Beknopt overzicht van de inhoud van de Even Inklinkens van 2003 tot 2020
datum+nr.
mei 2003

november
2003

januari 2004
nr. 1
februari 2004
nr. 2

maart 2004
nr. 3

mei 2004
nr. 4
juni 2004
nr. 5
juli – nr. 6
augustus 2004
nr. 7
januari 2005

februari 2005

april 2005

mei 2005

juli 2005

augustus2005
september
2005

Inhoud / bijzonderheden
- het eerste nummer heeft geen titel. Oproep tot bedenken van passende naam
- informatie expositie
- klusploeg onder leiding van Jan Groenendijk, Arie van Dort en Wim Raateland
- titel: Even Inklinken
- Ton Felix stopt
- machinehal krijgt op 7 november de naam: ir. C.D. Donath-hal
- smederijtje van HHS Krimpenerwaard gekregen
- uitstapje naar Ouderwaters touwmuseum en geitenkaasboerderij Van Winden
- op 28 jan. vrijwilligersdag op gemaal
- informatie over presentaties van de onderdelen van ons verhaal aan de hand van
een kenniscirkel
- nieuwe tarieven
- vrijwilligersdag op 25 maart
- presentatie
- rooster
- het project Polder Hooge Boezem
- opening seizoen op 31 maart
- klussen met appeltaart en vrijwilligersberaad
- werving bezoekers; teksten in Duits, Frans, Engels, Spaans en Italiaans
- informatie over het kernverhaal: Theo, Wim, Wim, Jaap
- werving vrijwilligers
- klussen, rooster, werving van vrijwilligers en bezoekers
- niet vissen bij het gemaal
- 25 juni klussen + vrijwilligersberaad
ontbreekt
- klussenlijst voor 27 augustus. Wim Boer, de Mik, Blom, Wim Janssen, Dijkveld Stol,
Barendrecht, Van den Heuvel, Lenderink, Remkes, Rietveld, Schutte, Burger, Elias,
Jeroen Jekel, Groenendijk, Schenk, Klip
- klussenlijst
- Bert Remkes geen secretaris meer
- taakverdeling bestuur: Lenderink, Elias, Klip, Dijkveld Stol
- klusochtend 25 februari
- 16 maart excursie – in Gouda
- uitreiking leidraad voor rondleiders
- het door Gouda Holland gesponsorde hek is bij H80 geplaatst
- overige klussen
- roosteraanwijzingen
- klusochtend 28 mei
- roostermaker Jan Hoogenboom licht rooster toe
- schilderwerk door Keizer
- klusochtend 29 juli
- op 27 oktober is er een kennismakingsdag met ambassadeurs op het gemaal o.l.v.
Simon Dupper en Dirk Bijl
- gemaal is boekendepot voor Boekhandel Verkaaik
- 26 aug. klusochtend
- 26 sept. klussen
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oktober 2005

november
2005

december
2005
januari 2006

februari 2006

april 2006
mei 2006

juni 2006

juli 2006
oktober 2006

november
2006

januari 2007

april 2007

- 28 okt. Klusochtend
- appeltaart in Schutten en Malenruimte
- promotieklussen (folders etc.)
- 25 nov. klusochtend
- informatie over stand bouwplannen en bezwaren
- overleg met buren Breukers en Visser over hun bezwaren: gebruik terras achter
H31, de donkere kleurstelling van bijgebouw, wens tot aanbrengen haagbeplanting
rond terras en poldermaquette
EVEN UITKLINKEN
Beste wensen voor 2006 door voorzitter Herman Lenderink
- promotieklussen: Mailing Actie 2006: 140 koren, verenigingen en organisaties
ontvangen uitnodiging voor bezoek aan gemaal
- onderhoudsklussenlijst voor 20 jan.
- klussenlijst voor 24 febr.
- scholing voor het begeleiden van leerlingen in Waterpasgroepen
- op zaterdag 8 april in het kader van het museumweekend zijn er twee excursies
gepland voor externe bezoekers: Theo Bakkers eindigt in Ouderkerk en Henk Boer in
Gemaal de Koekoek bij Lopik.
- Foto van mijmerende Willem Broer
- klusactiviteiten, vooral in en bij H80
- klusactiviteiten met name afbouw van maquette en bijgebouw
- acties om fietsgroepen binnen te halen
- Erfgoedhuis Zuid-Holland zoekt samenwerking met ons
- nieuwe sponsoring formule o.l.v. Jan van Overbruggen en Rinus Dionisius
- het Hooge Boezem project wordt gefilmd door Jaap B. en Piet Vervoort
- 30 juni klusochtend met demonstratie van modelstoommachine van Willem Broer.
Deze wordt geplaatst in voorkamer H80
- Simon Dupper probeert fietsgroepen van Veerstal in Gouda op te halen.
- 28 juli klusochtend met aandacht voor poldermaquette
- 27 okt. klusochtend
- mutaties in het bestuur en in Vereniging van Vrienden
- Wim Heuvelman, Bram Visser en Adriaan Besteman bezig met vernieuwen
schoolaanbod
- 24 nov. klusochtend waaronder schutting plaatsen bij terras bij de aanbouw
- de gebouwtjes van de maquette worden door Jan Groenenveld gemaakt.
- veel werk aan project ‘Waterrijk’: digitale presentatie van waterstaatobjecten in
beide waarden
- actief zijn: Theo B., Henk B., Joost E., Ton F., Wim Gilijamse
- zoektocht naar dikke vrienden van het gemaal: leden van ‘Vrienden’ die als
bedrijfssponsor jaarlijks flink doneren
- Wim Broer is bezig met de Waaiersluismaquette
- Verkenning en planstudie voor het fietspad Oost-Vlisterdijk Haastrecht gereed
- 26 jan. klusochtend
- op 23 maart klusochtend, vrijwilligersexcursie, erwtensoep als afsluiting
- 29 maart officiële opening van de maquette
- Henk Nip, Ben Meijssen en Kees de Ruijter werken een tandje minder voor het
gemaal
- 27 april klusochtend: Amerikaanse molen verplaatsen van tafel in pompruimte
naar oude plaats
- de Nip-boom moet vele emmers water krijgen
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mei 2007

juli 2007
augustus 2007

september
2007

oktober 2007

november
2007

januari 2008

- op vrijdagavond 11 mei bijeenkomst in het verenigingsgebouw met lezing van dhr.
Stoop, molenaar uit Cabauw over ‘onze molens en hun molenaars’
- op 12 mei t.g.v. nationale Molen- en Gemalendag; opening van het seizoen door
mr. J.H. Oosters, dijkgraaf
- op gemaal fotocollage van molens in Krimpenerwaard en rond Haastrecht gemaakt
door Jaap B. en Piet V.
- op gemaal een panelenpresentatie over het Hooge Boezem-project
- instructie gebruik poldermaquette door bouwers Jaap, Nanko, Hans K. en Wim R.
- 25 mei klusochtend
- molenavond van 12 mei was een groot succes: medewerking van Jaap B. en de
molenaars Stoop, Oskam, Noorlander en Van Rijswijk
- molenfoto’s van Jaap B. en Piet V. in de Waaiersluiskamer
- de Vrienden hebben een beamer en een laptop geschonken aan het gemaal
- Dijkgraaf Oosters stempelde de eerste molenroutekaart af. Route in elkaar gezet
door Leo van Ewijk
- 27 juli klusochtend
- vrijdag 22 nov. Hooge Boezem Academie: rondleiders leren van rondleiders
- 31 aug. klusochtend o.a. voorbereiding verplaatsing schuurtje
- de Kijkwijzer Vlist verschijnt
- rubriek ‘je kunt niet alles weten’: vragen en antwoorden over waterbeheersing
- 29 sept. klusochtend met o.a. houten overkapping mechaniek Langerakse sluis
beitsen
- 6 okt. schaalmodellen in gemaal o.a. die van Willem Broer
- speciaal telefoontoestel van Jan Hoogenboom voor afspraken rond
groepsboekingen
- 26 okt. klusochtend
- op 13 nov. eerste prijs voor schoolproject Erfgoedspoor van de provincie ZH,
Adriaan, Wim, Bram
- presentatievernieuwing met meer aandacht voor toekomstproblematiek van de
waterbeheersing. De diapresentatie ‘water en waarden’ mogelijk vervangen door
beamerpresentatie. Op 22 nov. gaan we op de kwaliteitsdag van de Hooge Boezem
Academie hiermee aan de slag
- meevallers waren een subsidie van Bisdom van Vliet van € 5.000 voor verbetering
van de poldermaquette en van de provincie Z.H. € 13.000 voor het toeristische
knooppuntenproject. Hiermee eindigt een serie gecompliceerde acties op grond van
onze subsidieaanvragen van 2000/2001
- buren versus gemeente: procedure tussen buren en gemeente over
bouwvergunning poldermaquette en modellenruimte loopt
- 30 nov. klusochtend
- op 22 nov. gewerkt aan vernieuwde uitgave van de syllabus 2005; dit mede n.a.v.
een lezing van de heer Straathof (Hoogheemraad van Rijnland) over problematiek
van de waterbeheersing in de komende jaren
- vacature voor vrijwilliger documentenarchief
- behoefte aan koffiekeuken op H31
- 25 jan. klusochtend: scholengroep presenteert op deze ochtend de PowerPoint
presentatie ‘droge voeten in de polder’
- Waaiersluismaquette gerenoveerd door Willem Broer
- klusplan 2008 wordt opgesteld o.a. pantry in bijgebouw achter pomphuis
- opslag materialen achter schuur Aantjes
- op 28 maart uitgaansmiddag vrijwilligers en partners
- 8 maart vrijwilligersdag NGS in Termunterzijl
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februari 2008

mei 2008

juli 2008
augustus 2008

september
2008

oktober 2008

november
2008

- foto maquette Waaiersluis
- 29 febr. klusochtend; Jan Hoogenboom draagt het roosteren van
groepsontvangsten over aan Ed van den Heuvel. Ed ook in het bestuur?
- Jan H. heeft mogelijk meer dan 10.000 personen naar de Hoogstraat geloodst
- 4 april: opening seizoen. Opening voor Vrienden, vrijwilligers en relaties. Aandacht
voor vernieuwde Waaiersluismaquette en de internetpresentatie van Waterrijk
- 30 mei klusochtend o.a. bord poldermuseum op steiger
- handleiding model Waaiersluis beschikbaar
- syllabus gereed met handleidingen voor Waaiersluis, poldermaquette en Stuart
stoommachine
- aanbod voor grotere groepen: keuze uit rondleidingen in Bisdom van Vliet of
gemaal
- ook wordt gewerkt aan combinatiebezoek gemaal en kanovaren
-25 juli klusochtend
- schoonmaker gezocht voor 1 uur per week tegen betaling
- 29 aug. klusochtend
- stem per sms op restauratie zesde molen voor AVRO-tv-programma. De
Vlisterzangers promoten dit met het zesde molenlied
- werkgroep nieuwe beamerpresentatie van start
- Anne Marie Vermulm neemt het roosterwerk van Henk Oosterwijk over
- 26 sept. klusochtend
- alles wordt uit de kast gehaald om de Hooge Boezemmolen de
bankgiroloterijrestauratieprijs te laten winnen, d.w.z. stem uitbrengen door
vrijwilligers en Vrienden, 130 scholen, dijkgraven en medewerkers, streekpers.
Simon Dupper is campagneleider
- bestuur is bezig om de band met Rijnland te verstevigen. Syllabus uitbreiden met
Rijnlandse inbreng
- de werkgroep beamerpresentatie neemt het rapport van de Deltacommissie 2008
(commissie Veerman) mee in de plannen
- op 23 okt. organiseert het Goudse Watergilde conferentie over het onderwerp
‘Geef toekomstig water zijn verleden terug’
- het bestuur ondersteunt brief aan minister Plasterk voor behoud en restauratie
van de Stolwijker Schutsluis
- 31 okt. klusochtend
- in 2009: het gemaal in de schijnwerpers door een viertal activiteiten
* voorjaars-/openingsevenement met expositie over werk Delta-commissie
* molen-/gemalendag. Excursie naar de gemalen Abraham Kroes en Pijnacker
Hordijk. Zowel voor intern als extern
* de zesde Boezemmolen als tweede geëindigd in tv-programma
* in het bijgebouw worden de modellen van Waaiersluis, Zuidbroekse molen en
stoommachine geplaatst; het grote molenmodel blijft nog in de pompruimte
* in de nieuwe beamerpresentatie wordt het Veermansscenario gevolgd.
* Open Monumentendag: zo mogelijk een expositie van kaarten met een historische
terugblik op waterbeheersing in onze omgeving.
* in de herfstvakantie een speciale manifestatie voor kinderen
- 28 nov. klusochtend. Jan Zandvliet is reserve-aanvoerder klusgroep
- Hans Nonner vraagt om foto’s voor redigeren Nieuwsbrief
- voortgang beamerpresentatie. Arie van Dort bracht historische prelude in op het
rapport Veerman
- experiment met een vast rondleidingtijdstip: iedere donderdagmiddag om 14.00
uur een rondleiding voor dan aanwezige museumbezoekers, incl. poldermaquette
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januari 2009

februari 2009

maart 2009

april 2009

- openingstijden 2009: van april t/m september i.p.v. t/m oktober. Maandag t/m
vrijdag van 12 tot 15 uur, zaterdag van 11 tot 15 uur. Voor groepen op afspraak
blijven we zomer en winter beschikbaar voor rondleidingen, in principe zeven dagen
per week
- 30 jan. klusochtend met als bijzondere actie het maken van een reddingshaak van
een surfplankmast + een stuk betonijzer
- Willem Broer heeft het molenmodel pomphuis mechanisch weer op gang gebracht
- er worden twee (1 buiten en 1 binnen) peilschalen met aansprekende informatie
gerealiseerd
- op 6 maart een werkdag voor rondleiders met aandacht voor ervaringen met de
vernieuwde syllabus, enkele specifieke onderwerpen en ‘hoe je verhaal presenteren’
- voor sponsoring worden nieuwe formules gezocht door Nanko, Rinus, Herman en
Jan van Overbruggen
- de juridische procedures over poldermaquette en bijgebouw na zes jaar beëindigd.
‘wij hopen nu in vrede en tot wederzijds genoegen verder te verkeren met onze
buren’
- 3 april is de seizoensopening met
* om 15.30 uur ontvangst in raadhuis Haastrecht
* 16.00 welkom, gevolgd door introductiefilm van rapport Veerman en referaat van
Dijkgraaf Oosters.
* rond 17.00 openingshandeling door H. Oosters bij KNMI-tentoonstelling ‘Klimaat
en klimaatverandering’ in bijgebouw
- 27 februari klusochtend. Extra klusdatum voor installatie poldermaquette
- iedere donderdagmiddag om 14 uur een rondleiding voor de aanwezige bezoekers
incl. maquette
- 6 maart werkdag voor rondleiders met aandacht voor presenteren
- seizoensopening in gebouw de Grote Haven
- aanvraag voor financiering groot onderhoud bij de Europese subsidieregeling
‘leaderplus’
- 25 april vrijwilligersdag NGS in Stoommachinemuseum in Medemblik
- 27 maart klusochtend met de kleine klus ‘demontage voorzetramen H80’
- 6 maart geslaagde werkdag voor rondleiders met o.a. een lezing over het
verbeteren van je presentatie door Adriaan Besteman
- foto Adriaan Besteman
- 24 april klusochtend met o.a. reddingshaak Wim Boer
- 3 april: de seizoensopening staat in het teken van klimaat en
klimaatveranderingen; de KNMI heeft hierover een tentoonstelling gemaakt die van
3 april t/m 4 juli in het gemaal te zien is; in het Verenigingsgebouw wordt de
introductiefilm rapport Veerman vertoond; lezing van dijkgraaf H. Oosters over de
gevolgen van klimaatverandering voor het waterbeheer in Schieland en de
Krimpenerwaard. Op het gemaal werd door dijkgraaf Oosters de tentoonstelling
geopend met een fluittoon die hij wist te ontlokken aan een model stoomgemaal
van Willem Broer; uitnodiging als bijlage
- foto’s voor onze website gezocht met aantrekkelijke foto’s van gemaalinterieur en
-exterieur waarop ook mensen zijn te zien
- Wim Heuvelman maakte twee instructieve modellen voor uitleg van
stoommachine en centrifugaalpomp
- 16 april jaarvergadering van de Vrienden. Tip: iedere Vriend zorgt voor een extra
vriend
- tip: loop eens mee met een collega gastheer/-vrouw. Meestal goed voor beiden!
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mei 2009

