
VERENIGING VRIENDEN VAN HET MUZEEUM EN EHET GEMEENTEARCHIEF VLISSING 

AKTIVITEITENCOMMISSIE       JAARVERSLAG 2019 

Het voorbije jaar 2019 stond voor een belangrijk gedeelte in het teken van de herdenking van 75-

jaar bevrijding welke in 1944 in Zeeland plaats had, een half jaar voor de bevrijding van geheel 

Nederland. Het oktobernummer van Den Spiegel was grotendeels aan het thema bevrijding 

Vlissingen gewijd werd in vrijwel  de gehele gemeente Vlissingen huis-aan-huis verspreid. 

Het inpakken en verzend klaarmaken van Den Spiegel gebeurt steeds door leden van de 

activiteitencommissie.  De bezorging in Vlissingen wordt grotendeels  door mensen van de AC gedaan 

en zodoende wordt ook op deze kosten bespaard.  Vele handen maken hierbij licht werk en is de klus 

redelijk snel weer geklaard. 

De dames Joke den Exter en Heleen Peters bereidden ook dit jaar de traditionele dagreis voor.        

Op zaterdag 13 april 2019 ging de reis per bus eerst naar het Scheepvaartmuseum in Baasrode bij 

Dendermonde waar na de rondleiding ook de lunch werd gebruikt. Vervolgens reed de bus naar 

Gent.  Hier werd een rondvaart gemaakt met aansluitend een bezoek aan Brouwerij Gruut.              

Het was een goed verlopen en bijzonder geslaagde dag. 

Navolgende personen verleenden op de één of andere manier  hun medewerking: 

Albert Kloosterboer (post/verzending Den Spiegel). Marion Ekering, Heleen en Niek Peters. Joke en 

André den Exter, Bram Moorlag, Rinus van den Anker, Trude Waasdorp, Jan Drijver, Marianne 

Kloosterboer,  Leida Goldschmidt, Lies en François Hulsbergen. 

Onderstaande activiteiten werden in 2019 (mede-) georganiseerd: 

25 januari  nieuwjaarsreceptie Vrienden en muZEEum”. 

15 februari  lezing door Dr. Martin van den Broeke  “Buitenplaatsen rond Vlissingen”. 

3 april   concert in De Pakhuizen 

13 april   excursie naar Baasrode en Gent (zie boven). 

5 juni   Algemene Ledenvergadering en aansluitend lezing door Hans Sakkers  met als  

    onderwerp  ”De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn”. 

27 september  dubbellezing  “Slag om de Schelde” door  Tobias van Gent en Hans Sakkers 

23 november symposium “Slag om de Schelde”, i.s.m. Kon.Zeeuws  Genootschap   der   

Wetenschappen. 

Nadere informatie over  activiteiten/lezingen/symposium kunt u vinden op de website. 

 

Vlissingen, februari 2020 

François Hulsbergen          


