Beleidsplan 2021
Ook in 2021 zal de coronacrisis zijn schaduw werpen over onze activiteiten. Het
contact met de leden wordt onderhouden via ons Kwartaalblad, Nieuwsbrieven
en mededelingen op de website.
Tentoonstellingen in Alblasserdam
Sinds 28 september 2020: Het verhaal van de Hawker Typhoon.
Op de planning staan nog: Politie en Brandweer te Alblasserdam en
AGa/Zuurstoffabriek te Alblasserdam.
Haven-10-daagse gemeente Alblasserdam
Onze vereniging neemt deel aan de feestelijke Haven-10-daagse ter ere van het
30-jarig bestaan van het Havenfestival. De festiviteiten vinden plaats in de
periode 10 tot en met 19 september.
Jubileum
Als de omstandigheden het toelaten wordt in oktober aandacht besteed aan
het feit dat de vereniging 40 jaar geleden werd opgericht.
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 Molenlanden.
Kwartaalblad
In 2021 zullen er wederom vier Kwartaalbladen worden uitgegeven.
Collectiebeheer
Alle voorwerpen in het archief van de vereniging zijn gefotografeerd en
gedocumenteerd. Zij worden regelmatig in de vitrines in de Oudheidkamer 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
Het is mogelijk om op onze website de Klaroenen uit de periode april 1945 tot
en met 2005 in te zien.
Historisch Informatie Centrum
Zodra de versoepelingen van de coronamaatregelen het toelaten wordt onze
Oudheidkamer weer opengesteld voor het publiek.
Iedere zaterdagmorgen zijn leden en niet-leden dan weer welkom in ons
verenigingsgebouw aan het Cortgene 3 in Alblasserdam. Dit uiteraard met
inachtneming van de dan geldende coronarichtlijnen. 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.