juni 2009

augustus 2009

september
2009

oktober 2009

november
2009

januari 2010

- foto’s van dijkgraaf Oosters en Willem Broer + de nieuwe instructiemodellen van
Wim Heuvelman
- 26 april overleed Ton Felix - een uitgebreid in memorium
- 29 mei klusochtend
- het bestuur is voorstander om standaard een tweede persoon uit te nodigen om
mee te lopen bij een groepsontvangst
- zaterdag 6 juni bemannen we op de jaarmarkt samen met de VVV een stand
- 26 juni klusochtend met o.a. verkeerd teruggezette dia’s corrigeren
- de werkgroep beamerpresentatie ‘toekomstig waterbeheer’ werkt aan een in eigen
beheer te maken PowerPoint presentatie. De volgende stap zal zijn een
professionele presentatie ervan te maken met sponsorgeld/subsidie.
- Theo Bakkers is bezig met een PowerPoint presentatie voor Open Mon. dag: met
historisch kaart materiaal, waterlopen en waterhuishouding tonen.
- zorg ervoor dat tevreden bezoekers een gemaalfolder meenemen en doorgeven
aan vrienden en bekenden
- foto van de klusgroep van 29 mei
- 28 aug. klusochtend
- 12 september OMD met als thema ‘Op de kaart’. Expositie met historisch
kaartmateriaal van locaties aan de IJssel. Op zoek naar een kopie van een van de
oudste Hooge Boezem kaarten (1655/1710). Een prent van 1,73 x 1.03.
- in bijgebouw een ingenieuze wegklapbare expositiemogelijkheid
- HHS Rijnland heeft subsidie toegekend van € 4.000
- in onze ontvangsten meer aandacht voor waterbeheer Gouda, historie en
waterbeheer Reeuwijkse Plassen en droogmakerij
- in september veel groepen met als topper het bestuur van HHS Stichtse Rijnlanden
met 60 à 70 personen
- meelopen met groepsbezoek aanbevolen
- 25 sept. klusochtend
- geslaagde OMD op 12 sept.
- ontvangst van Stichtse Rijnlanden was een succes; het aantal deelnemers bleek
aanzienlijk minder te zijn
- het experiment met een vaste rondleiding op donderdagmiddag voor het dan
aanwezige bezoek ondervindt weinig weerklank; in 2010 daarvan afzien
- foto bijgebouw met nieuwe expositie mogelijkheid
- 30 okt. klusochtend
- de waterconferentie in Gouda leverde veel informatie op over het waterbeheer in
Gouda o.a. over het ontdempen van grachten
- voor 2010 wordt er gedacht aan driemaal een speciale manifestatie
- 27 nov. klusochtend
- voor de restauratie van de zesde Boezemmolen komt men nog € 150.000 op een
budget van meer dan € 1 mln. tekort; eerst wil men de wieken terugbrengen; bij
voldoende geld daarna de molen maalvaardig maken
- er wordt gewerkt aan een combinatieprogramma; de combinatie Hooge Boezem +
gerestaureerde molen en ons poldermuseum
- 29 jan. klusochtend met o.a. opbouw door Willem Broer van de molen in de
pompruimte, het afkoppelen van de boiler in het pand Aantjes en het inlijsten van
de grote kaart van de Hooge Boezem
- dhr. Willem Aantjes is naar verpleeghuis de Liezeborgh vertrokken. Dhr. Aantjes
bewoonde als laatste machinist van het gemaal de tegen het pomphuis
aangebouwde woning. We kennen hem als een bijzonder plezierige buurman èn als
goede ijverige tuinier. We zullen hem missen.
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februari 2010

maart 2010
april 2010

mei 2010

juni 2010

juli 2010

- als gevolg van het vrijkomen van huize Aantjes wil men de museumactiviteit en zo
mogelijk ook de VVV in H31 plaatsen. De toekomst van H80 moet worden bezien.
- 25 februari kwaliteitsdag rondleiders
- op 19 maart vrijwilligersuitje naar Kinderdijk incl. aperitief en erwtensoep
- 25 maart opening seizoen met lezing van dijkgraaf G.J. Doornbos en inleiding van
Theo Bakkers over de relatie klimaatverandering en waterbeheer in verschillende
tijdsperioden
- foto van voorterrein van H31 met moestuin van de heer Aantjes
- 26 febr. klusochtend
- actie werving medewerkers
- Ruurd Cattie per 15 februari bestuurslid
- op 11 maart een lezing in hervormde kerk van mevr. Rooijendijk over haar boek
‘Waterwolven’
- 19 maart excursie naar Kinderdijk
- 25 maart seizoensopening in het verenigingsgebouw met lezingen van Theo
Bakkers en dijkgraaf G.J. Doornbos
- 27 maart deelname aan de uitmarkt Krimpenerwaard, Berkenwoude
- op 17 april vrijwilligersdag NGS bij stoomgemaal Halfweg; we ontvangen dan een
NGS-vlag + het boek ‘het water. . . . . . de baas’
- 19 maart klusochtend
- voor activiteiten in maart zie Even Inklinken van februari
- 23 april klusochtend
- op 8 mei i.s.m. de historische vereniging Haastrecht en gemeente Vlist een
programma onder de titel ‘de Vlist – Boezemwater en Waterlinie’ bedoeld voor
fietsers en mensen die een dagje willen kanovaren. Er zijn plaatsen beschikbaar in
elektroboten. Theo Bakkers opent en leidt zijn Waterlinie-expositie in; er is een
dagprogramma opgenomen
- 20 april is er een ledenvergadering van de vereniging van Vrienden met een
inleiding van Henk Boer over de bemalingshistorie van de Lopikerwaard
- 28 mei klusochtend
- op 8 mei vertelde Theo Bakkers aan de hand van de expositie over het rampjaar
1672
- er wordt een enquête gehouden onder contactpersonen van bezoekende groepen
over kwaliteit van ontvangst, rondleiding en algehele opzet van ons aanbod
- er is een dicteerapparaatje aangeschaft waarmee je het verhaal dat je aan je
bezoekers vertelt, kunt terugluisteren
- reclame voor ‘Varend IJsselschip’: beurtdienst tussen Gouda en Oudewater in de
weekends met de trekschuit ‘Jan Kordaat’
- op 7 juni een lezing van Dolph Blussé van de Historische Vereniging Gouda over
vaarwegen en scheepvaart uit het verleden
- foto opening expositie ‘Rampjaar’ en een foto van dicteerapparaatje
- 25 juni klusochtend
- Bram Visser is als meeloper beschikbaar bij rondleidingen
- oproep om je beurt als rondleider niet te vergeten
- op 24 juli training poldermaquette
- nog geen definitieve beslissing genomen over bestemming huize Aantjes
- dhr. Willem van der Ham is benaderd voor het maken van de beamerpresentatie
over de toekomst van de Nederlandse waterstaat
- Hans Stam heeft een fietstocht naar Santiago de Compostella volbracht
- 30 juli klusochtend
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augustus 2010

september
2010

oktober 2010

november
2010

januari 2011

- reclame voor NGS-boek ‘Het water de baas – geschiedenis van de mechanische
bemaling in Nederland’
- 27 aug. klusochtend
- dank zij flinke subsidies uit EU-fonds voor plattelandsontwikkeling, rijkssubsidie
voor instandhouding monumenten en een provinciale subsidie kan er groot
onderhoud uitgevoerd worden. In de komende twee jaren zullen o.a. schilderwerk
en groot onderhoud in de woning van dhr. Aantjes plaatsvinden
- museumvernieuwing en beamerpresentatie
- de ruimte van Aantjes bij het museum betrekken moet een sterkere opzet van de
museumpresentatie mogelijk maken: minder rondleider-afhankelijk, meer leunend
op audiovisuele presentaties en andere vaste presentatievormen
- hoofdthema ‘kwetsbaarheid van de waterbouwkundige situatie’; een
beamerpresentatie gaat hiervoor als kapstok fungeren waarbij ons museumverhaal
breder dan tot nu toe wordt en verlengd wordt met een blik op de toekomst
- op de Open Monumenten Dagen van 11 en 12 september houdt Theo Bakkers een
inleiding bij zijn Waterlinie-expositie in het bijgebouw; een tweede expositie
gemaakt door Jaap Barendrecht en Piet Vervoort, gaat over de restauratie van de
zesde Boezemmolen
- ingeval van ‘no show’ een bos bloemen voor de VVV medewerkster
- foto van logo’s van subsidieverstrekkers
- 24 sept. klusochtend
- i.s.m. historische vereniging Haastrecht wordt het beheer van ons archief beter op
orde gemaakt met een databasesysteem.
- sinds begin sept. 2010 is de zijkamer in H80 verhuurd aan adviesbureau ‘Value
Force’
- 2011 is door de provincie ZH uitgeroepen tot molenjaar; subsidies mogelijk voor
publieke opening van gerestaureerde zesde molen en een bijdrage voor de nieuwe
elektrische buurtwinkelboot.
- twee foto’s van de Open Monumenten Dagen met Willem Broer en dhr. Aantjes
- 29 okt. klusochtend
- de plannen voor de museumvernieuwing zijn door Van der Ham in een rapport
weergegeven
- subsidieverzoek van ZHL, Erfgoedhuis ZH en Landschapsbeheer ZH aan de provincie
voor het realiseren van een presentatie/expositie in ons museum. Verder wordt
medewerking gevraagd aan ‘belevingstochten voor bezoekers van onze omgeving’.
Rond de jaarwisseling uitsluitsel over aanvraag.
- foto’s van restauratie zesde Hooge Boezemmolen en ons vergaderend bestuur in
Abraham Kroes
- 26 nov. klusochtend
- de gehele Even Inklinken van deze maand is gewijd aan de museumvernieuwing. Er
is een kort overzicht gegeven over de mogelijke bestemmingen van diverse ruimten
en over de te presenteren onderwerpen. Op de klusochtend van 26 nov. kan met
het bestuur gesproken worden over deze onderwerpen
- Klaas Dogterom loopt mee met het DB en zal waarschijnlijk de 26ste aanwezig zijn
- 28 jan. klusochtend
- op 10 jan. was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep museumvernieuwing
(de voormalige groep beamerpresentatie en bestuur); het overwegend goed
gewaardeerde rapport van Van der Ham werd kritisch tegen het licht gehouden
- op 12 jan. sprak het bestuur met ZHL; de nieuwe directeur Michiel Houtzagers
hield de relatie gemaal – ZHL tegen het licht; de jaarlijkse subsidie wordt beëindigd;
de Hooge Boezem molen en gemaal gaan verder. Concurrentie is niet de bedoeling.
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Samenwerking bij het organiseren van excursies in de regio staat voorop waarbij
molen en gemaal hun eigen verhaal vertellen. Het werven van extra vrijwilligers
maakt deel uit van de samenwerking
- op 26 maart wordt voor de tweede keer de uitmarkt Krimpenerwaard gehouden
- 25 febr. klusochtend met o.a. demontage van bad en aanrecht van de woning van
Aantjes
- er is een sponsornotitie voor fondsenwerving gemaakt
- geen subsidie voor molenjaar 2011
- 31 maart excursie gemaalvrijwilligers
- 4 april ledenvergadering Vereniging van Vrienden
- op 8 april vindt de vrijwilligersdag van NGS plaats op gemaal Broeken en Maten (bij
Kampen)
- op 14/15 mei heropening van de zesde molen door ZHL
- 25 maart klusochtend
- 18 maart bezoek van mevr. Raven, gedeputeerde van Utrecht en een delegatie van
Stichtse Rijnland o.l.v. dijkgraaf Poelmann
- 31 maart excursie medewerkers en partners naar Schoonhoven en Nederlek;
organisatie Ruurd Cattie
7 april gaat de interne kwaliteitsdag voor rondleiders met name over de vernieuwde
Hooge Boezem
- 29 april: klusochtend
- vrijwilliger Bert de Mik, 80 jaar geworden; er wordt een opvolger gezocht.
- Klaas Dogterom is op 4 april benoemd in het bestuur; in september wordt hij
voorzitter
- op 28 april laatste ledenvergadering Vereniging van Vrienden
- aan de syllabus van maart 2008 is hoofdstuk 5 toegevoegd: polders,
droogmakerijen en waterschappen
- op 6 en 21 mei zullen er 2 rondleidingen voor en door eigen mensen zijn
- het fotoboek over de restauratie van de Hooge Boezem molen van Jaap en Piet is
voor € 20 te koop
- fotografen wordt gevraagd foto’s van allerhande gemaalgebeurtenissen door te
spelen naar Joost Elias
- foto Bert de Mik
- 27 mei klusochtend
- zesde molen op 14 mei geopend. Er wordt gezocht naar een vorm om een
interessant gecombineerd publieksaanbod van molen en gemaal te realiseren
- op 28 april zijn de taken van de Vereniging van Vrienden overgedragen aan de
Stichting Bezoekerscentrum. Ruurd Cattie leidt een werkgroep die de band met onze
betalende en anderszins meelevende achterban zal aanhalen en uitbouwen
- er wordt gewerkt aan de concretisering van ideeën over datgene wat naast de
inleidende beamerpresentatie kan worden vertoond
- foto: in mei kregen wij o.a. bezoek van de motorclub Nieuwerkerk
- foto: opening zesde Hooge Boezem molen
- 24 juni klusochtend
- we gaan experimenteren met een gecombineerd zesde molen- en gemaalbezoek
- Simon Dupper heeft een videofilmpje van een schoolbezoek gemaakt
- mevrouw Bets Slootjes wordt opnieuw vrijwilliger; ook dhr. Alex de Jong
- er komt een mooie bijdrage van de drie waterschappen voor de
presentatievernieuwing
- foto klusser
- 29 juli klusochtend
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- foto’s over meubels op de Vlistkade
- 26 aug. klusochtend
- informatie over voortgang presentatievernieuwing:
* wat betreft financiën lijkt de beste optie een stap-voor-stap benadering verspreid
over twee à drie jaar
* het streven is om eind oktober een basisplan op hoofdlijnen te hebben
* het plan wordt gemaakt door Van der Ham en een nog uit te nodigen vormgever
* bij de beamerpresentatie gaat men uit van drie waterbedreigingen in onze regio:
het zakkende land, bedreigingen vanuit de rivieren en bedreigingen vanuit zee –
vroeger, nu en later
- samenwerking met ZHL over de zesde molen: vanaf volgend voorjaar zal een of
tweemaal per jaar een gezamenlijk bezoekevenement worden gepland voor de
combinatie gemaal, zesde molen en Hooge Boezem
- op 10/11 september zijn de Open Monumenten Dagen met o.a. een gemaalmodel
in werking van Willem Broer, uitleg poldermaquette, bij de molen de
restauratievideo van Piet Vervoort en een uitleg van de restauratie van Jaap B. i.s.m.
de molenaar en een natuurexcursie in de Hooge Boezem van ZHL
- 30 sept. klusochtend
- op de bestuursvergadering van 26 sept. heeft Klaas Dogterom het voorzitterschap
van Herman Lenderink overgenomen; Herman gaat de fondsenwerving voor de
nieuwe presentatie verzorgen
- op 1 oktober houdt Wim Boer een rondleiding voor de rondleiders
- oude computers in de aanbieding
- op 22 augustus presenteerden de heren Van der Ham en Meyer (vormgever) een
zogenaamd vlekkenplan voor de nieuwe presentatie in de klankbordgroep; algehele
indruk: veelbelovend begin; er wordt een prospectus gemaakt om voor te leggen
aan sponsoren
- op de Open Monumenten Dagen (10/11 sept.) waren er inclusief de zesde
molen200 bezoekers
- foto van het vlekkenplan
- 28 okt. klusochtend
- leermomenten voor rondleiders; n.a.v. de rondleiding van Wim Boer werden er
afspraken gemaakt over een onderhoudsbeurt voor de rondleiders; in januari wordt
de beamerpresentatie van de scholengroep getoond, gevolgd door syllabus-vragen;
eind maart presenteert de scholengroep de maquette en de machinehal; op 1 maart
is de jaarlijkse kwaliteitsdag voor rondleiders
- voortgang presentatievernieuwing: van vlekkenplan naar startdocument
- op 17 november bekijkt de klankbordgroep museumvernieuwing het plan
- i.v.m. restauratiewerkzaamheden zullen rondleidingen in de periode oktober t/m
maart beperkt mogelijk zijn
- 25 okt. klusochtend met o.a. het leggen van een vloertje voor het schuurtje van
Aantjes en het plaatsen van vier meter heg naast H80
- de eerste financiële toezegging voor de nieuwe presentatie is binnengekomen:
€ 24.000 van Stichtse Rijnlanden
- een exemplaar van het schetsontwerp van de presentatievernieuwing ligt in H80
ter inzage
- foto’s van klussen en verjaardag Sinterklaas
- 27 jan. klusochtend
- klusmiddag: wekelijks wordt op dinsdagmiddag gewerkt in de pompruimte
- VVV Groene Hart sluit wegens faillissement
- in huize Aantjes zijn twee aantrekkelijke ruimtes gerealiseerd
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februari 2012

