JAARVERSLAG 2018
HISTORISCHE VERENIGING WEST-ALBLASSERWAARD

Het bestuur bestond op 31 december 2018 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 25 april. Vicevoorzitter Tiede van Bockel en
penningmeester Ria Scholten werden herkozen. Helaas ontvielen ons in het verslagjaar 2018 de
heren C. Karsdorp, J.J.C.M. van Dooremalen, N. den Ouden, P.G. Jonker, F. de Heer, E. Brand, J. Boer
en D. de Jong. Tevens moesten wij afscheid nemen van mevrouw C. Warnaars-Smit. Op 31 december
2018 bedroeg het aantal leden 607. Eind 2017 telde de vereniging 598 leden.
Met veel inzet van bestuur, werkgroepen en vrijwilligers vonden de onderstaande werkzaamheden
en activiteiten plaats:
5 januari: Een 50-tal leden en relaties bezocht onze Nieuwjaarsreceptie, die traditiegetrouw werd
gehouden op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.
24 januari: De heer Leo Clements gaf een lezing met als thema ‘Van boerderij naar verzinkerij’.
28 februari: De heer Peter van Rooden verzorgde een lezing met als thema ‘Soldaten van Napoleon’.
12 maart: Onthulling van twee naambordjes met de vermelding Het Stoep door wethouder Dorien
Zandvliet en ons lid Gerrit Woudenberg.
25 april: De Algemene Ledenvergadering werd gehouden in de zaal van de Havenkerk. Na de pauze
verzorgde bestuurslid Arie van Dijk een lezing die antwoord gaf op de vraag ‘Hoe verdienden we
vroeg ons brood in de Alblasserwaard?’.
26 april: Ons lid Bep van Veenendaal werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
27 april: Viering van Koningsdag te Nieuw-Lekkerland met een bijzonder geslaagde
fototentoonstelling in de kantine van Sportpark Excelsior. Onderwerp: ‘Oranjefeesten 1898-2000 in
Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk’. De expositie werd samengesteld door Theo Jansen en Wim Deelen.
De tentoonstelling was daarna te zien in Woonzorgcomplex ’t Waellant en de bibliotheek in NieuwLekkerland.
5 mei: In samenwerking met de Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) legde een groep van twintig
personen onder leiding van Ruud Boele een Bombardementswandeling af.
7 mei: Onthulling Bas Verhoevenweg op Sportpark Souburgh. Daarna vond in de kantine de opening
plaats van de expositie ’90 jaar v.v. Alblasserdam’.
2 juni: Deelname met kraam aan het evenement ‘Beter naar Buiten’, dat werd georganiseerd door
onze buren Antilope Outdoor. ’s Middags hielden wij ons traditionele tuinfeest. Dick van Meurs werd

door het 4 mei comité in het zonnetje gezet vanwege zijn langdurige (18 jaar) inzet voor de
plaatselijke schooljeugd. Hij verzorgde presentaties over de Tweede Wereldoorlog.
14 juni: Avondwandeling door de Kerkstraat naar begraafplaats Oude Toren verzorgd door Geert
Ouweneel. Voorafgaand een presentatie op ons nieuwe beeldscherm in de Oudheidkamer.
31 augustus: In het pand van Zwartbol Advocaten vond de onthulling plaats van de door Ger de
Goede gerestaureerde scheepsmodellen van de PENSA en de NEDLLOYD VAN NECK.
7 september: In het kader van Open Monumentenklassendag bezochten negentig scholieren
Korenmolen De Regt, de Oude Begraafplaats aan de Lekdijk en de Dorpskerk in Nieuw-Lekkerland. Zij
kregen er een enthousiaste uitleg van de daar aanwezige vrijwilligers.
8 september: Op Open Monumentendag was er in Alblasserdam een route met de titel ‘Historie
scheepsbouw langs de Noord’ uitgestippeld met fotoborden van bedrijven, die langs de rivier hebben
gestaan of nog steeds staan. Een 100-tal deelnemers fietste of wandelde langs de betreffende
locaties en kon na afloop genieten van een gratis kopje koffie in Restaurant Kinderdijk.
In Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk waren vijf locaties open, waaronder Het Waardhuis van het
voormalige Waterschap de Overwaard. Veel mensen maakten gebruik van de unieke gelegenheid om
in het beeldbepalende gebouw een kijkje te nemen. Dit gebeurde onder auspiciën van de commissie
OMD Molenwaard.
15 september: Tijdens de Havenfestivalbraderie stonden we met een kraam vóór ons pand. De
fotoborden die een week eerder langs de route langs de Noord stonden, konden in de kraam worden
bezichtigd.
29 september: Onthulling van het Mission Belle B17-G Memorial. Onze vereniging verzorgde de
fototentoonstelling in Woonzorgcomplex ’t Waellant, die ook is bewonderd door de nabestaanden
die voor de plechtigheid naar Nederland waren gekomen.
22 november: De lezing met als titel ‘Wondere Wereld van de Waterbouw’ werd verzorgd door twee
leden van het Baggermuseum in Sliedrecht.
Het hele jaar door:
• werd er iedere donderdagmorgen stevig geklust aan onder andere de waterafvoer, die in
samenwerking met Gemeentewerken onder het maaiveld is gelegd. Verder werd de
nodige 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: 240 jaar De Haan Bodediensten, Boeren,
Burgers en Buitenlui, Oranje in Alblasserdam, Zwemgelegenheden Toen en Nu in
Alblasserdam, 90 jaar v.v. Alblasserdam.
• werd er iedere woensdagmorgen gewerkt aan het opschonen, indexeren en scannen van
het papieren archief en de bibliotheek door Daan Bakker en Arie van Dijk.
• 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. Mijndert van Hoorn
assisteert Jaap waar nodig.
• 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 dit ten behoeve van diverse projecten.
Ook ondersteunde hij regelmatig leerlingen op MBO- en HBO-niveau bij hun onderzoek
ten behoeve van hun scripties.
• werden voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van de in ons archief aanwezige
jaargangen van De Klaroen (1945-2000). De actieve fondsenwerving heeft haar vruchten
afgeworpen in de vorm van een bijdrage van € 10.000 van het Prins Bernhard
Cultuurfonds en € 5.000 van de Gemeente Alblasserdam. Deze bedragen zijn in 2019
ontvangen.
• werd regelmatig gewerkt aan het familieberichtenarchief. In het verslagjaar is gestart met
het digitaliseren van de familieadvertenties.
• werden door de werkgroep Collectiebeheer veel schenkingen in ontvangst genomen. De
vitrines werden gevuld met diverse thema’s. Ruim duizend voorwerpen zijn gerubriceerd
en gefotografeerd.
• werden leden en bezoekers op de zaterdagmorgensessies met koffie verwelkomd door
onze gastvrouwen en -heren. Zij beantwoordden ook vragen van zowel jongeren als
ouderen. Onze vereniging mag zich verheugen in een gestaag toenemend aantal
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. Een echte topper is de foto
op de middenpagina, die wordt verzorgd door Daan Bakker en Arie van Dijk.
• maakte Geert Ouweneel foto’s van alle evenementen die in het verslagjaar plaatsvonden.
• onderhield de werkgroep Dorpsbehoud onder andere contacten met de gemeente
Alblasserdam over meerdere projecten, waaronder de Pijlstoep/Lammetjeswiel, Molen
Souburgh en begraafplaats Oude Torenhof. Dit gebeurde in overleg met de
Erfgoedcommissie. Daarnaast ondersteunde de werkgroep de aanwijzing van
gemeentelijke monumenten. Ook bij de plannen voor renovatie van de Kerkstraat is de
werkgroep nauw betrokken.
• hebben vertegenwoordigers van onze vereniging in het verslagjaar diverse vergaderingen
bezocht van onder andere het Cultureel Netwerk Alblasserdam, de Alblasserdamse
Straatnamencommissie, het Historisch Overleg Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,
HANCA, Historisch Collectief Molenlanden en de Erfgoedcommissies van Alblasserdam en
Molenwaard.
• tekende de werkgroep Dorpsbehoud Nieuw-Lekkerland met succes bezwaar aan tegen
het kappen van enkele beeldbepalende bomen aan de Dorpslaan.
Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2018 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 2019

