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ACTIVITEITENCOMMISSIE                                      JAARVERSLAG  2018 

Gedurende het afgelopen jaar werd door leden van de activiteitencommissie  (AC) aan een aantal 
evenementen medewerking verleend en daarnaast werden eigen activiteiten ontplooid.  
Verschillende activiteiten stonden in 2018 in het teken van de 200 jarige herdenking van de sterfdag 
van Frans Naerebout. 

Voor het periodiek(elk kwartaal) inpakken en verzendklaar maken van de nieuwe Den Spiegel en het 
bijvoegen van uitnodigingen e.d. kan elke keer een beroep worden gedaan op de leden van de AC. 

Op 21 april was de min of meer traditionele dagreis. Dit maal hadden Heleen Peters en Joke den 
Exter een mooie trip georganiseerd met achtereenvolgend een bezoek aan kasteel Loevestein en na 
de middag  aan het Biesbosch Museumeiland met onder andere een rondvaart met fluisterboot. De 
dag werd afgesloten met een diner in Zevenbergen. 

Navolgende personen verleenden in 2018 hun medewerking aan de activiteiten: 

Albert Kloosterboer (post/verzending Den Spiegel) , Marion en Tom Ekering,  Heleen en Niek Peters, 
Edwin Janse, Joke en André den Exter,  Bram Moorlag, Rinus v.d.Anker, Trude Waasdorp, Jan Drijver , 
Marian Kloosterboer en  Lies en François Hulsbergen. 

Onderstaande activiteiten werden in 2018 (mede-)georganiseerd: 

19 januari  nieuwjaarsreceptie Vrienden en muZEEum 

7   februari  bezoek aan marinekazerne en lezing “50 jaar Marinekazerne Vlissingen” door 
   Ltz. Eric Veldhuizen, kazernecommandant, en aansluitend “blauwe hap”. 

21 april   excursie naar Slot Loevestein en Biesbosch (zie boven). 

9   mei   Happen & Stappen, thema  “Vlissingse schrijvers en dichters”. 

30 mei   Algemene Ledenvergadering en aansluitend lezing door dr. Ruud Paesie met 
   als onderwerp “De Nederlandse slavenhandel in Vlissingsperspectief”. 

26 september  lezing door prof.dr. Dirk H.A. Kolff over de “Gebroeders Naerebout “          
   (1748-1793). 

7 november lezing door Anne-Goaitske Breteler  met als onderwerp “De Walvisvaart”.           
Albert  Veldkamp verleende als oud-walvisvaarder zijn medewerking aan 
deze zeer geslaagde avond.    

             

Vlissingen, maart 2019 

François Hulsbergen 


