Activiteiten 2019
Het programma ziet er als volgt uit:
05 januari De traditionele Nieuwjaarsreceptie in het pand aan Cortgene 3;
13 februari Lezing ‘Een muur van water’ door Teuntje de Haan;
20 maart Lezing over ‘Het watersysteem van de Alblasserwaard’ door Arie den Boer;
24 april Algemene Ledenvergadering met na de pauze een presentatie, verzorgd door bestuurslid
Arie van Dijk.
22 juni Feestelijke bijeenkomst voor vrijwilligers en relaties in de tuin van ons pand aan Cortgene 3;
04 september Lezing over Jean-Noël Vandaele door Arjan Wemmers
14 september Deelname aan de Open Monumenten Dag en de Klassen Dag.
28 september Onthulling herdenkingsbord Hawker Typhoon crash, piloot Jean-Noël Vandaele, aan de
Kortelandsche kade.
29 september Onthulling van het memorial B-17G Mission Belle aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland;
09 oktober Lezing Alblasserdammers in oude notarisakten door Geert Ouweneel
Naar alle waarschijnlijk wordt er nog een lezing georganiseerd. Onderwerp nog niet bekend.
In 2019 zullen zowel in Alblasserdam als in Nieuw-Lekkerland verschillende tentoonstellingen
worden ingericht.
Werkgroepen
Dorpsbehoud Alblasserdam :
Verdere uitbreiding van het aantal Gemeentelijke Monumenten en regelmatig contact met het
College van Burgemeester & Wethouders.
Dorpsbehoud Nieuw-Lekkerland:
Zet zich in voor het behoud van monumentale panden.
Beide werkgroepen zijn resp. vertegenwoordigd in de Monumentencommissies van Alblasserdam en
Molenwaard.
Kwartaalblad
In 2019 zullen er wederom vier Kwartaalbladen worden uitgegeven.
Educatie
Onze vereniging is een vraagbaak voor scholieren, die langskomen voor informatie en materialen
voor bijvoorbeeld werkstukken en scripties. Op de reeds genoemde Open Monumenten Kinderdag
stellen wij de scholen in de gelegenheid om de Dorpskerk, Korenmolen De Regt en de Oude
Algemene Begraafplaats aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland te bezoeken.
Collectiebeheer
Alle voorwerpen in het archief van de vereniging zijn gefotografeerd en gedocumenteerd. Zij worden
op gezette tijden in de vitrines in de Oudheidkamer en de Bibliotheek AanZet aan het publiek
getoond. Incidenteel gebeurt dit ook in Woonzorgcomplex ’t Waellant in Nieuw-Lekkerland.

Familieberichten archief
Het archief met familieberichten, geboorte-, trouw- en overlijdenskaarten kan tijdens de
openingstijden van het Historisch Informatie Centrum worden ingezien. Er wordt gewerkt aan het
digitaliseren van de rouwadvertenties in De Klaroen en Het Kontakt.
Digitaal fotoarchief
Er wordt veel energie gestoken in het digitaliseren van foto’s inclusief teksten ter aanvulling van
hetgeen reeds op de website is geplaatst.
Papieren archief
Ook het papieren archief wordt aan een kritische blik onderworpen, waar nodig geschoond en
gereorganiseerd.
Digitaliseren Klaroenen
Dit jaar wordt het mogelijk om op onze website de Klaroenen uit de periode april 1945 tot en met
2005 in te zien.
Historisch Informatie Centrum
Iedere zaterdagmorgen zijn leden en niet-leden welkom in ons verenigingsgebouw. Zij hebben
toegang tot de bibliotheek, het digitale fotoarchief, HAZA-bestanden ( genealogie). Er zijn
deskundigen aanwezig die vragen kunnen beantwoorden en waar nodig assistentie kunnen verlenen.
Onze vereniging stelt haar Oudheidkamer ter beschikking aan de gemeente Alblasserdam voor het
voltrekken van de zogenaamde ‘gratis huwelijken’.