maart 2012

- op 10 febr. een bijeenkomst voor nieuwe en oude rondleiders
- op 1 maart kwaliteitsdag voor rondleiders
- presentatievernieuwing:
* er is een comité van aanbeveling: dhr. J. Franssen - com. van de Koning ZH, mevr.
H.Z. Evenhuis - burg. Vlist, dhr. R.W. Krol – gedep. provincie Utrecht, voorzitter
Stuurgroep Groene Hart, dhr. P.J.M. Poelmann – dijkgraaf SR, dhr. G.J. Doornbos –
dijkgraaf Rijnland, dhr. G. de Jonge – hoogheemraad Schieland en Krimpenerwaard,
dhr. H.B.R. Letshert – bestuurslid ZHL, dhr. A.B. Westra – bestuurslid Bisdom van
Vliet.
* op 17 dec. was de gemeenteraad van Vlist op bezoek; er wordt gewerkt aan een
subsidieaanvraag van de zgn. POP-Leaderregeling (een Europese faciliteit t.b.v.
plattelandsontwikkeling)
* de drie omliggende waterschappen en de gemeente Vlist hebben financiële
toezeggingen gedaan; met onze eigen inbreng is ongeveer een derde deel van het
beoogde bedrag binnen
- 24 febr. klusochtend
- nog geen oplossing in zicht voor VVV
- bezoekersontvangst 2012; vanwege het wegvallen van de VVV zullen ook
Haastrechtse gastheren worden gevraagd tijdens hun dienst in het gemaal aanwezig
te zijn net als dat voor de niet-Haastrechtenaren gastheren altijd al van toepassing
was
- bibliotheek toegankelijk: Adriaan Besteman, Ed van den Heuvel, Wim Heuvelman,
Dick Molenaar hebben onze bibliotheek gesaneerd met een duidelijk overzicht en
een toegankelijke opstelling als resultaat; de bibliotheeklijst is per mail te
ontvangen; Dick Molenaar en Piet Vervoort gaan werken aan de digitalisering en
ontsluiting van ons beeldmateriaal
- rondleidersberichten:
* 10 febr. hebben 17 rondleiders het gemaalverhaal met elkaar gedeeld
* 1 maart is de jaarlijkse kwaliteitswerkdag voor rondleiders aan de orde; met
aandacht voor de verschuivingen in het gemaalverhaal als gevolg van de nieuwe
presentatie
* dhr. Hoogendoorn van het Bureau Deltares over de kwaliteit van rivierdijken
- de vrijwilligersdag vindt op 30 maart plaats bij het gemaal Abraham Kroes in
Moordrecht
- een tweetal excursies:
* op 10 maart naar het 19de eeuwse Fort Hoek van Holland
* op 16 maart vrijwilligersdag NGS in Amsterdam, Korte Ouderkerkerdijk
- presentatievernieuwing: de Europese POP-Leader subsidieregeling verdubbelt
andere subsidies; we vragen aan
- wisseling van penningmeester: Pieter Klip stopt per 1 februari als penningmeester
van de Stichting Bezoekerscentrum; Pieter gaat wel door met de Onroerend Goed
Stichting; Roel Dikhooff volgt Pieter op
- 29 maart klusochtend en daarna excursie naar het gemaal Abraham Kroes in
Moordrecht
- Vieren en Verder: op 21 maart presenteerde de scholengroep zich tijdens de
manifestatie Vieren en Verder, een congres bedoeld voor leraren uit BO en VO,
directies en besturen uit educatieve instellingen, erfgoedinstellingen en ambtenaren
cultuur en onderwijs uit ZH-gemeenten
- bezoekersontvangst seizoen 2012: geen VVV-dames meer dus de achterwachten
worden regulieren gastheren en gastvrouwen met alle (administratieve)
handelingen die daarbij horen
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- foto: brug naar Hooge Boezem bijna klaar
- foto: Adriaan Besteman en Wim Heuvelman in de St.-Janskerk in Gouda
- 27 april klusochtend
- presentatievernieuwing: een programma van eisen wordt momenteel voorbereid
- arrangement stoom, wind en water: op 14 april waren er ongeveer dertig
deelnemers aan deze gezamenlijke activiteit van het ZHL en het gemaal
- ontvangst donateurs: op zaterdag 12 mei is er een ontvangst van donateurs
- eindfase restauratietraject: er is sprake van administratieve vertraging
- bezoekersontvangst seizoen 2012: op enkele schoonheidsfoutjes na doen de
gastheren en gastvrouwen het goed
- twee foto’s: stoommachine op 14 april en wervingsfolder vrijwilligers van Simon
Dupper
- 25 mei klusochtend
- Ed van den Heuvel herstelt van een lichte TIA; het groepsbezoek wordt door Joost
en Anne Marie gedaan
- jaarmarkt zaterdag 2 juni: oproep vrijwilligers
-aanpassing organisatie gemaalbezetting: de verblijfplaats van de gastheer is in
principe H80, indien daar niet aanwezig, moeten de bezoekers oversteken naar H31
en langs het water naar de achteringang van het gemaal
- ontvangst donateurs op 12 mei: belangstelling niet erg groot maar wel voor
herhaling vatbaar volgend jaar
- 27 juli klusochtend
- Anne Marie Vermulm liep de vierdaagse en sponsorde daarmee de tweede fase
restauratie van de 6e Boezemmolen
- Rabo-sponsoractie Krimpenerwaard in Beweging: ons gemaal is op 8 sept. (eerste
dag van OMD-weekend) stempelplaats voor de wandel- en fietsroutes in de
Krimpenerwaard
- foto Anne Marie Vermulm bij intocht vierdaagse
- 26 okt. klusochtend
- machinistenwoning is per 1 december verhuurd aan Makelaar Klein
- herinrichting van H31
- in de entreeruimte komt onder de trap een pantry; boven wordt de interne
vergaderruimte gerealiseerd
- project presentatievernieuwing: er is met de heren Van der Ham en Meyer een
overeenkomst getekend voor het maken van de nieuwe presentatie; bij het
opstellen van dit contract was een professionele museumconsulent betrokken: dhr.
Sparreboom
- informatie over vorderingen nieuwe presentatie: er komt een leesmap met daarin
de belangrijkste zaken met betrekking tot de presentatie-in-wording
- foto: nog een keer de machinistenwoning als bedrijfsrestaurant
- 30 nov. klusochtend
- snelle verhuizing: vanwege de verhuur is H80 leeg opgeleverd; de pantry zal
binnenkort gereed zijn
- einde restauratieproject in zicht: zichtbare resultaten zijn het vernieuwde
parkeerterrein, het hek aan de westzijde hiervan, glaspanelen in de aanbouw,
schilderwerk van muren aan de achtergevel; er komt nog een nieuw houten hek als
afsluiting naar het parkeerterrein
- de bestuurlijk administratieve afwerking is een geweldige klus vanwege de vele
kleine lettertjes die een Europese subsidie omgeven; Pieter Klip, Rinus Dionisius en
Herman Lenderink hebben er een dagtaak aan
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- informatie aan onze buren: op 8 nov. is er een brief gestuurd aan de buren van het
gemaal met als onderwerp de herinrichting; hierin wordt aandacht gevraagd voor de
voorwaarden waaronder de vijf op eigen terrein gerealiseerde parkeerplaatsen
door de buren mogen worden gebruikt, namelijk de voorwaarde dat bij groot
bezoek aan het gemaal of andere activiteiten het terrein vrij wordt gehouden; ook
zullen wij een bord eigen terrein plaatsen
- 22 febr. klusochtend
- op 7 maart kwaliteitsdag rondleiders
- werkgroep publiciteit: Simon Dupper en Jan van Overbruggen komen met
voorstellen over publiciteit nieuwe expositie
- samenwerking musea Krimpenerwaard: Bisdom van Vliet, Krimpenerhof,
Zilvermuseum en ons gemaal. Wie alle vier musea bezoekt krijgt een ets naar keuze.
Sponsor Rabobank
- 29 maart klusochtend
- bezoekersontvangst nieuwe seizoen: op maandag voor passanten gesloten;
rondleider bij voorkeur in het gemaal aanwezig. De bezoeker wordt verzocht de
gastheer te bellen!
- presentatievernieuwing: fondsenwerving loopt naar wens; er is een
informatieordner ‘presentatievernieuwing’ gemaakt
- zaterdag 6 april: arrangement stoom, wind, water i.s.m. Z.H.L
- 6 en 7 april museumweekend
- 19 april vrijwilligersdag NGS in Appeltern
- 26 april klusochtend
- bezoekersontvangst aandachtspunt: invullen logboek met name het vermelden van
het aantal bezoekers
- 20 april een geslaagde vrijwilligersexcursie naar de Lekdijk en het dijkhuis in
Jaarsveld o.l.v. Henk Boer; voortreffelijke erwtensoep van Kees de Ruijter
- columnist ? Wie wil de Even Inklinken opluisteren met een column?
- donateursbijeenkomst 11 mei; overwogen wordt het huidige saldo van ongeveer
€ 4000,-- te bestemmen voor een nieuwe projectievoorziening
- 11 mei herhaling stoom, wind en water
- twee foto’s van vrijwilligers gemaakt door Ben de Graas en Jan Zandvliet
- 31 mei klusochtend
- verslag bezoek stoomgemaal Appeltern
- de opleiding van rondleiders is zeer intensief met jaarlijkse evaluaties
- 14 en 15 juni: kennisbijspijkerbijeenkomsten voor rondleiders
- toeristische informatie: Rineke v.d.Berg, Adri Nonner en Maatje de Ruiter
(voormalige VVV’ers) gaan aan de slag met een klein toeristisch informatiecentrum;
er wordt gewerkt aan een klapper met informatie over de belangrijkste regionale
attracties; er wordt gewerkt aan een ‘ABC-toeristische informatie’ voor
dienstdoende gemaalvrijwilligers. Wie helpt?
- presentatievernieuwing: er wordt hard gewerkt aan de inrichting van de drie
binnenruimten: entree, Aantjes-beneden en Aantjes-boven
* entreeruimte: wandbrede luchtfoto 1925, wandbrede historische foto
centrifugaalpompen, pantry onder trap, verrijdbare balie, folderpresentatie, bord
met vermelding sponsoren, cassette met zilveren eerste steen/troffel,
tafeltje/stoelen
* Aantjes-beneden (dalend land, polderland): topografische vloerkaart, historische
kaart anno 1520, drie lichtbakken met foto’s van verkaveling, veenplas,
droogmakerij; panelenpresentatie lokale bemalingsgeschiedenis op uitrijdbare
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wanddelen, pionnen met verwijzingen naar een persoon en een plaats, touch screen
met een compilatie van bestaande films, bankje + nestbare krukken
* Aantjes-boven: zes glazen panelen met elk een eigen monitor met drie minutenpresentaties, een of twee bankjes
* buitenruimte: opknapbeurt antiek hek
- 28 juni klusochtend
- jaarmarkt: 25 mei. Foto van onze standhouders
- 14 juni informatieochtend rondleiders over poldermaquette, model Waaiersluis,
machinehal
- schoolbezoek: op 21 juni stond de teller op 1152 leerlingen
- presentatievernieuwing: binnenkort zullen aan vier onderaannemers opdrachten
verleend worden. Het oorspronkelijke machinekamerbudget zal deels worden
ingezet voor de entreeruimte en Aantjes beneden en boven. In het najaar de
ruimten Aantjes beneden en boven klaarmaken; aan het eind van het jaar der
herinrichting van de entreeruimte
- 26 juli klusochtend
- presentatievernieuwing: de laatste loodjes voor het vaststellen van beelden en
teksten zijn nu aan de orde; overleg over monitorpresentaties is gaande;
contractering bouwkundig aannemer aanstaande; overleg met scholengroep over
wensen voor de machinehal
- aanwijzingen promotieactie vier musea, o.a. instructie over stempelkaarten
- toeristisch: er is een ordner samengesteld met gegevens over bezoekwaardigheden
in en om Haastrecht; volgend jaar is er een snelle computer die onze gasten naar de
websites kan laten kijken
- kalender:
* in augustus ruimte Aantjes boven vrijmaken
* vanaf de sluiting in oktober tot aan de opening (april 2014?) geen rondleidingen
meer mogelijk
* 14 september OMD met de RABO-actie Krimpenerwaard in beweging en het
arrangement stoom, wind en water
* 21 september ruim extra bezoek i.v.m de fietstocht van het Watergilde Gouda
- foto: molen Bonrepas 1905
- 30 augustus klusochtend: Willem Broer en Vincent v.d. Heuvel gaan in Aantjes
beneden met elektrische voorzieningen aan de slag
- project ‘groot onderhoud’ afgesloten
- 13 augustus vond de laatste betaling plaats voor het project ‘groot onderhoud’,
een jarenlange klus voor zowel hand- en hoofdwerkers met de nodige avontuurlijke
momenten op financieel-administratief vlak
- presentatievernieuwing: in de informatieordner is te zien hoe de ruimten eruit
gaan zien
- V.d. Kroon wordt bouwkundig aannemer; electro-/AV-installateur Mansfeld gaat
aan de slag. De gebroeders Bakker zorgen voor de interieuraankleding
- schilderij: van dhr. Roest uit Sassenheim een schilderij cadeau gekregen met
daarop aantal Hooge Boezemmolens; schilder was de heer A.F. Teepe (1873-1940)
leraar en onderdirecteur van de Zilvervakschool in Schoonhoven
