn we ook betrokken bij de plannen voor het Mauritshuis.  
 

Heemkunde zolder 
 
Onze conservatoren Leny en Piet Struijt en Kees van Mastrigt houden onze collectie op de 
zolder van het Mauritshuis in vorm. Regelmatig worden nieuwe voorwerpen toegevoegd en 
wordt de presentatie aangepast. De Heemkundezolder is 6 dagen in de week toegankelijk 
gedurende de openingstijden van het Mauritshuis.  

 
Overgisteren  
 
Ook in 2017 hebben weer schoolklassen uit de gehele gemeente Moerdijk de 
Heemkundezolder bezocht voor het project Overgisteren. Dit is een educatief project 
ontwikkeld door Erfgoed Brabant waaraan onze Heemkunde meewerkt  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootseminarie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovendonk

