Het uitzicht vanuit de “Spoorkamer” is hetzelfde gebleven, maar binnen……
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LEDENVERGADERING 2020
Uitnodiging
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd om de jaarlijkse algemene
ledenvergadering bij te wonen.
Deze vergadering vindt plaats in het
Jeugdcentrum aan de Vijverhof
Donderdag 2 april 2020
Aanvang 19.30 uur

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Notulen vorige vergadering (zie verderop in dit blad)
Jaarverslag secretaris 2019 (wordt voorgelezen)
Financieel jaarverslag 2019 (zie onze website)
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Adrie Plaisier en Gerard
Plaisier
Beiden zijn herkiesbaar
8. Stand van zaken (her)bouw Den Brommert
9. Rondvraag
PAUZE
20.30 uurOpening openbare lezing met Power Pointpresentatie
‘Oorlog en bevrijding in Ambacht’
door Arie Verhoeven en Cees van Meerten
Gelegenheid tot vragen stellen
Sluiting
Na de pauze hebben we een interessant en boeiend onderwerp.
De heren Arie Verhoeven en Cees van Meerten geven namelijk elk jaar
in de weken voorafgaand aan 4 en 5 mei een PowerPointpresentatie in
de bovenbouwgroepen van de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Ze
laten de kinderen zien hoe het hier was in de 2e Wereldoorlog en
vertellen daarbij wat er allemaal plaatsgevonden heeft in die jaren. Ook
leggen ze uit wat we op 4 mei herdenken en wat we op 5 mei vieren.
Het lijkt ons leuk om u deze presentatie te laten zien nu we 75 jaar
bevrijding herdenken dit jaar. U kunt zien wat het genootschap en de 4
en 5 mei commissie onder andere doen voor de jeugd en daarbij krijgt u
ook de herinneringen aan die jaren te zien.

VERSLAG LEDENVERGADERING
Verslag ledenvergaderingHistorisch GenootschapHendrik-IdoAmbacht op 9 april 2019in hetJeugdcentrum aan de
Vijverhof
Aanwezig: 50 leden die de presentielijst hebben getekend
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Alie Tas opent de ledenvergadering met een hartelijk welkom
aan de 50 opgekomen leden. Zij spreekt haar tevredenheid uit over het
groot aantal opgekomen leden.
Er zijn 4 afmeldingen binnengekomen ( Jaap de Nagtegaal, Alexandre
van den Berg, André Rongen en Henk Alderliesten).
Vervolgens staat de voorzitter stil bij het ontvallen van drie belangrijke
leden in de afgelopen zes maanden Jaap van Beek, Joke van der
Straaten en Kees den Hoed. Een moment van stilte wordt in
achtgenomen.
De voorzitter dankt alle vrijwilligers, in het bijzonder die zich inzetten voor
de (her)bouw van onze nieuwe Brommert, waarover later meer.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering op 12 april 2018 worden
ongewijzigd vastgesteld en daarna getekend.
3. Jaarverslag secretaris 2018
Secretaris Tim den Draak leest het verslag over 2018 voor en memoreert
allerlei activiteiten, initiatieven, exposities, activiteiten rondom de
voorgenomen bouw-en verbouw en lezingen.
Met dank aan de secretaris wordt het verslag met een applaus
vastgesteld.
4. Jaarverslag penningmeester 2018
De voorzitter legt uit dat door het recentelijk wegvallen van Joke het niet
gelukt is het financiële verslag op de website te zetten. Daarom zijn
ouderwetse kopieën hier ter inzage gelegd.
Indien er vragen zijn moeten we die met elkaar zien te beantwoorden.
Er zijn echter geen vragen.