- opening vernieuwde expositie op 4 april 2014; op 11 april 2014 NGS op bezoek
- 27 sept. klusochtend
- Adrie Koolmees en Jan Zandvliet nemen de coördinatie van het eigen beheerwerk
over van Nanko
- septemberbezoek en winterstop:
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* op 14 sept. op OMD waren er 130 bezoekers; veel waardering voor de
machinemodellen van Willem Broer
* op 21 sept. waren er bijna 50 mensen via het Goudse Watergilde
* vanaf 1 oktober een bezoekstop
- presentatievernieuwing:
* de oorspronkelijk beoogde financiering is volledig ingevuld, het resultaat van 16
toezeggingen en 5 afwijzingen
* het uitvoeringswerk is gestart
* de machinehal wordt het sluitstuk met het resterende geld (december/januari)
- interne introductie: begin 2014 komen de rondleiders bijeen om de nieuwe
groepsrondleiding in te vullen
- foto van een draaibare peilschaal
- 25 okt. klusochtend, Jan Zandvliet en Adrie Koolmees nemen voorlopig de
honneurs waar voor Nanko; Van der Bas start met voorterrein
- presentatievernieuwing: de vloerkaart beneden wordt gelegd. Een foto van de
kaart gaat naar de subsidiegever ANWB-fonds
- bezoekersaantal 2013: ruim 2400
- opening nieuwe expositie 4.4.2014
- foto van Jan Zandvliet in entreeruimte
- foto van Klaas en Herman t.g.v. afronding groot onderhoudsproject op 17 sept.
2013
- 29 nov. klusochtend
- presentatievernieuwing:
* er wordt geschaafd aan de zes korte filmpjes
* voor de machinehal wordt een zaalbrief gemaakt; het bestaande platte tv-scherm
komt tegen de zuidwand
* op het voorterrein komen nog een peilschaal, een oriëntatietafel, een
schoorsteenmarkering en een informatiebord aan de straat
* in januari de eerste kennismaking van gastheren/gastvrouwen met de nieuwe
presentatie
- foto peilschaal buiten
- 31 jan. klusochtend
- presentatievernieuwing: er wordt gewerkt aan het voorterrein, de afwerking van
de machinehal, de inrichting van het bijgebouw en de publiciteit (folder, website)
- rondleiden nieuwe stijl: op 14 jan. was de eerste introductie; er volgen er nog
twee; de kunst is een goede invulling te vinden van de rondleidersrol bij een
expositie die zelfverklarend zal zijn; er komt geen speciale rondleiding voor
passanten want de expositie verklaart zichzelf; voor de gastheren/-vrouwen is dus
geen bijzondere kennis van het waterverhaal vereist; oproep voor nieuwe
gastheren/-vrouwen
- opening vrijdagmiddag 4 april; een mini-symposium in Concordia, daarna de
eigenlijke opening in het gemaal; van 4 april t/m 11 april achter het gemaal een tent
met terrasverwarming
- foto van de expositie in ontwikkeling
- 28 febr. klusmiddag
- van 09.30 tot 12.00 scholing gastheren/gastvrouwen en rondleiders; Nanko
verzorgt een experimentele rondleiding; Adri Nonner en Rineke v.d. Berg geven
informatie over algemeen-toeristische zaken; Klaas laat zien hoe alle knoppen
werken
- 12.30 instructie over alarm inclusief persoonlijke code
- nieuwe gastheren/gastvrouwen: Cor Koot, Rineke v.d.B., Maartje de R. en Adri N.
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- vrijdagmiddag 21 maart: kennismaking van medewerkers en hun partners met het
vernieuwde gemaal inclusief maaltijd
- opening 4 april; ook partners ’s middags welkom
- zaterdag 5 april: open dag voor alle inwoners van Haastrecht
- vrijdag 11 april: ontvangst vrijwilligers NGS
- tijdschriftenbon van gemeente Vlist: voor het werk van vrijwilligers in de gemeente
wordt hun een tijdschriftenbon beschikbaar gesteld
- dankwoord Klaas Dogterom; Klaas dankt en complimenteert alle vrijwilligers voor
hun vele werk rond de expositierealisatie en de inzet op de startmomenten op 4, 5
en 11 april
- 25 april klusochtend
- lopende zaken presentatievernieuwing: opleiding, website, informatie voor
buitenlandse bezoekers, folderwand, alarmsysteem
- rode klapper: op de balie ligt een rode klapper met informatie voor gastheren m/vr
over bezoekontvangst, openen en bedienen presentatie, promotie vier musea
Krimpenerwaard, consumptieprijzen, vrijwilligersoverzicht
- 3 foto’s rond opening
- 30 mei klusochtend; grasmaaiers gezocht
- de Hooge Boezem; op 14 juni is het arrangement ‘Stoom, Wind, Water’ met de
huidige stand van de vernieuwingen in de Boezem
- Engelse tekst: wie kan onze tekst omzetten in goed Engels?
- oosthekje: met hangslot overlast vissers bestrijden
- hulp bij schoonmaak: aub netjes houden om de werklast van Rineke te beperken
- 27 juni klusochtend
- werving collega’s en workshops
- op zaterdag 6 sept. is er een kennismakingsochtend voor mensen die
geïnteresseerd zijn in ons waterverhaal; er zal een vijftal workshops worden
gegeven; we hopen door deze acties nieuwe vrijwilligers aan te trekken
- vissers wegsturen aub
- foto cd-rom nieuwe presentatie 11 febr. 2014
- 25 juli klusochtend
- Herbert Hooijkaas overleden 19 juli 2014; in memoriam van Nanko over deze
toegewijde rondleider
- foto Herbert Hooijkaas
- informatie over inloopochtend voor nieuwe vrijwilligers 6 sept.: voor onze nieuwe
expositie ‘1000 jaar leven met water’ hebben we meer gemaalmedewerkers nodig;
vandaar de inloopochtend
- workshops: van half september tot/met half oktober organiseren we voor (nieuwe)
belangstellenden een vijftal workshops
* 1. Dalend land en bedreigingen
* 2. Ontstaan en ontwikkeling van de Hooge Boezem achter Haastrecht
* 3. Machinekamer
* 4. De buitenmaquette en de modellen in het bijgebouw
* 5. Praktijkoefening
- 29 aug. klusochtend
- maandag 25 aug. calamiteitenproef Hooge Boezem: 70.000 m3 water uit IJssel in
Hooge Boezem; het gemaal is die maandag open van 09.30 – 14.00 uur; om 11.30
legt projectleider Yvo Snoek de bedoeling van de proef uit;
- 25 sept. officiële opening van de waterberging Hooge Boezem achter Haastrecht
door de commissaris van de Koning; daarna bezoek van de officials aan ons gemaal
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- 6 sept. inloopochtend nieuwe vrijwilligers
- coördinatie marketing en PR: Lyanne de Laat zal tot eind van het jaar 2014 de
coördinatie op zich nemen
- 27 sept. klusochtend
- 25 aug. ruim honderd bezoekers op gemaal i.v.m. test Hooge Boezem
- inloopochtend 6 sept.; ruim 20 personen toonden belangstelling voor het gemaal
en namen deel aan de workshops
- 13 sept. Open Monumenten Dag: meer dan 100 bezoekers
- 25 sept. officiële opening van waterbergingsgebied door Jaap Smit, commissaris
van de Koning
- foto 25 aug. de Hooge Boezem onder water en foto workshop in de ochtendnevel
- 31 okt. klusochtend
- 23 okt. lezing over turfwinning in Concordia door de heer Van ’t Riet
- 25 okt.:
* gemaal geopend met i.v.m. Molendag Lopiker- en Krimpenerwaard
* de deelnemers aan de workshops zijn eveneens welkom
- film over Hooge Boezem als waterbergingsgebied: op onze website te zien
- foto 25 september: commissaris van de Koning t.g.v. opening waterberging
- foto 11 oktober: deelnemers laatste workshop in actie
- 28 nov. klusochtend
- 22 nov. bezoek vrijwilligers aan de gemalen DE NESSE en VERDOOLD
- 13 dec. gemaal open t.g.v. afscheid gemeente Vlist per 1.1.2015; rondleiders
helpen rondleiders-in-spe op weg
- dinsdag 16 dec. inleiding van Theo Bakkers over ‘galerij van waterstaatpioniers’
- 28 dec. verhalen tussen oud en nieuw
- bestuur vernieuwd: de besturen van bezoekerscentrum en het gemaal gaan samen
verder als de Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht; de
samenstelling daarvan is als volgt: Klaas D. (vz), Roel D (p.m.), Adrie K. (secr.), Nanko
D., Rinus D., Jan D., Ed.v.d.H.
- 2 foto’s van excursie van 22 nov.
- 28 dec. verhalen tussen oud en nieuw
- 30 dec. Stoom Afblazen op het gemaal voor jong en oud
- film waterberging Hooge Boezem voor het Liliane-fonds; voor € 10 is deze film van
Rob de Weger (amateurfilmclub het Toverlint) te koop; elke bijdrage gaat naar het
Liliane-fonds
- gemaal op facebook: op www.facebook.com/gemaalhaastrecht is onze pagina te
zien; berichten aanleveren bij Lyanne de Laat en Emmy van Harskamp
- foto: nieuwjaarskaart 2015
- 30 jan. klusochtend
- 12 febr. lezing Wim Blanken over de Batavia
- nieuwe ronde workshops in februari en maart
- 21 maart vrijwilligersexcursie naar Waaiersluis in Gouda
- Stagiaire Merel Huizinga; deze stagiaire van de Reinwardt Academie helpt de
scholengroep met het maken van een speurtocht 6-12 jaar en bij de herziening van
de lesbrief
- op 13 dec. kwamen 75 bezoekers naar het Stoom Afblazen
- 20 jan. open coffee (netwerkbijeenkomst van ondernemers in de
Krimpenerwaard) op ons gemaal; dijkgraaf Hans Oosters legt het belang uit van het
waterschap; dhr. Oosters en voorzitter van netwerk ontvangen als eersten de
nieuwe folder van het gemaal
- het seizoen 2015 loopt door tot en met oktober 2015
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- 22 jan. gastheer voor “Struinen en Vorsen” Theo Bakkers vertelt over de
geschiedenis van de oude Hollandse Waterlinie
- 14 febr. het nieuwe college, de gemeenteraad en de commissies van de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard starten hun tour door de nieuwe gemeente op ons
gemaal
- foto’s van de Batavia, de Waaiersluis, Stoom Afblazen 2 x en de nieuwe folder
- 27 febr. klusochtend
- bestuurssamenstelling: Piet Soons is benoemd tot bestuurslid met de portefeuille
Marketing en Communicatie
- smoelenboek: Jaap Barendrecht werkt aan een smoelenboek voor onze vrijwilligers
- er wordt gewerkt aan een digitale agenda voor groepsbezoeken
- nieuwsbrief 2015: in de tweede helft van maart komt deze uit in een geheel
nieuwe A4 uitvoering
- 12 febr. lezing over de Batavia door Wim Blanken; hij was jarenlang rondleider op
de Batavia in Lelystad
- 14 febr. bestuur Krimpenerwaard en HHS Schieland/Krimpenerwaard in het
gemaal; op deze bijeenkomst hield dijkgraaf Hans Oosters, i.v.m. aanstaande
waterschapsverkiezingen een inleiding over de taak van het hoogheemraadschap en
het belang van ons museum met de geschiedenis van 1000 jaar waterbeheer
- 24 febr. Stoom Afblazen voor de jeugd, o.a. Gerda Hoogendijk vertelt het sprookje
de ‘vijvervrouw’
- op 6 maart ontvangt gedeputeerde Han Weber het eerste exemplaar van ‘Groene
Hart Leven’ met als thema de Oude Hollandse Waterlinie
- 19 maart try out van het Waterwandelarrangement 1815 o.l.v. watergids Marina
Perdijk
- Even Inklinken: deze is de laatste van een jarenlange maandelijkse reeks Even
Inklinkens, samengesteld door Joost Elias; dank voor de uitstekende wijze waarop
het wel en wee van het gemaal is beschreven
- foto’s bezoek bestuur Krimpenerwaard en HHS S/K, glossy OHWL, Waaiersluis
-het eerste EI-nummer onder redactie van Piet Soons en Lyanne de Laat
- 21 maart uitnodiging vrijwilligersochtend
* excursie op de Waaiersluis
* een lezing van Herman Lenderink over 25 jaar gemaal
* afscheid bestuursleden + broodjeslunch
- foto: Waaiersluis
- 27 maart klusochtend
- 27 maart vrijwilligersdag van de NGS in Echten Friesland
- 1 april start seizoen. Ed vd.H. en Anne Marie stoppen met het inroosteren
gastheren/gastvrouwen; nieuwe roosteraars gezocht
- in april is de nationale museumweek en de maand van het Groene Hart
- smoelenboek: de “ gezichtslozen” dienen zich te melden bij Jaap Barendrecht
- missie: het bestuur heeft de missie van ons museum op papier gezet; indien
aanvullingen gewenst dan aub reageren
- vrijwilligersdag gemaal: op 21 maart waren meer dan 50 vrijwilligers present;
afscheid werd genomen van bestuursleden en vrijwilligers met een grote staat van
dienst; ook werd de Jaaruitgave 2015 uitgereikt
- foto’s: Waaiersluis 2x, van bestuursleden en vrijwilligers 10 x
- foto van museumweek 2x
- 24 april klusochtend met appeltaart
- 25 april feestelijke opening sluizen Hekendorp
- cursus Erfgoed vrijwilligers ZH van start; wie doet mee?
