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UITNODIGING 
DORPSVERGADERING 

5 NOVEMBER 
 

Er was een tijd dat er door vrijwel elke brievenbus ‘s ochtends een krant werd geduwd. Wilde je weten wat er speelde in de wereld, in je land, in je 

regio? Je las het in de krant. Het is niet zo dat we die tijden willen laten herleven, maar het is wel zo dat u van ons een krant, een papieren krant, 

ontvangt. Waarom is dat dan?  

De Stichting ter behoud van Krabbendammer Erfgoed, zo heet officieel de club die het gebouw aan het Kerkplein voor ons dorp wil behouden als 

ontmoetingsplek. Daar gaat het over in deze krant. Het zou toch mooi zijn als Krabbendammers elkaar niet alleen groeten in het voorbijgaan, maar 

elkaar ook tegenkomen en ontmoeten op bijvoorbeeld de burendag, een lezing, een tentoonstelling, een concert, een toneelvoorstelling en dat 

allemaal op het Kerkplein!  

De karakteristieke en unieke kerkschuur is de monumentale omgeving waarin we onze activiteiten organiseren en dat kunnen we alleen samen voor 

elkaar krijgen. Vandaar dat we op zaterdag 5 november een dorpsvergadering organiseren waarin we met inwoners van ons dorp willen bespreken 

hoe de toekomst van ons gebouw eruit kan zien. De toekomst komt altijd voort uit het verleden, daarom komt Niels Jonker op deze avond met zijn 

archeologische vondsten uit Krabbendam en omgeving. Een prachtige verzameling, die hij zal toelichten met verhalen over de herkomst en de 

betekenis van zijn schatten. U ziet we hebben al een begin gemaakt met het programma!   

Namens het bestuur, Rick van Teylingen & Eelko de Vries  

 

   Wat willen we met ons Trefpunt? 
   Programma Dorspvergadering 

   Zaterdag 5 november 2022 

    

   19.30 Inloop 

   20.00 Deel I: Laten we het er eens over hebben!  

   20.45 Pauze 

   21.00 Deel II: De schatten van Niels Jonker 

   21.30 Deel III: Wat hebben we met elkaar bedacht? 

   21.45 Nazit 

 

 

Niels Jonker: De Schatgraver  
Een jongetje van een jaar of elf, zie hem voor je: een klein ventje met een grote legerbroek en een legerpetje op zijn blonde manen, op zijn knieën 

gravend in de dijk of op een akker: Dát was Niels Jonker, alle woensdagmiddagen en andere vrije momenten zocht hij in de grond naar voorwerpen. 

Hij kwam al snel thuis met pijpenkoppen, musketkogels en andere voorwerpen. Hij wilde er alles over weten! Bij een andere verzamelaar, Cees 

Wagenaar van het Kerkplein, kwam hij maar wat graag om de collectie te bekijken en om zijn eigen vondsten te laten zien. 

Niels ging verder, hij kocht een detector, sloot zich aan bij historische kring in het Bergense Sterkenhuis en bestudeerde de geschiedenis. ‘Vooral de 

strijd in 1799 toen een Engels-Russische invasievloot bij  Callangsoog aan land kwam interesseert me,’zo laat hij weten. ‘Omdat ik juist uit die tijd veel 

vondsten doe en er een ongelooflijk verhaal te vertellen is over de strijd die onder andere bij ons dorp heeft gewoed.’ 

Op de vraag of hij nog steeds zoekt naar nieuwe vondsten antwoordt Niels: ‘Eigenlijk kijk ik altijd in de grond die ik bewerk of er wat in zit. Ik ben 

hovenier, dus ik werk vaak in de grond, een mooie samenkomst! Maar misschien is het allemaal niet zo toevallig, ik vind het gewoon prachtig om 

dingen te vinden. Laatst was ik nog ergens, daar hadden de mensen hun hond ‘ergens in de tuin’ begraven, als ik dan botjes vind, heb ik een mooie 

dag!’ 

‘Verwacht niet dat ik op 5 november een uur lang ga sta les te geven over alles wat ik heb gevonden, dat kan ik helemaal niet en dat wil ik helemaal 

niet!’ Gelukkig maar Niels, zou ik zeggen! We spreken af dat Niels zijn vondsten meeneemt en dat we vragen mogen stellen over alles wat we willen 

weten als hij ons bijvoorbeeld drie verschillende musketkogels laat zien. Hoe kan dat nou? 
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“Kerst in Krabbendam” 
 

 

16 december 

19.00 - 20.00 uur 

Inloop 18.30  

Entree: 10 euro 

 
 

Hoe mooi is het de sfeer van de kerstdagen al op voor te proeven? 

 

Het concert brengt ons helemaal in de stemming met een sfeervolle 

entree, gluhwein, kaarslicht, orgelspel, koor- en samenzang. 

 

Geef je  op via www.krabbendammererfgoed.nl 


