JAARVERSLAG HISTORISCHE VERENIGING TEXEL APRIL 2020-APRIL 2021
Het was een historisch jaar, het jaar van Corona…. Ook de HVT had er heel wat mee te stellen. De
meeste tentoonstellingen, alle lezingen en alle activiteiten van de werkgroepen zijn uitgesteld of
geschrapt. Het bestuur en de redactie vergaderden op afstand, door de stukken rond te sturen en
door iedereen van op- en aanmerkingen te laten voorzien. Het kon niet anders.
Gelukkig is ons blad wel normaal uitgekomen, zelfs met een extra dik 75-jaar bevrijdingsnummer in
mei. In plaats van de geplande expositie in Tussen de Banke is er een raamexpositie gemaakt met
grote foto’s gerelateerd aan WOII en de bevrijding.
Dit jaar verscheen een Jumboboek over de geschiedenis van Texel, waar de HVT de inhoud voor
leverde. Klanten van de genoemde supermarkt kregen bij hun boodschappen een setje
plakplaatjes, die ze in hun boek konden plakken, net als vroeger bij de Verkade albums van Thijsse.
En in de etalage van TdB zijn een paar kleine tentoonstellingen gerealiseerd, eentje over Texelse
historische kinderboeken en een over Ouwe Sunderklaas.
Zoals altijd zijn er ook dit jaar veel vragen binnengekomen en beantwoord.
De website van de vereniging doet hierbij goed dienst, en voorziet in een behoefte!
Jaaroverzicht van activiteiten
27 augustus; Oud-journalist en nu wethouder Edo Kooiman schenkt zijn omvangrijke foto-archief
om niet aan de HVT, inclusief publicatierecht. De fotowerkgroep LenR buigt zich ook over de
duiding van deze foto’s. Een gedeelte van deze foto’s, wordt net als de foto’s van het archief van
Langeveld en de Rooij, gescand en gedocumenteerd. Via de website van het Regionaal Archief
Alkmaar zijn deze foto’s te bekijken en opvraagbaar. Op de website van de HVT is een link naar het
RAA.
19-20 september; Open Monumentendag. De HVT heeft op verzoek van de gemeente Texel de
organisatie op zich genomen. Wilma Eelman is contactpersoon. In verband met Corona werden
geen gebouwen opengesteld. In plaats daarvan historische dorpswandelingen en een fietsroute,
die te downloaden waren, met links, informatie en filmpjes.
30 september – 11 oktober; Kinderboekenweek. Ina Schrama heeft historische Texelse
kinderboeken voorgelezen in de bibliotheek in den Burg. In de etalege van TdB maakte Mary en Ina
de al genoemde mini-expositie met historische kinderboeken.
6 oktober; Jaarvergadering in zo klein mogelijk comité in de Buureton in den Burg.
December; Het genoemde verzamelboek met plakplaatjes van de Jumbo over de geschiedenis van
Texel komt uit. Velen zijn aan het verzamelen, plakken en ruilen. Het is een groot succes, veel leuke
contacten in coronatijd. De vereniging krijgt veel complimenten.
In de etalage en achter de voordeur wordt ‘stil gespeuld’ een uitbeelding met speulers en foto’s
van Ouwe Sunderklaas.
Januari; Het jaarverslag van de werkgroep Begraafcultuur komt binnen, ze hebben dit jaar gewoon
hun werk kunnen doen.
In de etalage aandacht voor het Jumboboek, met foto’s, plaatjes en boodschappen!
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