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- alarmbel op de voordeur
- Rabobank Krimpenerwaard: sponsor van museum; op 26 maart contract getekend
- digitale agenda
- tiende waterconferentie in Gouda op 18 juni
- 21 mei waterwandeling 1815
- 30 mei arrangement ‘Stoom, Wind en Water’
- musea in de regio; overzicht museumbezoek, o.a. bezoek de 4 musea, spaar voor
een ets
- missie van ons museum; de definitieve versie is opgenomen
- foto’s: Hekendorpse sluis, ondertekening contract, digitale agenda, Koeneschans,
musea in de regio 2x, foto gemaal
- 29 mei klusochtend
- vernieuwde website in de lucht; Pieter Klip en Lyanne zijn webmasters
- beste mensen: voorzitter spreekt dank uit voor de inzet nieuwe vrijwilligers; enkele
oudere vrijwilligers, Bram Visser, Theo Bakkers, Ed van den Heuvel, zitten
momenteel in de lappenmand
- onveilige situaties: Jan van Herk biedt aan samen met enkele anderen een risicoinventarisatie uit te voeren en een verbeterplan op te stellen
- 30 mei arrangement ‘Stoom, Wind en Water’
- 30 mei flyeren i.v.m. de jaarmarkt
- 25 jaar Stichting: ideeën voor activiteiten
- bezoek schoolklassen: per 30 juni waren er 44 schoolklassen geweest; het aantal
losse bezoekers was slechts 18
- jeugdpaspoort: in het Krimpenerwaard paspoort staan 30 geselecteerde attracties
waaronder het gemaal; na bezoek aan ons gemaal ontvangen kinderen een
sleutelhanger met een mini-waterpasje
- het gemaal op de kaart zetten: wie kan de commissie Marketing en Communicatie
helpen aan adressen van organisaties om bezoeken aan ons museum te stimuleren;
verspreiden van magazines en flyers in familie-, vrienden- of kennissenkring wordt
van harte aanbevolen
- foto’s: heggenschaar, website, machinehal, wandelgroep, schoolbezoek, 2 flyers,
een jaaruitgave 2015
- 26 juni klusochtend
- scholenbezoek: van april t/m juni ontvingen we 1104 leerlingen; de beoordeling
door leerkrachten was 8.3
- verlaagde entreeprijs: mede in het licht van dit jubileumjaar verlagen we in juni/juli
voor bezoekers buiten groepsverband de entree tot € 2,-- Tourweekend 5 juli; i.v.m. passage Tour de France zijn we zondagmiddag op 5 juli
geopend
- 4 juli op het Kerkplein is er een Montmartre waar Emmy van Harskamp en Mariëlle
Azim actief zijn
- 16 juli zomeravond-waterwandeling in het kader van waterarrangement 1815
- cursus ZHL: hoe zorgen we ervoor dat gezinnen met kinderen ons museum
bezoeken?
- jongerenpaspoort Krimpenerwaard: 15 juni officiële start
- waterbeeld: het streekfonds Krimpenerwaard heeft aanbod om kinderen met een
digitale camera op pad te sturen voor de bewustwording van de rol van water in
eigen woonomgeving
- terugblik tiende waterconferentie in Gouda: verslag op website www.diegoude.nl
- ballonnen met logo van gemaal ophangen tijdens openingstijden
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- foto’s van scholierenbezoek, logo Tour de France, flyer 1000 jaar leven met water,
wandeling in Vlist, paspoort Krimpenerwaard, fotomakende kinderen
- 31 juli klusochtend
- oude fiets gevraagd als aandachtstrekker bij het gemaal
- rooster gastheren/gastvrouwen: Nanko en Adrie nemen dat in september/oktober
voor hun rekening
- blauwe ballonnen: gebruiken aub
- 12 september Open Monumentendag + locatie voor Rabobank-actie
Krimpenerwaard in beweging
- Wandelarrangementen: 1 aug. stadswandeling door Haastrecht; 20 aug. de
wandeling 1815
- 1 okt. jaarlijkse erfgoeddag ZH met als thema: erfgoed, nu voor later
- foto’s: ballonnen aan hek, logo’s Waterlinie en Erfgoeddag
- 28 aug. klusochtend
- agenda 2015: groepsbezoeken lopen altijd via Adri N., Maartje en Rineke
- beurs gestolen; aandacht voor veiligheid spullen vrijwilligers en bevestiging van de
fooienpot bij de achterdeur
- werking alarm: zorg ervoor dat de deuren van de twee meterkasten gesloten zijn
omdat anders het alarm niet werkt
- logboek 2015: tips voor het invullen
- flyer scholen: de nieuwe flyer wordt verspreid onder de scholen in onze regio
- waterrad: er is een idee voor het maken van een publiekstrekker door een
schoepenrad te plaatsen in de inlaatstroom aan de oostzijde van het gemaal
- jubileumuitstapje: ideeën hiervoor gevraagd
- Open Monumentendag op 12 sept. Krimpenerwaard in beweging op 12 sept. Wie
helpt?
- jongerenpaspoort Krimpenerwaard: stempel en miniwaterpasje bij bezoek
- jaar van de Waterlinies: op 17 sept. het wandelarrangement 1815
- 20 sept. miniopera ‘De Waterprins’ in Concordia
- 1 okt. jaarlijkse erfgoeddag
- foto’s van o.a. klussende fietsenmakers, flyer schoolexcursie, van de mini-opera
- 25 sept. klusochtend
- thema 2016: het bestuur wil een aantal activiteiten ophangen aan een jaarthema.
Wie heeft een idee voor een jaarthema?
- bestuurswisseling: Nanko stopt aan het eind van het jaar; Dick Verstoep treedt toe
- druk najaar:
* vrijwilligersuitstapje op 7 nov. naargemaal Cruquius
* interview met Wim Heuvelman op radio Krimpenerwaard
* scholierenbezoek vanaf zomervakantie: ruim 300 belangstellenden
* paspoort Krimpenerwaard
* 15 oktober: wandelarrangement 1815
- scholing rondleiders: advies voor rondleiders-in-opleiding: meelopen met ervaren
rondleiders; in het voorjaar van 2016 een cursusavond over rondleiden in de praktijk
- blauwe fiets: de ‘nieuwe’ oude blauwe fiets van Joost Elias is beschikbaar als
aandachtstrekker voor het gemaal; aan het stuur hangt een bord dat het gemaal
tevens een watertappunt is
- nieuwe inwoners welkom: het gemaal gaat nieuwe inwoners in de
Krimpenerwaard in het kader van de inburgering uitnodigen voor een bezoek aan
het gemaal; dit jaar zijn er bijeenkomsten op 24 okt. en 21 nov.
- kerstvakantie:
* op 27 dec. locatie voor ‘verhalen tussen oud en nieuw’
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* op 29 dec. Stoom Afblazen;
- 12en 13 sept. succesvolle Open Monumentendagen: 150 bezoekers
- museumjaarkaart: een onderzoek naar de voordelen van een museumjaarkaart
heeft plaatsgevonden; lusten en lasten afwegend is wederom besloten nog maar
even niet mee te doen
- gezegde van de maand: die het water deert, het water keert
- nat uitstapje van Casimir: krantenknipsel over bezoek van deze school
- foto’s: gemaal Cruquius, logo’s, blauwe fiets, muziekuitvoering Concordia op Open
Monumentendag, schoolexcursie Casimir
- 30 okt. klusochtend
- 6 nov. deelnemersvergadering NGS: in Veessen
- 7 nov. vrijwilligersexcursie naar Cruquius met Peter Straub als onze buschauffeur
- 8 nov. film + toelichting in fort Wierickerschans: Holland – Natuur in de Delta
- 21 nov. rondleiding nieuwe bewoners gemeente Krimpenerwaard
- 3 dec. excursie van scholengroep naar het Watermuseum in Arnhem
- record aan scholenbezoeken: op 9 okt. kwam de 1500ste leerling naar het gemaal
- ingezonden brief van Adriaan Besteman over de 1500ste leerling van dit jaar en de
mededeling dat we van Jaap Hagoort, coördinator van de muskusrattenbestrijding
van de Stichtse Rijnlanden een opgezette muskusrat hebben ontvangen
- nascholing vrijwilligers: aub opgeven voor nascholing najaar 2015/voorjaar 2016
- watergezegde van de maand: Die het water deert, het water keert.
- foto’s van het gemaal Cruquius, Klaas + burgemeester Bruinsma, schoolklas, poster
film, de opgezette muskusrat
- 26 nov. klusochtend
- Ed v.d. Heuvel overleden op 20 nov.: in memoriam: tien jaar regelde hij
groepsontvangsten en was hij betrokkenlid van de scholengroep en het bestuur
- 28 nov. stadswandeling Haastrecht
- 3 dec. bezoek Watermuseum
- 17 dec. overleg met vrijwilligers: Hoe verder met het gemaal?
- foto’s over de calamiteitenproef Hooge Boezem bestellen bij Lyanne de Laat
- excursie gemaal Cruquius: 9 foto’s
- rondleiding nieuwe inwoners 21 nov. : Ruurd Cattie heeft enkele mensen
rondgeleid
- museumpeil: aandacht voor het blad Museumpeil; een vakblad voor
museummedewerkers
- motoren: bezoek van motorclub
- Wist u dat? Interessante documenten voor ons museum worden opgenomen op
onze website onder de kop ‘Wist u dat?’
- bestuurswisseling per 1 jan. 2016 treedt Nanko Dijkveld Stol terug en wordt Dick
Verstoep bestuurslid
- gezegde van de maand: Veel geschreeuw en weinig wol; dat geldt niet voor Nanko
Dijkveld Stol. Nanko gaat uit het bestuur, maar niet uit beeld. Hij blijft beschikbaar
als rondleider en kluscoördinator
- foto’s van Ed. v.d. Heuvel, Nanko Dijkveld Stol, Dick Verstoep, stadswandeling
Haastrecht, museumbezoek Arnhem, ondergelopen Hooge Boezem, nieuwe
inwoners bij Crossleymotor, motorclub the oldtimers
- 27 dec. verhalenfestival
- 29 dec. Stoom Afblazen met o.a. lego
- 21 jan. lezing van Adwin Bosschaart (lector didactiek Amsterdam) over de
bewustwording van vijftienjarigen van overstromingsgevaar
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- vergezichten: 17 dec. kwamen 30 vrijwilligers nadenken over het onderwerp ‘de
toekomst van het gemaal’; Joop Trouborst, Herman Lenderink, Theo Bakkers en
Cees Scheer boden aan het thema “Dijken en veiligheid” verder te gaan verkennen
- 3 dec. bezoek aan Watermuseum Arnhem; het reliëfmodel van Nederland werd
aandachtig bestudeerd en uitgeprobeerd, ook al omdat ons museum de 3-D-kaart
aankocht als aanwinst voor met name het scholenbezoek
- gezegde van de maand: ‘Dat is misschien een dijk te ver’
- foto’s: nieuwjaarswensen bestuur, poster verhalen tussen oud en nieuw, poster
Stoom Afblazen met lego, van Adriaan Besteman over afstappende fietsers aan de
waterkant, kaft boek van A. Bosschaart Dry Feet in the Polder?, bezoek
Watermuseum 2x
- 29 jan. klusochtend
- nieuwe inwoners welkom op 30 jan.
- stagiair Justin van den Heuvel uit Leerdam stelt zich voor
- Stoom Afblazen 23 febr.
- oproep voor contacten met scholen: verzoek van scholengroep aan vrijwilligers
om als contactpersoon op te treden met mensen binnen een school in onze regio
- bijscholing febr./maart 2016:
* interne scholing in febr. en maart
* externe scholing door mevr. d’Estourgie voor onze rondleiders op 17 maart
- aantal bezoekers in 2015: 1856 scholieren en 2105 bezoekers
- overstromingsgevaar: de lezing van Adwin Bosschaart was instructief.
- gezegde van de maand: een slimme meid is op een overstroming voorbereid
- Zwarte Piet in de pers: krantenknipsel over onze vrijwilliger Piet Dekker
- 2015 uitgeluid op 29-12 met lego-middag
- foto’s: van krantenknipsel rondleiding 30 jan., Justin van den Heuvel,
scholenbezoek met Wim Heuvelman, over overstromingsgevaar 2x, krantenknipsel
met Piet Dekker en lego-middag 5x
- 26 febr. klusochtend
- 29 febr. in Concordia Gouda lezing over Gouda en het ontstaan van de Oude
Hollandse Waterlinie
- 17 maart externe scholing van mevr. d’Estourgie met een theoretisch en een
praktisch gedeelte over rondleidingen
- inroostering gastheren/gastvrouwen: gegevens aanleveren aub
- Even Inklinken: ook de donateurs zullen voortaan de Even Inklinken ontvangen
- doe-tips in de polder: in dit boekje staan 12 doe-tips rondom Gouda voor gezinnen
met kinderen tot 12 jaar
- 24 maart Waterwandelarrangement 1815
- 1 april NGS-vrijwilligersdag in Termunterzijl (Groningen)
- 23 febr. Stoom Afblazen: 75 bezoekers
- 19 maart rondleiding nieuwe inwoners
- 1 april opening bezoekersseizoen
- 30 april excursie Benschopper Boezem o.l.v. Freek Maayenburg
- gedicht van de maand: Ode aan Gouda, gedicht van Leo Vroman, 2011
- foto’s van logo Oude Hollandse Waterlinie, Amerikaanse windmotor met Hans
Kattenwinkel en een jonge bezoeker, kaft boekje doe-tips, stoom afblazen 3x
- 25 maart klusochtend
- 24 maart Waterwandelarrangement 1815
- stripverhaal van het gemaal over de (ver}bouw vanaf 1872, plattegronden van het
gemaal in de loop der tijd, gemaakt door Karel Binnendijk
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april 2016

