JAARVERSLAG 2017
HISTORISCHE VERENIGING WEST-ALBLASSERWAARD

Het bestuur bestond op 31 december 2017 uit Ruud Boele (voorzitter), Theo Jansen (secretaris), Ria
Scholten-Coomans (penningmeester), Tiede van Bockel (vicevoorzitter), Arie van Dijk, Wim de Ruiter
en Ad Donk.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 19 april. Voorzitter Ruud Boele en algemeen
bestuurslid Arie van Dijk werden herkozen. Ad Donk werd gekozen als bestuurslid. Helaas ontvielen
ons in het verslagjaar 2017 de heren H.L. de Kloe, C.A. Wijmans, P. Rehorst, G. Rietveld, T. Schep,
H.M. Meijnders en A.D. de Knecht. Tevens moesten wij afscheid nemen van Lijnie Korporaal-de Jong
(echtgenote van Joop Korporaal) en Kundra Verwoert-van Willigen (echtgenote van wijlen Leo
Verwoert) Op 31 december 2017 bedroeg het aantal leden 586. Het ledental is ten opzichte van
vorig jaar gelijk gebleven. Hierbij kan worden opgemerkt dat onze vereniging in het eerste kwartaal
van 2018 maar liefst twaalf nieuwe leden mocht begroeten.
Met veel inzet van bestuur, werkgroepen en vrijwilligers vonden de onderstaande werkzaamheden
en activiteiten plaats:
7 januari: Ondanks de ijzel en gladheid bezochten toch nog veertig leden en relaties onze
Nieuwjaarsreceptie, die traditiegetrouw werd gehouden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
25 januari: Geert Ouweneel gaf een interessante lezing met als thema ‘Watersnoden, de menselijke
kant’. Na afloop werd Geert verrast door locoburgemeester Peter Verheij met de mededeling dat hij
onderscheiden is met de ‘Erespeld van Alblasserdam’ vanwege zijn inzet ten behoeve van de
Alblasserdamse gemeenschap. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving.
Daarnaast was hij vijftig jaar actief als organist in verschillende kerken.
26 januari: De Alblasserdamse Erfgoedcommissie vergaderde voor de honderdste keer onder
voorzitterschap van Aat Klompenhouwer. De commissieleden ontvingen als blijk van waardering, uit
handen van Bert de Haan en Ruud Boele, een exemplaar van het boek ‘Ambachtsherenhuis Rijkee’.
2 februari: De definitieve versie van de Digitale Kaart Molenwaard werd overhandigd aan wethouder
Kees Boender.
4 februari: Bep van Veenendaal presenteerde in Bibliotheek AanZet onder grote belangstelling haar
nieuwe boek ‘Drie generaties Labrijn op Hof Souburgh’.
10 februari: Ons nieuwe HVWA introductiedrieluik zag het levenslicht, met dank aan Theo Jansen.
11 februari: Teus Schep overhandigde aan onze secretaris Theo Jansen een exemplaar van het door
hem geschreven boek ’Om het nakroost, dat de Heer wordt toebereid’ (het Oosterwijkenboek).
Helaas is Teus op 14 augustus plotseling overleden.
2 maart: De klusploeg startte met het gedeeltelijk slopen van de scheidingsmuur tussen Cortgene 1
en 3, waarna Verhaar Bouw aanving met de renovatie. De Rabobank ondersteunde het project met
4.500 euro.

18 maart: De Stichting Knotploeg Giessen en Lek, in de persoon van de heer Willem van den Berg,
schonk onze Stichting tot Behoud van de Oude Begraafplaats In Nieuw-Lekkerland een bedrag van
5.000 euro ten behoeve van restauratiedoeleinden.
22 maart: Lezing ‘De crash van de ‘Mission Belle-B17G’ door Cees Stam. Na de pauze verzorgde de
gelijknamige stichting een presentatie over het te plaatsen monument ter hoogte van ‘t Zwaantje.
Daarna werd het nieuwe boek gepresenteerd dat geschreven is door Barry Ouweneel. Burgemeester
Dirk van der Borg nam het eerste exemplaar in ontvangst, waarna Barry uitleg gaf over de
totstandkoming van het boek.