5. Verslag kascommissie
Jammer genoeg zijn André en Alexandre er niet maar hebben wel een
schriftelijke verklaring opgesteld die de voorzitter nu voorleest. Met de
hulp van Ger zijn alle financiële zaken zo goed als het kon
gereconstrueerd, waarop de kascommissie tot een positief advies komt
en de vergadering adviseert het bestuur en daarmee de penningmeester
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dat met
applaus wordt bekrachtigd.
6. Verkiezing kascommissie
De voorzitter bedankt de commissie voor het verrichte werk.
André Rongen is aftredend. Jaap Buyze is bereid naast Alexandre zitting
in de commissie te nemen.
7. Bestuursverkiezing
Arie Verhoeven en Tim den Draak zijn aftredend. Zij stellen zich opnieuw
verkiesbaar en worden bij acclamatie herbenoemd.
Dat geldt evenzeer voor Pieter van der Giessen die Joke opvolgt als
penningmeester van de vereniging.
De voorzitter stelt dat er nog steeds sprake is van een vacature. Wie
mogen we noteren als kandidaat?
8. Contributie
Met de gegeven toelichting gaat de vergadering akkoord met de
verhoging van €16 naar €18.
Er wordt zelfs gesuggereerd vanuit de vergadering om naar €20 te gaan.
Maar dat willen we eerst bekijken.
9. Bespreking bouw-en verbouwplannen Den Brommert
Arie geeft een toelichting op de stand van zaken en de plannen.
De conceptleveringsovereenkomst ligt voor.Vrijdag 12 april wordt de
aannemingsovereenkomst getekend en het plan is om 27 mei met de
sloop te beginnen.
Er zal veel zelfwerkzaamheid in gaan zitten. We zijn druk op zoek naar
vrijwilligers.Het bouwbudget bedraagt circa €700.000. We proberen dat
te financieren met bijdragen vanuit het CAI-fonds, de gemeente en
individuele bijdragen.

Indien extra financiering noodzakelijk is, proberen we dat via een
hypothecaire lening tegen gunstige voorwaarden voor elkaar te krijgen.
10.

Rondvraag

• David Scheele vraagt of het HG actief zou willen zijn bij het in kaart
brengen van verschillende graven op de begraafplaats.
Op de oude begraafplaats is dat gebeurd door dhr. Vliegenthart
• De lezingen van Arie in bv. de bibliotheek moeten beter worden
gecommuniceerd. Dan is er meer belangstelling.
• Jan Kroos meldt dat nog een aantal boeken beschikbaar zijn van
“Steeën van ’t Ambacht”.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om
20.30 uur.
Na de pauze worden twee films vertoond met Ambacht als thema.
Hendrik-Ido-Ambacht, 2 april 2020
Dhr. M.J. den Draak, secretaris
Mw. A.A.Tas, voorzitter

CONTRIBUTIE
Zoals u kunt lezen in de bijgevoegde factuur
voor de contributie over het jaar 2020 is het
bedrag € 18 zoals afgesproken in de vorige
jaarvergadering.Op de factuur staat uw
lidnummer.Wilt u dit svp vermelden op de
bankbetaling. Op hetbankafschrift staat nl
enkel de naam en géén straatnaam, etc. Dit
voorkomt verwarringen vooral bij namen die
veel voorkomen.
Wilt u ook dít jaar een extra bijdrage aan ons overmaken, dan kan dat
net als altijd door het bedrag dat u overmaakt met een donatie te
verhogen. Deze donatie wordt door ons automatisch apart gehouden
voor extra uitgaven.

SPONSORING
We hebben de
afgelopen tijd weer
enkele bedrijven
bereid gevonden
ons project te
sponsoren. We
kregen een mooie
bijdrage van
Kringwinkel
Hebbes. Zeer
recent ontvingen wij
van Morgana De
Heer een fraaie
bijdrage t.b.v. de
financiering van de nieuwe bedstede; een mooie geste voor een bedrijf
dat slaapkamermeubilair levert.
Sponsors blijven welkom!
Bij de Jumbo
mochten we in
december weer
een
statiegeldpaal
neerzetten en dat
leverde dit mooie
bedrag op.

Met dank aan
deJUMBO

De laatste maanden zijn we druk bezig geweest om ook de binnenkant
van onze Brommert af te werken. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet!
We hadden een fantastisch behangtrio dat ruimte na ruimte van