- 1 april start bezoekersseizoen: kinderen die in de voorjaarsvakantie gekleid
hebben, kunnen hun afgebakken werkjes ophalen
- speurtocht voor kinderen: m.m.v. Justin van den Heuvel, Ruud van Kersbergen en
Emmy van Harskamp is een tweetal speurtochten van kinderen van 6 tot 9 en van 10
tot 12 gemaakt
- Visitors Guide. De Nederlandse hand out is door Joost Elias, John Hekelaar en
Helena Horsford en Mariëlle Azim Engelstalig gemaakt en vorm gegeven
- jaarmagazine 2016: gereed begin april
- 30 april excursie naar de Benschopper Boezem o.l.v. Freek Maayenburg; opgeven
aub.
- terugblik rondleiderscursus 17 maart; groot succes, evenals de verstrekte
brochure waarin theorie en praktijk kort samengevat worden
- 22 maart in het boekje ‘doe-tips’ in de polder rondom Gouda: de Wethouder
Luidenschool uit Gouda bezoekt het gemaal
- gezegde van de maand: morgenrood water in de sloot
- foto’s kleiwerkjes 2x, speurtocht gemaal 2x , visitors guide, rondleiderscursus 17
maart 2 x, bezoek school 2 x
- plattegrond: schematische weergave ontwikkeling gemaal 2016
- 29 april klusochtend
- 28 april oproep om op deze dag op het gemaal de nieuwe speurtocht te testen
evenals de houten puzzel van een dijk in stukjes
- 30 april bij gebrek aan belangstelling gaat de excursie naar de Benschopper
Boezem niet door
- 24/25 mei museumvakdagen in Evoluon
- 28 mei rondleiding voor nieuwe inwoners van de gemeente Krimpenerwaard
- herkenbaar zijn op het gemaal d.m.v. naambadges en bodywarmers
- scholenbezoek:
* vanaf 7 april is voor de groepen 7 en 8 de nieuwe lesbrief gereed
* tweede week april: de drie Haastrechtse basisscholen bezochten het gemaal in het
kader van het project ‘Haastrecht-speurders’; Piet Dekker (dijkgraaf), Jan Douma
(machinist), Wim Heuvelman (ooggetuige ramp 1953) en Teus den Braber
(poldermaquette) speelden hun rol met verve; leerlingen die behalve het gemaal
ook de rondwandeling met gids door Haastrecht deden en het Museum Bisdom van
Vliet hebben bezocht, ontvingen het diploma Haastrecht-speurder
* begeleidende leerkrachten en ouders van een scholengroep ontvangen na afloop
een infosetje met jaarmagazine en flyer
* reactie van leraar basisschool de Vuurvogel naar de ouders: leerzame dag met drie
bevlogen vrijwilligers
- jaarmagazine 2016: op 4 april ontvingen de nieuwe burgemeester Cazemier van de
gemeente Krimpenerwaard, dhr. Smit (comm. van de Koning) en dhr. Bruinsma (exwaarnemend burgemeester) als eersten het jaarmagazine 2016; Mariëlle Azim, Klaas
Dogterom en Lyanne de Laat waren erbij aanwezig
- beterschap: Hans Nonner herstelt van een operatie
- informatiemap: op de balie ligt een informatiemap met doe-activiteiten voor
gezinnen met jonge kinderen
- meer filmpjes in Dalend Land: wat is wat? (nr. 5) en Veilige Dijken (nr. 6)
- routekaarten: er zijn beschikbar een Er-Op-Uit-kaart van de Oude Hollandse
Waterlinie en een nieuwe versie van de fietsroutekaart van Struinen en Vorsen
- 4 juni vrijwilligersdag Zuid-Holland op het eiland Tiengemeten
- kleiwerkstukjes: deze kunnen op het gemaal worden afgehaald of andersworden ze
in de loop van mei geveild
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- 1 april bezoek van een groepje vrienden via de B&B Den Bonten Osch uit
Schoonhoven
- gezegde van de maand: Oude paarden zet men aan de dijk
- foto’s van een blokjespuzzel, lesbrief droge voeten, rondleiding, diploma
Haastrecht-speurder, burgemeester Cazemier, informatiemap balie, wandelkaart,
kleiwerkstukjes, bezoekers op 1 april
- 27 mei klusochtend
- 28 mei rondleiding voor nieuwe inwoners
- 11 juni arrangement ‘Stoom, Wind en Water’
- 23 juni arrangement 1815
- van de scholengroep:
* Nanko Dijkveld Stol demonstreerde voor de scholengroep de nieuwe versie van de
3-D-waterbak
* het bezoek van de drie basisscholen in het kader van de Haastrechtspeurders werd
positief beoordeeld door de leerkrachten
* in het kader van het project Erfgoedspoor hebben in maart schoolgroepleden de
verschillende scholen in Schoonhoven bezocht; o.a. is toen de lesbrief besproken;
voor een tegenbezoek worden de kinderen in Schoonhoven opgehaald en met de
fiets langs de Vlist naar Haastrecht begeleid, alwaar de rondleiding wordt gegeven
* stagiair Justen van den Heuvel heeft zijn stage bij ons afgesloten; dank voor zijn
inzet
- vrijkaartjes: er is een aantal vrijkaartjes voor een bezoek aan het gemaal gemaakt,
bedoeld om weg te geven aan mensen die het gemaal zouden willen bezoeken; o.a.
de donateurs ontvingen enkele vrijkaartjes; ook begeleiders van scholieren kunnen
zo’n kaartje ontvangen; we laten het aan de gastheren/gastvrouwen over om de
kaartjes op gepaste wijze als attentie- of verleidingsinstrument in te zetten
- rooster juli/augustus: wensen doorgeven aan Dick Verstoep; als de nood aan de
man komt, kan Jaap Barendrecht altijd gebeld worden voor een invalbeurt
- nieuwe fietskaart: Struinen en Vorsen heeft een nieuwe fietskaart gemaakt
- scholingsplannen: het scholingsprogramma najaar 2015/voorjaar 2016 is afgerond;
in het najaar een bijeenkomst over het vervolgtraject
- waterkoers 2016/2021: Stichtse Rijnlanden heeft het nieuwe waterbeheerplan
vastgesteld; het motto is ‘samen werken aan een veilige, gezonde en prettige
leefomgeving’
- foto’s en natuurfilms: op 26 mei in Bodegraven ‘Natuur in de Delta’
- op 28 mei in het Streekmuseum Reeuwijk de fotopresentatie ‘de surfplas, van
dijkdoorbraak en watersnood tot zandwinning en recreatieplas’
- medio mei was in Reeuwijkbrug de film ‘het bruine goud’ te zien over de
turfwinning en de gevolgen daarvan
- 4 juni reminder: Zuid-Hollandse vrijwilligersdag op Tiengemeten
- gezegde van de maand: in het veen ziet men op een turfje niet
- foto’s: Haastrecht-speurders, fietstocht langs Vlist, Justin van den Heuvel, kaart
Struinen en Vorsen, film ‘Natuur in de Delta’, ondergelopen boerderijen
- 29 juli en 26 aug. klusochtenden
- nieuwe inwoners welkom op 30 juli
- kunststroming op 17 en 18 sept.
- toeristisch:
* Karel Binnendijk is onze ambassadeur van het gemaal bij de ‘Watertoeristen’ aan
de IJssel
* beleef uw regio; een informatief boekje over fietsroutes in het Groene Hart
- Uit de scholengroep:
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* dank zij Adriaan Besteman bezochten 5 groepen tweedejaars leerlingen van het
Welland College het gemaal
* tussen februari en eind juni bezochten ruim 1050 jeugdigen ons gemaal
* de schoolrondleiders Peter Wolfgram en Adriaan Besteman zijn na enige medische
malaise weer actief
* 28 okt. een cursusdatum voor het verlevendigen van een rondleiding voor
leerlingen
* het geluid bij de dia’s in PolderlLand behoeft verbetering
* een zestal bodywarmers met ons logo is beschikbaar
* badges: Karel heeft een handig rek gemaakt voor het opbergen van badges
- gang van zaken in het gemaal: voor een aantal zaken wordt extra aandacht
gevraagd, o.a. het te allen tijde bellen van de opvolgers
- aanwinsten voor onze bibliotheek: Harry Berkouwer heeft een viertal boeken
geschonken aan het gemaal
- muskusrattenbestrijding: ons schiereilandje is voorzien van muskusrattenvallen
- fotogeniek:
* fotoalbum; op onze facebookpagina is een fotoalbum geplaatst met mooie foto’s
van ons gemaal
* Hollandia-dag: op 9 juni hebben deelnemers van Hollandia-Netwerk ook ons
gemaal bezocht
- het gemaal Hordijk in Gouda wordt in september feestelijk heropend; er is door
HHS Rijnland voorzichtig gepolst of wij rondleiders beschikbaar zouden willen stellen
- gezegde van de maand: een steentje bijdragen
- foto’s: Anne Marie Vermulm en Vincent van den Heuvel, De Onthaesting uit
Oudewater, fietsroute Groene Hart, schoolbezoek met Wim Heuvelman, badges-rek,
Grendel van Holland, bezoeksters met volkswagen, gemaal Hordijk
- 26 aug. klusochtend
- postvakantie-syndroom. De secretaris heeft na de vakantie weer zin in het gemaal
en wenst iedereen een goede tweede helft van het seizoen; met Adriaan Besteman
gaat het na een knieoperatie weer de goede kant op
- 30 aug. lezing over bodemdaling in veengebieden in De Bilt
- Kunststroming: 10/11 en 17/18 sept. is ook op ons gemaal weer het evenement
Kunststroming; 10 en 11 zijn we ook open vanwege OMD
- Haastrecht klassiek: dit jaarlijkse evenement met old timers houdt o.a. in een
rondrit vanaf het Concordiaplein langs vestingsteden van de Oude Waterlinie
- 5 nov. vrijwilligersuitje naar Gouda, Gouderak, de Waaiersluis en de Donkere Sluis
- de 100-vragenlijst: in het kader van de opleiding van gastheren/gastvrouwen en
rondleiders willen we een 100-vragenlijst opstellen, waarmee “water-kennis kan
worden getest; het verzoek is om vragen deze lijst in te dienen; ook ‘moeilijke’
vragen die onze bezoekers wel eens hebben gesteld, zijn welkom
- jaarlijkse rapportage van Monumentenwacht over H80 en H31: met name de
conservering van de gietijzeren ramen vraagt aandacht; afhankelijk van
subsidietoekenning zal een deel van het werk door externen worden uitgevoerd
- na een rondleiding van een school ontvangen de leraren van die school een
evaluatieformulier; in augustus worden de resultaten hiervan besproken in de
scholengroep; de eerste reacties zijn zonder uitzondering positief (een dikke acht);
ook de nieuwe lesbrief is goed ontvangen; mogelijke verbeteringen zijn: meer doeactiviteiten en meer interactie tijdens de rondleiding
- turfjes: een familie uit Hardinxveld heeft het gemaal enkele turfjes geschonken
- het gemaal zichtbaarder maken;
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* met het geld van de donateurs wordt een vierde vlaggenmast op het voorterrein
geplaatst; er worden banners voor de vlaggenmasten aangeschaft; ook wordt er een
nieuw opvallend bord langs de IJssel geplaatst om bezoekers te trekken
* van Struinen en Vorsen hebben we een bordje ontvangen met QR-codes; deze
wordt in de buurt van het gemaal bevestigd
- vreemde talen: behalve de Engelstalige Visitors Guide zijn we ook van plan om een
Duitse en mogelijk Franse versie te maken; wie helpt?
- gesloten deur: bezoekers hebben als gevolg van de afwezigheid van een
gastheer/gastvrouw voor een gesloten deur gestaan; ter voorkoming hiervan je
opvolger te allen tijde telefonisch herinneren aan zijn of haar dienst
- 1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden; dit HHS heeft op hun website
een interessante publicatie geplaatst: ‘1000 jaar waterbeheer in de Stichtse
Rijnlanden’
- inburgering nieuwe inwoners: op 30 juli was er weer een aandachtig gehoor van
een achttal nieuwe inwoners; de volgende editie is op 24 sept.
- gezegde van de maand: in de put zitten; de schrijver van deze column is van
mening dat in onze omgeving het gezegde zou moeten zijn: ‘1000 jaar in de put
zitten’
- foto’s van Kunststroming, old timers, Waaiersluis, visitors guide, Schoonhovense
leerlingen op de fiets, publicatie Stichtse Rijnlanden en inburgering
- 30 sept. klusochtend
- vrijwilligersuitje op 5 nov. met twee antieke schepen naar Waaiersluis, Gouda en
Gouderak
- RI&E: Jan van Herk houdt zich bezig met de opstelling en uitvoering van de Risico,
Inventarisatie & Evaluatie
- terugblik: op 10/11 en 17/18 sept. was het gemaal gastheer voor de kunstenaars
van Kunststroming; tevens waren op 10 en 11 september de OMD; zo’n 400
bezoekers kwamen langs
- Oude Hollandse Waterlinie: op het nieuwe bordje van Struinen en Vorsen staan
codes die informatie geven over het gemaal en over de OHW
- 1000-vragenlijst: vragen die de kennis testen van onze vrijwilligers aub doorspelen
naar secretaris
- scholengroep: op 29 okt. is de laatste dag van het reguliere bezoekersseizoen
- gezegde van de maand: ieder meent zijn uil een valk te zijn
- bijlage: archeologisch onderzoek naar de Koeneschans (2 pag.)
- foto’s: De Onthaesting, kunststroming, Oude Hollandse Waterlinie, maquette,
- 29 okt. klusochtend
- vrijwilligersuitje op 5 nov.; met twee schepen naar Gouda voor een bezoekje aan
de Donkere Sluis met excursie o.l.v. Marina Perdijk
- leukste meester van Nederland: Frank Gorissen van PCB De Wegwijzer Krimpen a/d
Lek is gekozen tot leukste meester van Nederland; hij heeft van ons gemaal een
uitnodiging ontvangen om met zijn klas bij ons langs te komen
- blik op de toekomst: n.a.v. de inbreng van Adwin Bosschaart van de Hoge School
Amsterdam is er een werkgroep (Dick Verstoep, Nanko Dijkveld Stol, Jan van
Overbruggen, Ruud van Kersbergen en Karel Binnendijk) samengesteld die zich buigt
over aanpassingen van structurele aard die ervoor moeten zorgen dat het water- en
overstromingsbewustzijn bij onze bezoekers vergroot worden; gedacht wordt aan
het meer tot leven brengen van de vloerkaart door er verticale opzetstukken op te
plaatsen, zodat hoogteverschillen in het landschap duidelijker worden; ook wordt
overwogen om het huidige filmpje zes te vervangen door een meer
toekomstgerichte versie. Naast deze werkgroep is er eind vorig jaar een werkgroep
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gestart met o.a. Joop Trouborst en Cees Scheer; deze houdt zich bezig met
thematische onderwerpen die in een workshopachtige setting gepresenteerd zullen
worden
- Nederland Waterland; het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen) heeft plannen ontwikkeld voor de spreiding van toeristen in tijd en
ruimte; één van de ontwikkelde verhaallijnen gaat over Nederland Waterland; op 4
okt. vond de lancering van deze waterlijn plaats; ontwikkelingen volgen want ons
gemaal ligt langs deze waterlijn
- bezoek wipwatermolen Leerdam: Jan Douma, Jan van Herk, Wim Heuvelman, Piet
Dekker hebben op 15 okt. in Leerdam de wipwatermolen bezocht waar onze oudstagiair Justin van den Heuvel één van de molenaars is; op kousenvoeten
demonstreerde hij de werking van de molen
- Roel van de Garde verhuist met zijn vrouw naar Bretagne en begint daar een B&B
- H80 te huur: i.v.m. het vertrek van makelaar Klein komt H80 in de verhuur
- bezoek aan Gemaal Appeltern; een delegatie van ons gemaal is op een stoomdag