8 april: In de Oudheidkamer namen we officieel afscheid van Joop Korporaal (met zijn vrouw Lijnie er
nog bij) en Wil van Houwelingen. Zij hielden vele jaren ons familieberichtenarchief bij. Hun taak is
overgenomen door Ida Vreeman en Ria Herkelman.
19 april: De Algemene Ledenvergadering werd gehouden in de zaal van de Havenkerk. Ad Donk trad
toe tot het bestuur. Na de pauze verzorgde Margré van Wijngaarden (bevlogen voorzitter van
Stichting Dorpsbehoud Papendrecht) een boeiende lezing over het behoud van monumentale
panden en het beschermen van het dorpsgezicht.
27 april: Koningsdag met een bijzonder geslaagde fototentoonstelling in de kantine van Sportpark
Excelsior. Onderwerp: ‘Den Boer Beton’. De expositie werd samengesteld door Theo Jansen en Wim
Deelen.
Nadat de borden waren verplaatst naar Woonzorgcomplex ’t Waellant werd de officiële opening
verricht door de heer Aad den Boer. De tentoonstelling werd massaal bezocht door met name oudwerknemers. Veel dank aan Joop Janse, beheerder van het archief van de betonfabriek. Hij stelde
een film samen over de geschiedenis, die tijdens de expositie werd vertoond.
10 mei: De officiële opening van Bos Rijkee. Wij stelden onze tuin beschikbaar voor de genodigden
met gebruikmaking van de nieuwe partytent (8 x 4 meter); ook de catering werd door ons verzorgd.
13 mei: Open Dag bij Korenmolen De Regt; onze vereniging bemande een boekenstand.
13 mei : De Stichting Wereldwinkel hield haar Fair Trade markt in onze tuin met gebruikmaking van
de partytent.
3 juni: Het scheepsmodel ‘Kinderdijk’ werd onthuld door mevrouw Dorien Verheijden-Lels, dochter
van wijlen Ary M. Lels. Ons lid Ger de Goede was de trotse bouwer. Hij zette uiteen hoe de bouw tot
stand gekomen is.
10 juni: Er werd een tuinfeest georganiseerd voor onze vrijwilligers en relaties in de gerenoveerde
tuin.
21 juni: de vernieuwde HVWA-website werd gelanceerd.
26 juli: Onze vereniging presenteerde zich op de Sint Jacobus Paardenmarkt met een boeken- en
informatiestand.
8 september: In het kader van Open Monumentenkinderdag bezochten negentig scholieren, in de
stromende regen, Korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland. Zij kregen er een enthousiaste uitleg
van de daar aanwezige vrijwilligers.
9 september: Helaas verregenden onze Open Monumentendagactiviteiten voor een groot gedeelte.
Dat was heel jammer, want de beide werkgroepen hadden alles tot in de puntjes voorbereid.

9 september: De onthulling van de Badmeester Tienpondzaal in Sportcentrum Blokweer was een
groot succes. De tachtig aanwezigen genoten die ochtend van de onthulling door twee kleindochters
van de heer Tienpond en de bijbehorende fototentoonstelling. De ochtend stond verder in het teken
van elkaar weer ontmoeten.
15 september: De heer Henk Meijnders overleed op 88-jarige leeftijd. Al snel na de oprichting (op 6
oktober 1981) werd hij penningmeester. Hij bekleedde die functie tot 1990. Daarna bleef hij nog
enkele jaren actief met de bibliotheek en het beeldarchief. In die periode was hij tevens betrokken
bij de Stichting Publicaties West-Alblasserwaard.
16 september: Tijdens de Havenfestivalbraderie stonden we met een kraam vóór ons pand.
29 september: De firma De Haan Verhuizingen bestond 240 jaar. Wij verzorgden tijdens hun feestdag
een fraaie fototentoonstelling in een van de bedrijfshallen.
10 oktober: Ten huize van de familie Jan Dirk Smit startten vier leden met het rubriceren, benoemen
en scannen van 1.027 scheepsbouwtekeningen, die eigendom zijn van de Stichting Cultuurbezit
Familie Smit.
