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Dit kalenderjaar stond in het teken van de pandemie Corona. Activiteiten konden niet
doorgaan of moesten worden uitgesteld. Den Brommert moest zelfs tijdelijk worden
gesloten.
In januari was Den Brommert echt van ons, de overdracht had plaatsgevonden en
met de hulp van veel vrijwilligers gingen we aan de slag. Er werd behangen en
geverfd en er werden nieuwe vloeren gelegd. Dit alles werd gecoördineerd door de
Bouwcommissie. Dankzij de vele sponsoren en al die vrijwilligers zijn we een heel
eind gekomen, ondanks dat we wel steeds last hadden van de Corona beperkingen.
Op 4 januari vond de Nieuwjaarsreceptie voor het eerst plaats in de nieuwe
Brommert. Natuurlijk nog niet ingericht maar het was wel leuk alternatief om door de
voorzitter te worden toegesproken vanaf een trapje. Op 11 januari hielden we open
huis voor onze buren.
Nadat alle voorbereidingen getroffen waren in de nieuwe Brommert, kon de
verhuizing plaatsvinden. Alle opgeslagen spullen kwamen terug en vonden weer een
plekje op de zolder of in een van de ruimten van ons gebouw.
Door de Corona maatregelen kon de ledenvergadering, die gepland stond voor 2
april, helaas niet doorgaan. We moesten zelfs ons gebouw tijdelijk sluiten. Om toch
iets van de expositie die we voorbereid hadden voor ‘75 jaar bevrijding’ te laten zien,
werd in de etalage van Den Brommert de expositie opgebouwd, zodat die vanaf de
straatkant kon worden bekeken.
De geplande opening op 25 april kon ook niet doorgaan en werd naar een later
tijdstip verschoven.
Op 24 juni werd de Spoorcollectie van Den Haag naar Ambacht verhuisd en kregen
de voorwerpen een plaatsje in ons pand, met als topper de inrichting van de
Spoorkamer.
Op zaterdag 12 september kon de opening van ons pand gelukkig wel doorgaan.
Na een samenkomst in de Dorpskerk opende burgemeester Jan Heijkoop het pand
door ‘het lint’ door te knippen, zodat de – door Corona helaas weinig – genodigden
het gebouw konden bekijken. Hier waren ook de expositie over de geschiedenis van
Den Brommert en een deel van de Spoorcollectie die tentoongesteld was, te zien.
Deze tentoonstellingen waren door onze nieuwe expositiemeester André Rongen
gemaakt.
De zaterdag erna hielden we open huis voor onze leden.
Ook het winkeltje ging open en met veel hulp van vrijwilligers is het elke woensdag-,
vrijdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.30 uur. Hierin zijn onze boeken
en uitgaven te koop, evenals bijzondere streekproducten.
In november moesten we door de Corona maatregelen weer een poosje dicht.
Samen met Hi5 zijn we een project voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen
aan het opzetten: De geschiedenis van ons dorp aan de kinderen doorgeven. Groep
6 was vorig jaar aan de beurt en dit jaar was het voor groep 7. Toen ons gebouw
weer open mocht, hebben we op 8 december een pilot-les gegeven voor enkele
groepen 7 van de basisschool. Het onderwerp is de vlasgeschiedenis van Ambacht.
De komende jaren zal dit nog uitgebreid worden.

In december werd een tentoonstelling ‘Winter in Ambacht’ ingericht. Helaas is die niet
open gegaan en nu schuiven we hem door naar december 2021.
Er zijn, naast de individuele activiteiten natuurlijk ook de activiteiten die steeds
terugkeren.
Zo geven Arie Verhoeven en Cees van Meerten elk jaar in de weken voorafgaand
aan 4 en 5 mei presentaties aan de bovenbouwgroepen van de basisscholen van
Ambacht. Ze laten de kinderen zien hoe het hier was in de Tweede Wereldoorlog.
Maar dit jaar werd dat overgeslagen.
Wekelijks hebben we in de weekbladen geschreven. De ene week in De Brug
(Corine, Ger, Willem en Alie) en de andere week in De Kombinatie (Arie).
Er zijn een aantal podcasts gemaakt, waarbij Willem Eekhof steeds een gesprek
heeft met iemand die veel weet van een historische gebeurtenis. Er zijn er nu 7
gemaakt.
En natuurlijk ziet u als lid 2x per jaar Swindregt Were verschijnen en 4x per jaar het
mededelingenblad.
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