op de Tuut geweest
- de resterende exemplaren van de uitgave Van Streek: meegeven aan bezoekers
of zelf meenemen door vrijwilligers
- met de huifkar op bezoek: op zaterdag 8 okt. kwam een familie uit
Krimpenerwaard op bezoek met twee trekkers en twee huifkarren
- gezegde van de maand: op een koopje
- foto’s: De Onthaesting, meester Frank, overstromingsbewustzijn, Nederland
Waterland, bezoek molen Leerdam, verhuizing Roel v.d. G., de Tuut, huifkar op
bezoek
- 25 nov. klusochtend
- 26 nov. rondleiding nieuwe inwoners
- kijkerstip:
* Het Bruine Goud, een film over de turfwinning van Pim Steenbergen te zien in
Reeuwijk op 24 nov.
* Als de dijken breken, een zesdelige dramaserie op NPO1
- 27 dec. Stoom Afblazen met o.a. een schildersatelier van Josephine Versteeg
- foto’s van het vrijwilligersuitje: Janet de Graas heeft op haar facebookpagina foto’s
geplaatst
- bijzondere bezoeken: we ontvingen een bus met Franse agrariërs; ook voor
familiereünies en andere vrijwilligersgroepen zijn we interessant
- scholieren naar het gemaal: dit seizoen ontvingen we 1546 scholieren + 210
begeleiders
- de leukste meester van Nederland (Frank Gorissen) kreeg van Jan van Herk een
uitnodiging om met zijn klas naar het gemaal te komen
- gluren bij de buren: in het historisch museum Bleiswijk is er een tijdelijke
tentoonstelling ‘rondom het Bleiswijkse verlaat’
- op donderdag 3 nov. is het nationaal Delta-congres 2016; Theo Bakkers heeft bij
deze Even Inklinken een bijlage gevoegd
- 31 okt. was de bijeenkomst van de NGS in Kinderdijk; Adriaan Besteman, Gijsbert
Rietveld, Jan Douma en Adrie Koolmees waren aanwezig; er wordt gewerkt aan een
hypermodern bezoekerscentrum; het Boezemgemaal Hordijk te Gouda kreeg een
Pluim van de NGS
- ‘1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden’: publicatie te verkrijgen via de
secretaris
- gezegde van de maand: één gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen
beantwoorden
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- foto’s van onze lokfiets, affiche van Het Bruine Goud en Als de dijken breken,
Bescherming in 2050, ‘1000 jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden’,
vrijwilligersuitje 2016, maquette, juksluis, molens Kinderdijk
- geen klusochtend
- 27 dec. Stoom Afblazen
- nieuwe bewoners ook in 2017 welkom in februari, mei, augustus en november
- vakantietips:
* Willem van der Ham heeft een audiotour gemaakt: de Delta-route,
stormvloedkering Hollandse IJssel
* smokkelen rond het gemaal, zie Struinen en Vorsen
- verzekering vrijwilligers: de gemeente Krimpenerwaard heeft via de VNG
verzekeringen afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente
- 11 febr. Waterwandelarrangement 1815
- bibliotheekaanwinst: ‘het water de baas’ over de geschiedenis van de mechanische
bemaling in Nederland
- oud en nieuw: het verhalend festival was weer geslaagd; Hermine van Helden
vertelde haar verhaal over Isabel Allende; er waren in totaal 107 mensen
- gezegde van de maand: eind goed al goed
- foto’s van: nieuwjaarswens van het bestuur, poster Stoom Afblazen, creatieve
bezigheden, lokfiets, stormvloedkering, smokkelroute, het water de baas,
verhalenfestival 2x
- 24 febr. klusochtend
- 7 maart lezing over de Natte As door Rudi Terlouw (expert op het gebied van
groenbeheer in Zuid-Holland)
- gemaal op nieuwe wandelroutekaart: vanaf medio februari is er een nieuwe
wandelkaart van het Wiericke-gebied en de Krimpenerwaard
- 23 maart excursie voor vrijwilligers naar Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard
(Kijk); dit project van het HHS Schieland en Krimpenerwaard geeft ons een beeld van
de aanpak van het vergroten van de veiligheid van de IJsseldijken; deze excursie in
het kader van ons jaarthema wordt georganiseerd door onze themagroep ‘Dijken en
Veiligheid’ o.l.v. Cees Scheer; ook een bezoek aan de plaats van de dijkdoorbraak in
1953 wordt bezocht
- 24 maart vrijwilligersdag NGS in Nijkerk , Putten en Spakenburg
- fotoboek: de Hollandsche IJssel; Lex Broere heeft een prachtig fotoboek van deze
rivier gemaakt; er lopen verschillende projecten om de IJssel tussen Nieuwegein en
Gouda meer op de kaart te zetten
- tien jaar scholengroep
- 1 april opening bezoekersseizoen, tevens eerste rondleiding voor nieuwe bewoners
in 2017
- leestip: Overstroming in het Groene Hart? Red jezelf; artikel uit AD Groene Hart
- gezegden van de maand: 1. Spreken is zilver, luisteren is goud en vragen stellen is
diamant; 2. Wie niet geïnteresseerd is, heeft weinig te vertellen
- foto’s: polderlandschap, wandelroutekaart, scheprad, IJsseldijk, scholengroep
- 28 april klusochtend
- jaarmagazine 2017 met als hoofdartikel ‘Bodemdaling’; van harte aanbevolen
- op 13 mei, nationale Molen en Gemalendag zijn we vanaf 10.00 geopend
- inburgering: op 1 april was de eerste bijeenkomst van dit jaar; de volgende data
zijn 1 juli en 7 oktober
- 6 april start toeristisch seizoen in de Krimpenerwaard in cultureel centrum
Concordia; Klaas leidde daarna een groep door het gemaal
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- ‘je eigen droomhuis met het gemaal’: op 31 maart kwam TV-ploeg naar het gemaal
voor opnamen voor een nieuwe serie, je eigen droomhuis , op SBS6; het thema was
een huis kopen in een gebied dat onder NAP ligt en bloot staat aan bodemdaling
- poldermaquette: op 29 maart 2007 werd de poldermaquette in gebruik genomen;
hoeveel bezoekers zouden op deze plek uitleg hebben gekregen over
polderbemaling
- uit de school geklapt: 10 jaar geleden begonnen Adriaan Besteman, Bram Visser en
Wim Heuvelman met het ontvangen van schoolgroepen; afgelopen tien jaar
bezochten een kleine 10.000 scholieren het gemaal
- 23 maart: excursie KIJK paste uitstekend in ons jaarthema; dank aan HHS Schieland
en Krimpenerwaard en aan Cees Scheer voor de organisatie
- 1001-vragen: Jaap Barendrecht, Karel Binnendijk, Klaas Dogterom, Jan Douma,
Wim Heuvelman, Adrie Koolmees, Jan van Overbruggen en Piet Soons hebben een
oefenvragenlijst met “1001-vragen opgesteld; aan het antwoordenmodel wordt
gewerkt; scholingsmomenten worden gepland
- gezegde van de maand: een ei is geen ei
- foto’s: jaarmagazine 2017, folder 1000 jaar bodemdaling en waterbeheer, tvopname, krantenartikel poldermaquette 2007, scholengroep, excursie KIJK
- 26 mei klusochtend
- 15 juni arrangement 1672 fietsen langs de Waterlinie
- audiotour Oude Hollandse Waterlinie: eerste exemplaar door Lyanne de Laat
overhandigd aan Adriaan Besteman; link via www.struinenenvorsen.nl
- 1 juli inburgeringsrondleiding
- personeelsuitje van kantoor Van der Voet naar gemaal
- 13 mei scouting Woerden op gemaal
- eind april: Auke Boersma leidt nazaten van S.I. van Nooten door ons museum
- vanaf eind mei wapperen drie nieuwe museumvlaggen en is er aan de IJssel een
blauw museumbord geplaatst
- centrifugaalpomp: Karel Binnendijk heeft enkele aanpassingen aan het lesmodel
uitgevoerd
- 1001-vragen: de oefenvragen en de antwoorden zijn op onze website geplaatst
- vernieuwde roosters: met een vernieuwde lay-out op onze site
- recreatiekranten: begin mei verscheen ‘Het Kontakt’ met een toeristische uitgave
met o.a. aandacht voor de vier historische high-lights van Gouda
- in memoriam Jan Zandvliet; op 3 mei overleden; 10 jaar lang was Jan Zandvliet een
vaste waarde in de klusgroep; op allerlei gebied was hij expert en vooral een zeer
beminnelijk mens; Henk Nip in memoriam, bijna 95 jaar oud overleden in Alphen;
met Kees Donath één van de founding fathers van ons museum, vanaf eind jaren
tachtig tot 16.10.2006 bestuurslid
- gezegde van de maand: eigen boezem eerst
- foto’s: uitreiking audiotour Adriaan + Adriaan, scouting bezoek, nazaten van Van
Nooten, vlaggen in voortuin, centrifugaalpomp, rooster, vier high-lights in
Haastrecht, Jan Zandvliet, Henk Nip, huize Aletta
- 30 juni klusochtend
- pop up store van HHS Rijnland in Gouda; informatie over 1,7 km dijkversterking
aan weerszijden van de Haastrechtse brug
- vrijwilligers: Ben de Graas (enkel) en Jan Douma (nieuwe heup) zijn herstellende
- inburgeringsrondleiding op 1 juli; de gemeente Oudewater bericht hierover in de
IJsselbode
- schoolbezoek van GSG Leo Vroman: op 26, 27 en 28 juni bezochten 300
brugklasleerlingen ons gemaal
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- met dank aan Emmy van Harskamp, Karel Binnendijk en Nanko Dijkveld Stol
konden op 15 juni de waterblauwe banieren de lucht in in aanwezigheid van
onderwijswethouder Pieter Neven en scholieren van de Rank uit Schoonhoven; het
tienjarig bestaan van de scholengroep kreeg hierdoor extra luister door het
omhooghalen van de vlaggenmasten; Janet de Graas heeft een fotoreportage
gemaakt; zo’n 15.000 leerlingen bezochten onze gemaal in de afgelopen die tien jaar
- zwarte zaterdag 24 juni was een topdag wat betreft rondleidingen: de Rotary uit
Gouda, buurtgezelschap uit Stolwijk en uitgeverij Malmberg
- BN’er in ons midden: onze vrijwilliger Laurens van Rens is met zijn Jongens van de
straat op17 juni Nederlands Kampioen Straatmuzikant geworden
- 1001-vragen: een voorbeeldvraag wordt hier gesteld
- terug in de tijd: op 10 juni stond er in het AD Groene Hart een raadplaat en een
interview met Herman Lenderink en Nanko Dijkveld Stol; kopie krantenartikel
toegevoegd
- op 15 juni een waterwandeling (1672) op de fiets met Lyanne de Laat en Marina
Perdijk
- gezegde van de maand: de aanhouder wint, artikel van Gerdien Tober over de
wisseling van de wacht in het bestuur: Klaas Dogterom, voorzitter af, Gerdien zijn
opvolger
- foto’s: pop up store Tiendeweg 21 Gouda, advertentie voor inburgering voor
nieuwe inburgeraars in Oudewater, poldermaquette, oprichten vlaggenmast met
blauwe banieren, brug in Haastrecht, Laurens van Rens, Herman Lenderink/Nanko
Dijkveld Stol, model stoommachine, Gerdien Tober,
- flyer scholengroep: exemplaar hiervan naar scholen voor het najaarsbezoek
- 9 en 10 september OMD
- expositie ‘dijken onze veiligheid’; in het bijgebouw wordt gewerkt aan de speciale
expositie over dijkveiligheid; de werkgroep (Theo Bakkers, Joost Elias, Herman
Lenderink, Cees Scheer en Joop Trouborst) maakt inzichtelijk wat bodemdaling en
klimaatverandering voor gevolgen hebben voor onze dijkversterkingen; Emmy van
Harskamp en Lyanne de Laat hebben aan de vormgeving gewerkt
- Waterschap werkt aan geringere bodemdaling; het HHS Stichtse Rijnlanden wil in
2050 de bodemdaling met 25% verminderd zien
- Uitbreiding filmpjes in Dalend Land; het filmpje Sterke stad op slappe bodem wordt
toegevoegd aan het menu; dit filmpje was te zien in de pop up store in Gouda in het
kader van het project Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG)
- infiltratieproef in Gouderak: Wim Heuvelman is gaan kijken: ‘al na één uur zorgden
de sproeileidingen voor een verzadigd dijklichaam, i.p.v. de ingeruimde tien uur
besloot men al na één uur de proef te staken’
- Waterliniefestival in september: in deze maand is er in de elf vestingsteden van de
OHW van Muiden tot Gorinchem extra aandacht voor deze militaire
verdedigingslinie in de Gouden Eeuw; op 28 sept. doen we mee met onze
wandeling 1672 o.l.v. Lyanne de Laat
- inburgeringsrondleiding: op 7 okt.
- in de pers:
* in een paginagroot artikel in het AD Groene Hart vertellen Klaas Dogterom en
Gerdien Tober over de rol van de Hooge Boezem in het houden van droge voeten in
de polder; kopieartikel bijgevoegd
* in Pionier (clubblad oude trekker- en motorenvereniging) beeldverslag van onze
Crossleymotor
* streekkranten + AD: aandacht voor het inslaan van een ruitje door Klaas Dogterom
als startsein voor de renovatie van de gietijzeren boogramen van H31
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* Vlaamse toeristische journalisten bezoeken ons gemaal op hun driedaagse fietstrip
Gouda/Oudewater/Krimpenerwaard
- Museumtip: de tentoonstelling ‘Waterbazen’ in Haarlem, Cruquius, of in
Spaarnedam
- vooraankondigingen:
* 18 okt.: op de eerste middag van de Landelijk Week van ons Water hebben we een
speciaal programma met een dijkgraaf, een machinist en een ooggetuige
* 4 nov. vrijwilligersuitje naar het waterliniemuseum in Fort Vechten in Bunnik
* 9 nov. tweede nationale congres over veenbodemdaling
* 10 nov. jaarlijkse gemalendag NGS in Lelystad
* 23 nov. waterconferentie van het Goudse Watergilde met als titel ‘Gouda stad op
stelten’
- gezegde van de maand: Oost, west, thuis best
- foto’s: flyer scholengroep, giftenbus, project Veilige dijken, foto van bodemdaling
in veengebied, infiltratieproef in Gouderak, affiche Crossleymotor, renovatie H80,
machinehal, Vlaamse toeristen, meisje met step en hoge stoep, Gerdien Tober/Klaas
Dogterom
- renovatie poldermaquette: wie heeft ideeën
- week van ons water: op 18 oktober programma op het gemaal met dijkgraaf
Adriaan B., machinist Jan D., ooggetuige Wim H.
- foto’s: maquette, affiche 18 oktober 2017
- aanmelding scholieren: in het najaar zijn er nog 25 schoolrondleidingen
- Arie Slingerland, constructeur van onze Amerikaanse windmotor: een kleinzoon en
twee neven hebben het model voorzien van een naamplaatje van Arie Slingerland.
Arie Slingerland senior was jarenlang directeur van de Goudse Machinefabriek; hij
haalde onder meer de krant met zijn visie op het plan Lieftink (het benutten van het
Markermeer voor energievoorziening); familielid Arie Verkerk heeft in 2003 deze
windmotor aan het gemaal geschonken
- fair- trade koffie en thee: vanaf nu ons huismerk
- afronding opleiding tot rondleider: 7 vrijwilligers rondden hun opleiding af;
oefenen door mee te lopen met ervaren rondleiders wordt aanbevolen
- visie opleiding: deze beleidsnota van het bestuur is in te zien op onze website
- 4 nov. bezoek vrijwilligers aan Waterliniemuseum Fort Vechten
- een dankjewel: een lovende reactie van een groep uit Duitsland
- 7 en 8 okt. is het Stoomtreindag
- fotowedstrijd: aanmelden hiervoor bij HHS Rijnland; het thema is: aan de Goudse
waterkant
