ONS BOUWPLAN

Zoals bekend hopen we nog dit jaar met de realisering van ons bouwplan te
beginnen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We hebben allerlei
deskundige adviseurs voor ons aan het werk gezet. Er is een architect gekozen en
een constructeur, die er voor moet zorgen dat het gebouw straks voldoende
stevig is. Verschillende mensen hebben onlangs gezien dat er een grote
vrachtauto in de Dorpsstraat stond, waarmee een bodemkwaliteitsonderzoek
bodemk
is
verricht . Verder is onderzocht of er asbest in het pand zit, dat straks verwijderd
verwijd
moet worden voor het echte werk een aanvang neemt.
Al wat langer geleden hebben we een bouwhistorisch onderzoek naar het pand
laten verrichten. Met dit onderzoek weten we het nodige over de
bouwgeschiedenis en welke monumentaal waardevolle zaken er aan
aa en in het
gebouw zitten. Dit onderzoek hebben we onlangs een vervolg gegeven om te
weten te komen welk kleur schilderwerk er vroeger buiten en binnen het
monumentale gebouw is toegepast. We willen het pand t.z.t. in historische
kleuren schilderen. Het onderzoek
derzoek heeft op sommige plaatsen niet minder dan 17
(!) verschillende kleuren aan het licht gebracht.
We houden u van de vorderingen op de hoogte. Op onze website wordt ook
regelmatig informatie gegeven.

BOUWSTEENTJES

Wilt u meehelpen bouwen? Het zal u duidelijk
du
zijn dat de voorbereiding en
realisatie ons veel geld kost. Gelukkig hebben al heel wat mensen één of meer
keren bouwsteentjes gekocht. De opbrengst van de actie is per 1 mei € 3.375,=.
Dit bedrag is goed voor 1350 bouwsteentjes. Wie helpt mee om de opbrengst
naar € 5.000,= te brengen? Stort dan uw bijdrage op rekening NL79 INGB 0007
2619 58 onder vermelding
rmelding van “bouwsteentjes”. Zo wordt straks het gebouw van
alle leden.

SPONSORACTIE

Binnenkort willen wij (Ambachtse) bedrijven gaan benaderen om sponsor
spo
te
worden van ons Genootschap. Zij kunnen “Vriend van het Genootschap” worden
door jaarlijks een bepaalde financiële bijdrage te geven. Gedurende de bouwtijd
zoeken wij ook sponsors die een “bijdrage in natura” willen geven, voor bouwbouw of
inrichting., bijv. een besparing op het schilderwerk, de keukeninrichting of de
stoffering. Er zijn veel mogelijkheden. Als u hieraan mee wilt doen kunt u contact
opnemen met Arie Verhoeven (06-22130438
22130438 of hiaverhoeven@kliksafe,.nl We
komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden te bekijken.
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Onze vereniging in het kort

Op dit moment telt onze vereniging ongeveer 1150 leden en is daarmee één van
de grootste verenigingen van ons dorp. Het vestigingsadres is nu nog Smidshoef
26-30 maar na de verbouwing wordt dat Dorpsstraat 102.
De doelstelling van de vereniging is het verleden van ons dorp zoveel mogelijk te
bewaren en toegankelijk te maken voor belangstellenden. Daarom worden er ook
nu nog foto’s gemaakt van veranderingen die plaatsvinden in ons dorp en
krantenknipsels e.d. digitaal opgeslagen. Ook voor genealogen is er in het archief
van alles te vinden.
Regelmatig worden er in ‘Den Brommert’ tentoonstellingen en lezingen
gehouden. Tijdens de op handen zijnde verbouwing
bouwing zal dat echter niet mogelijk
zijn maar er zal gezocht worden naar andere mogelijkheden.
Het bestuur bestaat uit
Adrie Plaisier
Alie Tas Voorzitter
Anneke Verseveldt
Jaap van Beek secretaris
Arie Verhoeven
Joke van der Straaten Penningmeester Gerard Plaisier
Tim den Draak
Onze leden ontvangen enkele keren per jaar het Mededelingenblad en twee keer
per jaar de glossy Swindregt Were die in samenwerking met de Historische
Vereniging Zwijndrecht wordt uitgegeven.
Ook hebben wij een website www.histgenhia.nl waarop iedereen op de hoogte
wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging.

Lid worden?

Wilt u iemand lid maken of, wanneer u dit leest en u bent nog geen lid,
lid zelf lid
worden dan kan dat door de betreffende gegevens
Naam, Adres, Postcode/Woonplaats, Telefoonnummer en Email adres te mailen
naar Joke@vdstraaten.nl of per post naar J. van Beek, Weteringsingel 84, 3342 AK
Hendrik-Ido-Ambacht
Ringsteken komt 9 juni a.s. tijdens de Zomerfair naar Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik

OPROEP

Als de bouw van start gaat moet het gebouw geheel ontruimd zijn. Wij zoeken
tijdelijk (ruim een half jaar) opslagruimte voor onze spullen. Wie helpt ons?
Tel: 06-22130438 of hiaverhoeven@kliksafe.,nl
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