renovatiebehang voorzag, ververs die muren sausden en deuren, plinten
en balken de gewenste kleur gaven, vloerleggers die een isolatielaag op
de zolder aanbrachten, een metselaar die véél meer dan dat deed, een
vitrinebouwer die ook gaatjes met alabastine vulde, een spijkers-uit-debalken-trekker, verhuizers die onze spullen weer terug brachten naar den
Brommert, uitpakkers die alles op de zolder een plaatsje gaven, een dame
die bijna elke dag kwam om te kijken of er schoongemaakt kon worden (en
er was altijd wel iets!) en daar tussendoor liepen mensen die aanwijzingen
gaven wat waar en hoe het allemaal kon. Kortom: er is heel hard
gewerkt!
Voor sommige werkzaamheden hadden we niet de juiste vrijwilligers en
daarom moesten we bv. de plafonds door een bedrijf laten schuren en
spuiten, waarbij we wel korting kregen. Ook de toekomstige Spoorkamer
wordt professioneel aangepakt. Het resultaat van dit alles mag u na de
opening komen bekijken.
Met dank aan al deze mensen kunnen we u aankondigen dat de opening
er nu echt aankomt!
Nog even terugkomend op onze vrijwilligersvraag van de vorige keer. Er is
een enthousiaste reactie gekomen om mee te helpen in het fotoachief.
Daar zijn we heel blij mee, maar er is meer werk. Vooral voor Ambachters
die hun dorp goed kennen en die bijschriften bij de foto’s willen nakijken en
corrigeren.
Een bibliothecaris is nog niet gevonden. Het zou fijn zijn als iemand het
op zich wil nemen om de boeken die we hebben te beheren en uitkijkt naar
nieuwe uitgaven die voor onze vereniging van belang zijn zodat we die
aan kunnen schaffen. Ook naar een collectiebeheerder zijn we nog
naarstig op zoek.
Als u hierover eerst meer wil weten, wil ik u graag die informatie geven: tel.
nr. 078 6816716.
Voor de entree/winkel waar we ook dingen als eigen uitgaven en
aanverwante zaken willen gaan verkopen, is een aantal mensen bereid
gevonden dit te onderzoeken en op te zetten. Zij willen ook als gastvrouw
en/of suppoost inzetbaar zijn. Omdat we het overzicht kwijt zijn, zou het
heel fijn zijn als de suppoosten die voor de verbouwing dit deden en dit
willen blijven doen, zich ook nu weer aanmelden.
Het zou fijn zijn als we Den Brommert heel regelmatig open kunnen doen
en daarbij genoeg mensen hebben om het te draaien.
Voor openingstijdens wordt u verwezen naar De Brug en de Kombinatie,
die kort voor 25 april verschijnt
Hoe meer mensen, hoe beter we het kunnen verdelen en plannen.
Want u weet: Vele handen……

BOUWNIEUWS
De nieuwe Brommert is bijna klaar. Er is sinds eind vorig jaar veel in
zelfwerkzaamheid verricht. De aannemer heeft het werk aan het eind
van december opgeleverd. Het hele gebouw is intussen van binnen
geschilderd en behangen. Op advies van onze (binnenhuis-)architect zijn
de muren geschilderd in prachtige historische tinten. Schilder Rietveld
heeft ook het buitenschilderwerk ter hand genomen. De toch al fraai
uitziende nieuwe winkelpui (een kopie van ruim 100 jaar geleden) heeft
z’n echte kleuren gekregen, passend bij het historische pand. Onlangs is
de lift aangebracht, waarmee het pand ook goed bereikbaar wordt voor
mensen die slecht ter been zijn. Uit een indertijd uitgevoerd
bouwhistorisch onderzoek werd toen ontdekt waar er vroeger een
bedstede heeft gezeten. Op diezelfde plek is onlangs een nieuwe
bedstede gebouwd. Met
dank aan Arend
Schumacher
(Schumacher Bouw) is
het een fraai meubelstuk
geworden, dat we gaan
gebruiken als vitrine,
geschikt voor
wisselexposities.
Het herbouwde gedeelte
van het gebouw is
voorzien van een mooie,
gesponsorde Bolidtvloer.
We hopen dat onze ca.
1000 leden op 25 april
a.s. of de weken daarna
al het fraais een keer
komen bekijken. U kunt
dat gelijk onze nieuwe
exposities bekijken.
De laatste hand wordt
gelegd aan de
gesponsorde Bolidtvloer.
En dan is het bijna zover…

OPENING
Op zaterdag 25 april 2020 is het zover:
Alle leden en belangstellenden zijn die middag tussen
13.00 en 16.00 uur van harte welkom in onze nieuwe Brommert.

De officiële opening voor genodigden isin de ochtend.