25 oktober: Geert Ouweneel verzorgde in de kerkzaal van de Havenkerk voor honderd toehoorders
een bijzondere lezing met als thema ‘Maarten Luther, 500 jaar Reformatie’.
28 oktober: In het kader van het gemeentelijk project ‘Week van het Water ‘wandelde Geert
Ouweneel als gids met een aantal geïnteresseerden langs de vier wielen die Alblasserdam rijk is.
17 november: Voor de Ds. Petrus van der Veldenschool en School met de Bijbel De Wegwijzer
verzorgden wij een excursie naar de Oude Begraafplaats en de Dorpskerk, waar de aandacht met
name uitging naar het KAM-orgel.
27 november: Gemeentewerken startte met de renovatie van de dijkstoep naast ons pand en het
leggen van een hemelwaterafvoerleiding. De klusploeg behandelde de westelijke gevel en
vernieuwde het bijbehorende kozijn.
Het hele jaar door:
 werd er iedere donderdagmorgen stevig geklust aan onder andere de scheidingsmuur
tussen Cortgene 1 en 3. De raamkozijnen van de achtergevel werden geschilderd. Verder
werd veel tijd besteed aan het gebruikelijke onderhoud aan gebouw en tuin.
 was de tentoonstellingscommissie Alblasserdam bijzonder actief met fraaie exposities op
verschillende locaties met als onderwerp: 25 jaar Tunnel onder de Noord, 80 jaar
Scouting, Oranje in Alblasserdam, Bos Rijkee, Bouw gemeentehuis Alblasserdam en 240
jaar De Haan Verhuizingen. In het kader van Open Monumentendag werd de expositie
Boeren, Burgers en Buitenlui samengesteld.
 werd er iedere woensdagmorgen gewerkt aan het opschonen, indexeren en scannen van
het papieren archief en de bibliotheek door Daan Bakker, Arie van Dijk en Theo Jansen.
 werd er iedere donderdagmorgen gewerkt aan het scannen van foto’s door Jaap de Vries
en het op peil houden van onze bibliotheek door Joost Doornhein.

 werd onze website www.hvwa.nl zeer regelmatig bezocht, waarbij vooral de beeldbank
gelinkt werd. De site werd onderhouden door Bert de Lange, Theo Jansen en Arie van
Dijk.
 werden iedere donderdag- en zaterdagmorgen de jaargangen van de Klaroen
doorgelopen door Gerrit Woudenberg. Hij deed ten behoeve van diverse projecten. Ook
ondersteunde hij regelmatig leerlingen op MBO- en HBO-niveau bij hun onderzoek ten
behoeve van hun scripties.
 werd regelmatig gewerkt aan het familieberichtenarchief.
 werden door de werkgroep Collectiebeheer veel schenkingen in ontvangst genomen. De
vitrines werden gevuld met diverse thema’s.
 werden leden en bezoekers op de zaterdagmorgensessies met koffie verwelkomd door
onze gastvrouwen en -heren. Zij beantwoordden ook vragen van zowel jonge als oudere
bezoekers.
 werd door de redactie gewerkt aan de inhoud en vormgeving van de vier Kwartaalbladen,
die onze vereniging op een mooie manier op de kaart zetten.
 maakte Geert Ouweneel foto’s van alle evenementen die in het verslagjaar plaatsvonden.
 onderhield de werkgroep Dorpsbehoud contacten met de gemeente Alblasserdam over
onder andere de Souburghse molen, vestzaktheater Biggelmee en nieuwe gemeentelijke
monumenten. Vertegenwoordigers van onze vereniging hebben in het verslagjaar
diverse vergaderingen bezocht van onder andere het Cultureel Netwerk Alblasserdam,
de Alblasserdamse Straatnamencommissie, het Historisch Overleg AlblasserwaardVijfheerenlanden en de Erfgoedcommissie van Alblasserdam.
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2017 en dankt alle vrijwilligers en relaties voor
hun inzet en betrokkenheid. Een speciaal woord van dank gaat uit naar onze ‘Vrienden’ en andere
sponsoren.
Alblasserdam, april 2018

