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BESTUURSZAKEN 

 

Bestuurssamenstelling 

In 2017 bestond het bestuur van Oud-Quadyck uit: 

• Peter Lensselink, penningmeester; 

• Margreet Lenstra, secretaris. 

Helaas bestaat ons bestuur nog steeds uit slechts twee leden. We zouden het 

graag anders zien, maar het is erg moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. 

 

Ledenbestand per 31 december 2017 

• 64 donateurs; 

• 104 leden. 

Het ledenbestand van Oud-Quadyck is stabiel. 

  

Bijeenkomsten 

De actieve leden van Oud-Quadyck kwamen in 2017 bijeen om met name te 

werken aan de exposities Boeren, burgers en buitenlui en Post, bezorgd en 

ontvangen en om voorkomende werkzaamheden in het clubgebouw te doen. 

  

Schenkingen 

In 2017 zijn er enkele tientallen schenkingen in ontvangst genomen die allen in 

de Chronyck zijn vermeld, de schenkers danken wij van harte. 

  

Chronyck 

De Chronyck verscheen tweemaal in 2017 met in totaal 40 pagina’s.  

 

ACTIVITEITEN 2017 

 

Ledenvergadering en lezing Kwadijkers naar zee 

Op 28 maart werd na onze jaarlijkse ledenvergadering de lezing Kwadijkers 

naar zee door historicus Jaap Haag verzorgd. Een prachtige avond met prima 
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belangstelling. Kwadijker Jan de Boer had een door hem gemaakt modelschip 

van een Oost-Indiëvaarder meegenomen, een mooie aanvulling op de lezing. 

 

Inloopmiddagen 

Op onze inloopmiddagen van 20 mei en 14 oktober was het weer gezellig om 

verschillende mensen te zien en te spreken. De tweede middag viel overigens 

samen met de expositie Post, bezorgd en ontvangen. 

 

Open Monumentendag 

Oud-Quadyck verzorgde een kleine expositie in de kerk op Open 

Monumentendag, 10 september met als thema Boeren, burgers en buitenlui.  

 

Expositie Post, bezorgd en ontvangen 

Tijdens oktober, de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis was er het project 

Post, bezorgd en ontvangen. Alle kinderen van de basisschool kwamen op 

bezoek bij Oud-Quadyck. Ze bekeken de expositie en maakten er opdrachten 

over. Op school werden gelukskaarten gemaakt die als een postpakket aan Oud-

Quadyck werden geschonken om te bewaren voor de toekomst. De expositie 

was in oktober drie middagen geopend voor publiek, er was veel belangstelling. 

 

Uitgave serie ansichtkaarten 

In het kader van de expositie Post, bezorgd en ontvangen, heeft Oud-Quadyck 

een serie nieuwe ansichtkaarten van Kwadijk uitgegeven, inclusief een speciale 

postzegel van de watertoren. Peter Lensselink maakte alle foto’s, er was veel 

belangstelling voor de kaarten en zegels. 

 

Facebook pagina 

Onze Facebook-pagina heeft inmiddels zo’n 100 vrienden, daar zijn we heel blij 

mee. In 2017 werd niet alleen regelmatig door Oud-Quadyck het een en ander 

geplaatst, maar ook door de vrienden van onze Facebook-pagina. Niet zelden 

volgden vele reacties op verschillende items. 

 

Nieuwe website 

Dirk Koopman realiseerde een nieuwe website onder de bestaande url 

www.oud-quadyck.nl. Naast allerlei al dan niet actuele informatie, ook het 

http://www.oud-quadyck.nl/
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‘Geheugen van Kwadijk’ met enkele tientallen, gevarieerde items uit onze 

collectie. 

 

Clubgebouw 

In 2017 vond divers onderhoud aan het clubgebouw plaats. Piet Laan schilderde 

de antieke schilddeur en Peter Lensselink heeft de ramen, dakgoot en de 

parkeerplaats onderhouden. 

 

Rabobank 

Evenals in 2016 hebben enkele leden en sympathisanten van Oud-Quadyck 

meegedaan aan de Rabobank sponsorfietstocht. Het was niet alleen een mooie, 

gezellige dag voor de deelnemers maar leverde de vereniging ook € 250,- op, 

een prachtig bedrag waar we erg blij mee zijn en dat is aangewend om nieuwe 

lijsten voor onze exposities aan te schaffen. 

 

TEN SLOTTE 

Ondanks de kleine bezetting heeft Oud-Quadyck een prachtig jaar achter de rug. 

Een jaar waar we trots op kunnen zijn. Natuurlijk zouden enkele nieuwe 

vrijwilligers erg welkom zijn, maar desondanks werken we met ons team met 

veel plezier aan onze activiteiten. 

 

 

Maart 2018, 

Margreet Lenstra, secretaris 