NIEUWE LEDEN
Door verhuizingen en overlijden loopt het ledental van onze vereniging
terug. Om onze vereniging goed draaiend te houden, zou het heel fijn
zijn om een aantal nieuwe leden te mogen begroeten.
Soms komt zo’n aanmelding uit een onverwachte hoek! Tijdens de
verbouwing zei een van de schilders die er aan het werk was, dat hij het
belang van onze vereniging wel inzag, omdat we het verledenbewarenen
levend houden voor degenen die na ons komen.
En hij werd gelijk lid!
Misschien heeft u soms ook wel eens zo’n ontmoeting?
Zou het niet geweldig zijn als ieder lid dit jaar 1 nieuw lid weet aan
te brengen? Dat moet toch mogelijk zijn……!

We wensen u daarbij succes
en begroeten ze graag in onzeBrommert !

GOED IDEE
In een mail die ik vorige week kreeg, stond een ook wel erg sympathiek
gebaar:
….. iets anders : ik was onlangs jarigen vroeg niet om cadeautjes
(natuurlijk toch wel gekregen ) maar suggereerde mensen om als ze iets
wilden geven, dat dan aan het Historisch Genootschap te schenken.
In het kader van ‘alle beetjes helpen’ heb ik zo 50 euro bij elkaar
gesprokkeld. Die wil ik graag aan het HistorischGenootschap
overmaken. Hoe kan ik dat het beste doen?
Gewoon direct op het bekende gironummer?
Daar heb ik natuurlijk ‘ja’ opgezegd en het staat er ook al op!
Fantastisch!

WEBSITE

Jammer genoeg is er geen reactie gekomen op onze vraag - onder de
knop ‘Nieuws’ - over de familie Noorlander. De vraag blijft nog tot de
zomer staan in de hoop dat er alsnog een reactie komt.
De fotoserie over de verbouwing van Den Brommert is verplaatst en is
nu te vinden onder de knop ‘Den Brommert’. Het wordt steeds mooier
binnen, dankzij de werkzaamheden van onze vrijwilligers!
Het is prettig om te merken dat ook onze communicatiemiddelen
Facebook, Twitter en Instagram gevonden zijn en gevolgd worden. Op
de homepage van onze website www.histgenhia.nl kunt u de doorlinks
vinden.

Heeft u dat ook ?
Dat ene stukje Ambacht….
Waar u langs rijdt en dat u dan moet denken aan ‘toen’?
Een plekje waar die winkel was waar u graag heen ging?
Dat bijzondere plekje waar je fijn kon spelen?
Wellicht een plek waar uw huis stond?
Ik ben op zoek naar uw verhalen. U hoeft ze niet op te schrijven; dat doe
ik voor u. Hoe waardevol zou het zijn, als er nog meer mooie ( uw )
herinneringen zijn, die nog niet opgeschreven zijn en die dan nu gedeeld
kunnen worden met de andere leden van het Historisch Genootschap.
Stuur een mail naar : annnawit@gmail.com( 3x n ) dan zoek ik uit
welke mooie herinnering aan een plek in ‘ons Ambacht’ geplaatst wordt
in het mededelingenblad.

Colofon
Het mededelingenblad is een uitgave van het Historisch Genootschap.
Dorpsstraat 84, 3342 BD Hendrik-Ido-Ambacht.
Secretariaat: Tim den Draak
Het Jaagpad 5
3342 DB Hendrik-Ido-Ambacht
Archief
Momenteel zijn wij aan het verhuizen. Na de opening kunt u boven
terecht in de mooie nieuwe archiefruimte waar weer veel ingekeken en
opgezocht kan worden.
Website
Wij hebben een website www.histgenhia.nl waarop iedereen op de
hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen de
vereniging. (Zie bladzijde 9)
Facebook
Ook op facebook zijn wij te volgen via http://facebook.com/historhia

Lid worden :
Wilt u een origineel cadeau geven ? Geef een lidmaatschap cadeau.
…..of zelf lid worden ? Wees welkom !
U kunt dan uw gegevens en graag ook uw mailadres doorgeven aan:
pietervdgiessen@gmail.com
Of per post : Pieter van der Giessen.
Princenhil 28, 4926 EG Lage Zwaluwe.
Het lidmaatschap kost € 18 per jaar, meer mag natuurlijk altijd.
Het rekeningnummer is NL 54 RABO 0336 2953 67
Onze leden ontvangen enkele keren per jaar ons Mededelingenblad en
twee keer per jaar de periodiekSwindregtWere die in samenwerking met
de Historische Vereniging Zwijndrecht wordt uitgegeven.

