HK Westervoort: Jaarverslag 2019
vrijwilligers
zonder vrijwilligers, geen vereniging dus alle mensen die in 2019 hun steentje weer hebben
bijgedragen: bedankt !!!

Werkgroepen
Archief (bijdrage Arnold Hageman)
Leden: Vera Klashorst, Bart Gogherman, Arnold Hageman
De archief werkgroep is rustig verder gegaan met het archiveren van de stukken die er lagen.
Op zich geen bijzonderheden. Vanaf december geen actie i.v.m. Werkzaamheden in
Vredenburg. Er is nu ook een digitale boekenlijst beschikbaar.

Dialecgroep
Leden: Henk ten Brinke, Tinus Koenen, Annie Peeters, Wim Vlijm, John Kemper, Kees
Krechting, Bert Stienissen, Willy Messing
De 23e editie van ‘t traditionele “Moes Aete” was een groot succes! De zaal was tot de laatste
plaats uitverkocht en we werden na de overheerlijke moes weer getrakteerd op een afwisselend
varieté van lokale talenten. Er waren optredens van ‘t Westervoorts ensemble “Monroe”, ons
huis orkest “Skoeks”, de kanjers Ronnie & Frank Arends, de ongeëvenaarde Hans van Workum
die na een humoristische kijk op ons dagelijks leven eindigde met een waardig “in memoriam”.
Het verfrissend optreden van Bram, Sjoerd en Mathieu names Vriendentrouw sloeg geweldig
goed aan. Arnold Krechting is niet meer weg te denken met zijn prachtige verhalen over hoe ‘t
vroeger was. Burgemeester Arend van Hout wist de zaal wederom muisstil te krijgen met een
pakkende conference waarin hij ‘t college en zichzelf met een kwinkslag analyseert. Ook ‘t “van
dik hout college” had weer een mooi lied over het reilen en zeilen in Westervoort
gecomponeerd. De diverse sketches zijn terug te zien op youtube.
Dit jaar is ook ‘t eerste Nijntje boek, “Opa en Oma Pluus” in ‘t dialect geschreven.

fotowerkgroep
Leden: Fred van Essen, Jos van Kuipers, Gerrie van de Sterren, Joop Schuilenburg, Henk
Tiedink, Piet Wijnands, Frans Brink, Frans Warmerdam, Jan Smink
Het scannen en archiveren van foto’s vond dit jaar wederom plaats op de 3e dinsdag van de
maand. Voor de braderie heeft de fotowerkgroep een slideshow met thema 75 jaar vrijheid
geprepareerd. Vele bezoekers stonden hier letterlijk even bij stil. Frans Brink had voor de
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kermis een fototentoonstelling in ‘t leegstaande pand van Blokker ingericht. Ook deze expositie
trok veel kijkers en we kregen hier vele leuke reacties op..

redactie Bij de Tijd
Leden: Hans Lamers, Henk Stevens, Henk Lenselink, Wim Vlijm
Nieuw dit jaar was de produktie van een heus jaarboek. Dit werd positief ontvangen door onze
leden. Hiernaast zijn er ook 3 reguliere uitgaven van Bij de Tijd uitgebracht

Vredenburg
Leden: Martin Stevens, Hans Asmus, Anke Bakker
Anke maakt eigen jaarverslag.

Website
De website wordt al vele jaren verzorgd door Frans Warmerdam. Hij verstuurt ook de digitale
versie van de nieuwsbrief.

Voorbereiding project “75 jaar vrijheid”
Projectleiding: Hans Hovens, Henk Tiedink en Walter IJbema (Voorzitter)
Dit jaar zijn we begonnen met het formeren van een werkgroep (circa 15 personen) om de
activiteiten van 75 jaar vrijheid vorm te geven. Een eerste opwarmer daarvoor was de slideshow
met dia’s die op de braderie al een behoorlijk aantal geïnteresseerden aantrok.
Na een wat stroeve start, hadden we eind 2019 een uitgewerkt plan, wat in 2020 ten uitvoer zal
worden gebracht.

bestuur
het bestuur heeft 10 keer formeel vergaderd.
Jos van Kuipers is tijdens de jaarvergadering benoemd tot opvolger van Ans Karsten in de
functie van penningmeester. Anke Bakker, wiens termijn ook verliep gaf aan nog in ieder geval
een jaar bij te tekenen. Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd bij de
penningmeester (hkwpenningmeester@gmail.com).

Excursies 2019
Organisatie: Bert Stienissen, Evert de Boer

Stadswandeling Arnhem - thema Market Garden
De Arnhemse gidsen bereiden zich voor op “75 jaar vrijheid”. Deze stadswandeling ging over
oorlog en bevrijding. We bezochten ook het museum aan de Rijn. Na afloop hebben enkelen
nog de toren van de Eusebius kerk beklommen. De foto’s

Voorjaars excursie Zwolle
De foto’s
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Najaars excursie Doetinchem
De foto’s

Lezingen
Mei

-

lezing Pim Gerritzen over bevrijding in de Liemers

Prima lezing die zeer druk werd bezocht. We moesten op een zeker moment zelfs bezoekers
aan de deur weigeren. Uiteindelijk waren er circa 80 (!) bezoekers in de zaal die de noodzaak
van een goed werkende luchtbehandeling pijnlijk duidelijk maakten.
Inhoudelijk gaf Pim een interessant overzicht van de gebeurtenissen in de Liemers ten tijde van
de tweede wereldoorlog.

November -

de geschiedenis van de popmuziek - Sjoerd Kemeling en
Bert Stienissen

Vrolijke en inhoudelijk leuke lezing van Sjoerd over de popmuziek uit de jaren 50/60/70, waarbij
Bert de muzikale ondersteuning verzorgde. Er werd gretig meegezongen door de ongeveer 30
bezoekers. De beelden.

evenementen
Herdenking Quick Anger (april)
braderie
Braderie begon in 2019 om 16:00.
Op de braderie was de dubbele kraam van onze vereniging wederom een gezellige
pleisterplaats voor vele bezoekers.

Moesaete (editie 23)
Zie verslag dialec groep.

Vrijwilligersborrel
dit was de jaar afsluiter waar het bestuur nog even onder het genot van een hapje en drankje
haar vrijwilligers nogmaals bedankt voor hun inzet van ‘t afgelopen jaar.
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