Jaar(beeld)verslag 2020
In 2019 stonden onze activiteiten in het teken van verzamelen. We werkten daarbij
samen met Historisch Genootschap-HvH, Bunker Bremen, Museum Rock-Art, PLSTK
Café, Bibliotheek HvH, De Hoekse Krant en 14 Hoekse verzamelaars. Deze hadden
gereageerd op onze oproep via de (sociale) media. De 8 meest bijzondere kregen een
artikel in De Hoekse Krant en mochten 1 maand exposeren in de vitrine van de
bibliotheek.

Aftrap thema Verzamelen
12 februari Henk van der Lugt Historisch Genootschap HvH in Café Harwich
We waren met 76 man/vrouw, het zat mudvol.
Henk van der Lugt (Historisch Genootschap HvH) had
weer een prachtige presentatie,
Babette Zwinkels (16 jaar, leerling havo muziek en
dans) zong de sterren van de hemel, de bitterballen
van Café Harwich smaakten beter dan ooit. Kortom:
een prachtige aftrap van een nieuw seizoen.
Uit de presentatie van Henk werd vooral duidelijk dat
een verzameling kaarten en foto’s meer is dan een
collectie plaatjes. Henk deed veel onderzoek naar de
juistheid, zocht naar het verhaal achter de
afbeeldingen en bracht dit op een fantastische manier
over het voetlicht. Weer kwam een stukje Hoekse
geschiedenis tot leven

Info voor verzamelaars
16 april Kees Plaisier/ Jaap Schut in Museum Rockart
Kees Plaisier (expert) verzamelt o.a. de brandweer en
stripboeken. Kees nam ons mee in de wereld van
verzamelaars, en doorspekte zijn verhaal met
uitspraken als: Verzamelen is koesteren, Je begint met
verlangen en dan ga je jagen, Een verzamelaar moet
pronken. Maak van je verzameling geen huis van
bewaring, Het gaat vooral om het verhaal achter je
verzameling, Een museum doet het goed als de
bezoeker nieuwsgieri- ger vertrekt dan hij gekomen
is. Uiteraard sprak hij ook over het ordenen en
conserveren van een verzameling.
Bij Jaap Schut kwam de hele Nederlandse
popgeschiedenis langs. We hingen aan z’n lippen. Elk
object had een verhaal dat Jaap met passie, humor en
strijdlust over het voetlicht bracht. Wij vertrokken
tegen elven, nieuwsgieriger dan we gekomen waren.

Poeziëmiddag, wedstrijd & bundel ‘Kunst van verzamelen’
16 juni bij Piet van der Meer in Chateau du Lac
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Verzamelingen op onze website in en De Hoekse Krant
Workshop 26 juni bij de verzameling Vanessa in de bibliotheek
In juni stond onze focus op de verzameling Schatten uit zee van de Hoekse kunstenaar
Vanessa Obinu. Deze stond op onze website, kreeg een artikel in de Hoekse Krant en
We stelden een deel van haar verzameling tentoon in de vitrine in de bibliotheek.
Op 26 juni hield Vanessa met een deel van die schatten een workshop voor kinderen.

Twee andere verzamelingen op onze website en in de vitrine
links hoedenverzameling, rechts verzameling Strandwacht
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Festival ‘Verzamel, Ontzamel’ op 29 september in De Zeetoren
Het festival was onze grootste activiteit dit jaar. Mede door ideeën
opgedaan tijdens onze poëziewedstrijd maakten we een transfer van
verzamelen naar ontzamelen. Samen met PLSTK Café en landelijke
organisaties op dit terrein ontwikkelden we het format: Festival
Verzamel, Ontzamel! Onze focus lag daarbij op de verzameling van
onnodige spullen, hergebruik van afval en de plasticsoep in de
oceanen.
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Museumweekend: de verhalen achter de verzameling
19 oktober in bibliotheek Hoek van Holland
Tijdens het Museum- & Cultuurweekend vertelden we
tussen 14.00 en 16.00 in de bieb het verhaal achter een
aantal bijzondere Hoekse verzameling.
Op de foto linksonder Mirjam Visser met het verhaal over de
scherven die zij in februari vond bij de werkzaamheden rond
Station HvH-Haven. Op de foto rechts Dirk Ruis met zijn verhaal
over de verzameling van Bunker Bremen

Afsluiting verzameljaar met verzameling van Petri Jakobs
Het laatste van 8 artikelen in De Hoekse Krant
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