Historische Vereniging Moordrecht

JAARVERSLAG 2018
Het doel van de Historische Vereniging Moordrecht is kennis nemen en vastleggen van de geschiedenis van Moordrecht, Zuidplaspolder en de Oostpolder. Waar nodig zal behoud en be scherming van historische bebouwing, monumenten en objecten van plaatselijke geschiedenis
en kunst worden gestimuleerd.
Hieronder laten wij u o.a. weten welke activiteiten de Historische Vereniging Moordrecht in 2018
heeft ondernomen om haar doelstellingen te realiseren.
Bestuur: Marijke Edel (voorzitter), Eef Oosterwijk (secretaris / redactie), Jan Rensen (penningmeester), Piet van Wageningen (Alg. lid / techniek) en Rien Kamp (Alg. lid / redactie).
Leden en bestuurlijke activiteiten
De vereniging had per 31 december 2018 ruim 510 leden. Het bestuur is 8 keer in vergadering
bijeen geweest. Ook hebben bestuursleden deelgenomen aan bijeenkomsten met diverse andere instanties, zoals: Het Streekarchief Midden Holland, de gemeente Zuidplas, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Stichting Sluizen en Stuwen, het Platform
Mooi Zuidplas, het comité Open Monumentendag en de historische zusterverenigingen uit Nieuwerkerk, Zevenhuizen-Moerkapelle, Gouderak en Ouderkerk ad IJssel.
Activiteiten
-Een van de activiteiten voor de leden is het uitbrengen van het tijdschrift ‘Moerdregt’. In 2018
werd dit blad viermaal uitgegeven, waarvan de 3 e uitgave ter gelegenheid was van het 25 jarig
jubileum. Een boek, genaamd Moordrecht van Toen. De uitgaven lieten een variatie zien aan
verhalen, oproepen, ingezonden brieven en talrijke foto’s.
-Oudheidkamer het “Weeshuis” was ook dit jaar weer de 2e zaterdagmiddag van de maand
voor publiek geopend. Dit werd druk bezocht en de tentoonstelling over Sporten in Moordrecht
en de touwbaan bleken een publiekstrekker. De tentoonstelling is in samenwerking met de
Voetbalvereniging Moordrecht, IJsselvogels en de Moordrechtse IJsvereniging tot stand gebracht.
Basisscholieren zijn in de loop van het jaar op bezoek geweest en hebben aan de hand van een
lesbrief een rondleiding door de oudheidkamer gehad.
-Tijdens de actie NL doet heeft HVM 8 enthousiaste vrijwilligers op bezoek gekregen, die meer
dan 100 voorwerpen hebben genummerd in de Oudheidkamer. De pers heeft hier ook een mooi
artikel aan gewijd.
-Op 7 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierbij waren zo’n 70 leden aanwezig. De diapresentatie werd gegeven door Jan Slingerland en Dirk Hoogerwaard met
als thema ” Sportverenigingen in Moordrecht”
- Open Monumentendag 2018: HVM heeft 8 september een tentoonstelling met unieke ontwerp- en bestektekeningen van Moordrechtse gebouwen en woningen in de Dorpskerk ingericht.
Ook de Oudheidskamer was die dag geopend. Er was een mooie opkomst van leden en belangstellenden.
- Beeldentuin
In 2018 is een aanvang gemaakt met plannen rond het opzetten van een historische beeldentuin
in de buitenruimte van de Oudheidkamer aan het Westeinde. Het doel is om zowel reeds in het
bezit zijnde beeldmateriaal, als de nog te ontvangen stukken uit de nog te slopen Snelle Sluis
ten toon worden opgesteld. Overleg hierover is in 2018 met de Stinzentuin, Stichting DIJ en Gemeente geweest. Met de uitvoering zal naar verwachting in 2019 kunnen worden begonnen.

- Viering 25 jarig jubileum
2018 was het jaar dat HVM haar 25 jarig jubileum vierde. Op vrijdag 29 september werd een officiële
jubileumreceptie in het Weeshuis gehouden voor genodigden. Hier werd ook het jubileumboek
‘Moordrecht van Toen’ gepresenteerd voor de deur van Oudheidkamer aan het Westeinde. Het jubileumboek, geschreven door Henk van Kerkhof en Jaap Waasdorp m.m.v. Dirk Hoogerwaard werd als
geschenk bij de leden thuis bezorgd en aan niet leden te koop aangeboden.
Tijdens de najaarsvergadering op woensdagavond 14 november werd het jubileum voor en met de leden gevierd. In een bomvolle zaal van de Zespunt werd met 200 leden teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en de mijlpalen van de afgelopen 25 jaar. Vervolgens werden penningmeester Jan Rensen en secretaris Eef Oosterwijk bedankt voor hun inzet als bestuurslid sinds de
oprichting in 1993. Na het officiële gedeelte volgde traditiegetrouw een diapresentatie . Onderwerp
was: ‘Boerderijen in Moordrecht’. Na de pauze was er een optreden van het koor De Boezemvrouwtjes
uit Gouderak.
.
-De werkgroepen
In 2018 hebben de werkgroepen hun activiteiten voortgezet. Vrijwilligers waren in onze Oud heidkamer werkzaam om de collectie te inventariseren en te beheren. Ook zorgde ze ervoor
dat de Oudheidkamer iedere 2 e zaterdag van de maand werd bemand.
Diverse leden waren bezig met het digitaliseren van foto’s en dia’s, in ontvangst nemen van
voor de vereniging interessante stukken, inzet van de touwbaan etc.
Door leden werd op diverse informatieverzoeken ingegaan door informatie te geven over
Moordrecht en oud-Moordrecht[enaren]. Ook de HVM-Facebookpagina werd regelmatig geraadpleegd. De Website www.historischeverenigingmoordrecht.nl werd actueel door Frits
Overeijnder bijgehouden en voorzien van het laatste nieuws.
Tot slot
Het bestuur van de Historische Vereniging Moordrecht dankt hierbij met name de vrijwilligers die
zich belangeloos hebben ingezet voor de vereniging door middel van hun hulp bij de inzet van
de touwbaan, het schrijven van artikelen, het bijhouden van het fotoarchief en website, het
rondbrengen van de boekjes of hun inzet bij activiteiten. Maar ook alle reacties en uw aanwezig heid tijdens de avonden die voor u werden georganiseerd zorgen ervoor dat onze Historische
Vereniging Moordrecht een actieve vereniging kan zijn.
Bedankt voor het vertrouwen de afgelopen 25 jaar!
Moordrecht, maart 2018

Namens het bestuur,
Eef Oosterwijk, secretaris.