- luchtfoto Haastrecht: Cees Scheer schonk ons een luchtfoto uit de periode 19201940
- roosters: zie website en map op balie
- vrijwilliger worden in voorjaar 2018: een nieuwe wervingsactie
- 7 okt. inburgeringsrondleiding
- 18 okt. Week van Ons Water. Programma ‘heel Holland zakt’ met Adriaan
Besteman, Jan van Herk en Wim Heuvelman
- zwemwater en polderwater brengen twee groepen vrijwilligers bijeen: het
zwembad De Baan in Gouderak is een reuzengrote peilschaal en informatiewand
rijker; op 8 sept. kregen Gerdien Tober en de scholengroep een rondleiding van
Wim Heuvelman en Harry Berkouwer
- crisisoefening Deining en Doorbraak: deze week zijn er grootschalige hoogwateroefeningen in het rivierengebied; wat hebben we geleerd sinds de
hoogwaterstanden van 1995
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- wateractiviteiten in november
* op 9 nov. heel Holland zakt
* 10 nov. de NGS-gemalen dag in Lelystad
* 23 nov. de waterconferentie van het Gouds Watergilde
- gezegde van de maand: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
- foto’s: krantenart. bij betonnen kolom: foto van Ruud Berkouwer/Arie Slingerland
jr./Jan Berkouwer, de opleiding rondleider, affiche vrijwilligersuitje, IJsseldijk,
zwembad De Baan, dijkversterking, ludieke foto bodemdaling 2x, foto
schoolrondleiding, luchtfoto Haastrecht 1920-1940
- 28 oktober eenmalig fluistervaren op de Vlist tussen Boezemmolen en gemaal
tijdens de dertiende Nacht van de Nacht
- 4 nov. het vrijwilligersuitje naar Fort Vechten bij Bunnik
- 13 nov. is er in Hardinxveld een cursus rondleiden o.l.v. mevr. d’ Estourgie
- MBO Rijnland: studenten gaan mogelijk aan de slag met de Crossleymotor en de
poldermaquette
- van de voorstellen van Edwin Bosschaart om in onze presentatie het
waterveiligheidsbewustzijn bij jongeren te vergroten, zijn twee ideeën uitgewerkt:
* aanpassing van de filmpjes in Bedreigingen; op advies van een werkgroep (Nanko,
Karel, Ruud, Jan v.O, Dick V.) heeft het bestuur V.d. Ham gevraagd een nieuw filmpje
6 te maken waarin t/m het jaar 3000 de mogelijke gevolgen voor Nederland van
bodemdaling en zeespiegelstijging worden getoond; ook de recente dijkversterking
bij Gouda en de calamiteitenberging van de Hooge Boezem worden getoond; het
oude filmpje 5 wordt vervangen door het oude filmpje 6
* testfase vloermodel: het door Karel Binnendijk gemaakte verticale vloermodel kan
uitgetest worden
- 17 dec. Verhalen tussen Oud en Nieuw met Esther Kornalijnslijper
- terugblik:
* 18 okt. Week van ons Water; ongeveer 25 geïnteresseerden volgden de
rondleiding met de titel ‘heel Zuid-Holland zakt’; dijkgraaf Adriaan, machinist Jan van
H. en ooggetuige Wim Heuvelman waren de rondleiders
* repaircafé: onze vrijwilliger Bert Muilwijk was ook hier behulpzaam bij het
controleren van de fietsverlichting van de schooljeugd
* watereducatie: Schiedamse molenaars kwamen bij ons de kunst van
watereducatie afkijken
* Colombia: Yvo Snoek van Stichtse Rijnlanden kwam op bezoek met gasten uit
Colombia
- reminder wateractiviteiten:
* op 9 nov. is in Rotterdam het tweede nationale congres over veenbodemdaling
* 10 nov. jaarlijkse gemalendag van de NGS in Lelystad
* 23 nov. waterconferentie van het Gouds Watergilde
- gezegde van de maand: een dijk van een wijf
- foto’s: affiche Nacht van de Nacht, situatie 1672 OHL, afbeelding kaft ‘Dry feet in
the Polder?’, verhalenfestival, rondleiding Klaas, repaircafé Bert Muilwijk, afbeelding
ludiek you tube filmpje
- voorzitterswisseling: op 9 nov. leidde Klaas zijn laatste bestuursvergadering na 6
jaar bekwaam aan het roer gestaan te hebben; de nodige loftuitingen vielen hem
ten deel; met een gerust hart heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan
Gerdien Tobber; zij brengt veel bestuurlijke ervaring met zich mee en ook op het
gebied van waterbeheer weet zij van wanten;
- 10 okt. Drie aardrijkskundeleraren uit Breda hebben tijdens hun rondleiding op ons
gemaal nieuwe ideeën opgedaan voor hun lessen
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- 17 dec. Verhalen tussen oud en nieuw
- poldermaquette winterklaar; Janet van der Graas heeft een fotoserie gemaakt
- actief elders:
* Theo Bakkers hield in Ouderkerk een lezing over ‘boeren, burgers en buitenlui’
* Adriaan Besteman haalde de krant met zijn werk voor de Zwanenbloem
* Marina Perdijk heeft een cursus van 4 zaterdagen gevolgd met als thema
‘toekomstig waterbeheer’; met o.a. verbetering IJsseldijk in Gouda, de rol van het
waterschap, bouwen in de diepste polder van West-Europa; de afsluitende opdracht
was: ‘uitvoerbare onorthodoxe maatregelen van klimaatadaptatie’
- waterinnovatieprijs 2017: de wijze van verbetering van de IJsseldijk bij Gouda door
het HHS Rijnland heeft de publieksprijs gewonnen
- trouwrapportage: ons museum is gebruikt voor een trouwrapportage
- het gemaal in beeld: bij de Zoete Hoek in Haastrecht zijn theelichthouders te koop
met Haastrechtse high lights waaronder het gemaal
- je eigen droomhuis: Nanko en Klaas hebben meegewerkt aan de televisieserie ‘je
eigen droomhuis’; kan een huis in dalend land wel een droomhuis zijn
- aanmelding voor een vrijwilligerspas; de gemeente Krimpenerwaard wil zijn
waardering voor het vrijwilligerswerk in de gemeente uiten
* door de dag van de vrijwilliger op 7 dec.
* het uitreiken van de vrijwilligerspas en een cadeaupakket met een waarde van €
50,-- Crossleymotor op film: op 28 okt. tijdens de Nacht van de Nacht maakte Gerdien
Tober kennis met Jan Stolwijk en echtgenote; zij kwamen voor het eerst op het
gemaal om de Crossleymotor te zien, waarmee zijn vader als laatste machinist van
gemaal Vlist Oost heeft gewerkt; mogelijk dat hij nog films heeft van deze
Crossleymotor in werking
- project studenten MBO Rijnland: nog niet veel vorderingen te melden
- op 9 nov. was het nationaal congres ‘Veenbodemdaling’ met als thema Heel
Holland Zakt; dit initiatief van het Platform Slappe Bodem (gemeenten en
waterschappen in het westelijk veenweidegebied) is gericht op een integrale aanpak
van dit probleem door overheden, waterschappen, kennisinstellingen en
bedrijfsleven; de boodschap van die dag was overduidelijk: het gaat om een
gigantisch probleem waarvan de aanpak veel samenwerking vereist en veel geld zal
gaan kosten; er wordt gepleit voor een Deltaplan bodemdaling
- wist u dat?
* welke provincie heeft de grootste bodemdaling tot 2050?
* op NPO 2 zijn de documentaires ‘Het zinkende land’ en ‘De zinkende stad’
uitgezonden; via You Tube te vinden
- Gouda, stad op stelten: op 23 nov. organiseerde het Goudse Watergilde een
conferentie met deze titel; ook hier was de boodschap dat bodemdaling in stedelijke
gebieden leidt tot waterbergingsproblemen en tot het miljarden kostende herstel
van funderingen; is het een idee om een deskundige op dit gebied op ons museum
uit te nodigen?
- terugblik:
* 28 okt. fluistervaren; een prima afsluiting van het seizoen
* 4 nov. vrijwilligersuitje naar Fort Vechten met Peter Straub aan het stuur en met
virtual reality op Fort Vechten
* 10 nov. gemalendag NGS in Lelystad op de Batavia Werf; t.g.v. het 30-jarig
jubileum ontving we het boek ‘tussen stoom en stroom’
- gezegde van de maand: dijken die zijken, die gaan wijken
- foto’s: Gerdien Tober en Klaas Dogterom aan het water, touch screen,
verhalenfestival, poldermaquette, aanpak IJsseldijk Gouda, krantenknipsel met
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Adriaan Besteman, trouwfoto op gemaal, waxinelichthouders, tv-sterren Nanko en
Klaas, vitrine Crossleymotor, affiche heel Holland zakt, Gouda op slappe bodem,
fluistervaren, virtual reality in Fort Vechten, tussen stoom en stroom (kaft)
- nieuwjaarswens voor de vrijwilligers van kersverse voorzitter Gerdien Tober
- filmpjes: op de bovenverdieping is een nieuw filmpje 6 gemaakt; het oude filmpje 6
is nu filmpje 5; alle filmpjes zijn Engels ondertiteld
- in Dalend Land is een nieuw animatiefilmpje over de gevolgen van bodemdaling
geïnstalleerd
- bibliotheek gemaal uitgebreid: er is een vijftal nieuwe boeken aangeschaft; Harry
Berkouwer heeft enkele dozen boeken aan het gemaal geschonken: een deel is
opgenomen; overige boeken zijn voor de liefhebbers
- MBO Rijnland: de verwachte studenten hebben zich nog niet laten zien; de
ingestuurde ideeën voor verbetering aan de poldermaquette worden
geïnventariseerd
- 65 jaar geleden watersnoodramp: leerlingen uit de Krimpenerwaard hebben een
lesbrief ontvangen over deze ramp en een uitnodiging om naar het Streekmuseum
in Krimpen of naar het Gemaal te komen; Wim Boer, Gijsbert Rietveld en Wim
Heuvelman vertellen op een video hun ervaringen met deze ramp
- dijken en onze veiligheid: de nieuwe tentoonstelling ‘Dijken, onze veiligheid’ is
binnenkort gereed. In de modellenruimte is een grote wandkaart opgehangen met
alle dijkversterkingen tussen IJsselstein en Rotterdam; met een touchscreen kunnen
we allerlei filmpjes over dijkbeveiliging en dijkversterking bekijken; Theo Bakkers,
Joost Elias, Emmy van Harskamp, Lyanne de Laat, Herman Lenderink, Cees Scheer en
Joop Trouborst hebben deze tentoonstelling m.m.v. de hoogheemraadschappen
ontwikkeld; het gemaal is begin februari extra geopend vanwege deze expositie en
de herdenking 1953
- vrijwilligerspas: vrijwilligers die voor deze pas van de gemeente in aanmerking
komen, zijn aangemeld
- terugblik:
* verhalen tussen oud en nieuw: een fantastische verhalen middag
* deuren Waaiersluis: i.v.m. de renovatie van de Waaiersluis kwam een delegatie
van Stichtse Rijnlanden op ons gemaal om het model van de Waaiersluis te bekijken;
het is de tweede keer dat de sluis nieuwe waaierdeuren krijgt, de eerste keer was in
1954; nog een nieuwtje: in 1122 was het prille begin van de Stichtse Rijnlanden; in
2022 wordt dit groots gevierd
- gezegde van de maand: Er is geen ijs of het kost mensenvleis; een column over
Lyannes valpartij vanwege ijzel met als gevolg een gebroken heup
- foto’s: gemaal met sneeuwpop, foto hutje met deur open – nieuwjaarswens,
poster Groene Hart, het schip van Arie Evegroen, fototentoonstelling dijken, Esther
Kornalijnslijper, waaiersluisdeur
- open weekenden: op 3 en 4 febr. met onze nieuwe expositie ‘Dijken, onze
veiligheid’ en onze drie ooggetuigen van 1953: Gijsbert Rietveld, Wim Heuvelman
en Wim Broer die door kleinzonen van Wim H. gefilmd zijn; er kwamen in het
weekend 27 en 28 januari zo’n 200 bezoekers naar het gemaal
- op 26 januari opende dijkgraaf Hans Oosters in aanwezigheid van 40
belangstellenden en pers + RTVKR de tentoonstelling ‘Dijken, onze veiligheid’; Joop
Trouborst kwam uitvoerig aan het woord in het AD Groene Hart als vrijwilliger en
tevens lid van deze tentoonstellingscommissie
- eerste rondleiding in 2018: op 2 januari 2018 bezocht de eerste groep bezoekers in
2018 het gemaal; ze kwamen uit Zevenhuizen en hadden ook veel interesse voor het
waterbeheer aldaar; ook Arie Evegroen kreeg alle lof van deze vriendenclub want hij
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was het immers die voorkwam dat Zevenhuizen in 1953 onderliep; rondleider Hans
Nonner ontving veel complimenten
- digitaal archief scholengroep: alle relevante educatieve documenten zijn in een
groot digitaal bestand opgenomen; Ruud van Kersbergen is archiefbeheerder’;
- foto gemaal Rozendaal; Stichtse Rijnlanden (+ de NGS) zijn op zoek naar een foto
van het gemaal Rozendaal tussen Haastrecht en Oudewater; wie kan helpen?
- data NGS:
* 6 april vrijwilligersdag bij Cruquius en Halfweg;
* 12 en 13 mei: nationale molen- en gemalendag
* deelnemersbijeenkomst
- uitdrukking van de maand: de kool en de geit sparen, oftewel “Catch 22 in de
polder”; over de spagaat tussen het behoud van het veen en de huidige landbouw
- foto’s: Hans Oosters bij opening expositie, Wim, Wim, Gijsbert, Maaslaentkering,
computermuis, poster “Pilot, Peilgestuurde Onderwaterdrainage”
- toeristisch seizoen:
* Anne Marie Vermulm heeft ervoor gezorgd dat voor de Duitse gasten een
‘Besucherinformation’ beschikbaar is
* het animatiefilmpje ‘Sterke stad op slappe bodem’ is geïnstalleerd
- scholing voor onze expositie over dijkveiligheid: in maart scholing
- scholengroep: 123 groepen hebben zich aangemeld; ook de Haastrechtspeurders
komen weer
- woensdag Waterdag: van 7 maart tot 2 mei is er op woensdagavond een tiendelige
serie “Het Klokhuis over water” op NPO3
- Jan Blanken-jaar (1755-1838): 180 jaar geleden overleed hij in Vianen; op 17 juli
wordt er een informatief monument in Vianen onthuld; P.S.: weten jullie dat onze
Wim Blanken een nazaat is van deze beroemde 19e eeuwse grootheid op
waterstaatkundig gebied; bijgvoegd informatie pion Jan Blanken
- op 18 febr. bestond het NAP 200 jaar
- 65 jaar na de Ramp: Theo Bakkers en Gijsbert Rietveld zijn geïnterviewd door RTV
Krimpenerwaard over hun belevenissen in 1953
- Hans Stam zoekt het hogerop: naar 40 jaar Gouda en vele jaren werk voor het
gemaal gaat hij met zijn vrouw verhuizen naar Harderwijk (klimaatvluchteling?)
- gedicht van de maand: in memoriam Patris: gedicht van Ida Gerhardt over haar
vader met de waterlaarzen, samen de Lekdijk afgekomen
- foto’s: Besucherinformation, kaart expositie Dijkveiligheid, rondleiding met Piet
Dekker; Jan Blanken, inlaatsluis, NAP 200 jaar, Hans Stam, schaatsen op de Boezem
- 18 mei klusochtend
- Nieuwe promotiemateriaal: folder van het gemaal is aangepast; ons jaarmagazine
2018 is uit
- toeristische uitgaven:
* recreatiekrant 2018 met het verhaal van het gemaal
* in het Kontakt: het vierkant vormgegeven Rondje Regio
* recreatiekrant van de IJsselbode, voor de streek tussen Lek en IJssel
* recreatiekrant bij de Kijk op Bodegraven/Reeuwijk, met als titel: Kom buiten
* het boekwerkje Vesting over de OHW
* nieuwe fietsroutekaart met daarin opgenomen Haastrecht, Vlist en Schoonhoven
- de gemaal blauwe fooienpot: de opgepimpte fooienpotten kunnen door de
bezoekers niet over het hoofd gezien worden; mooi werk van de klusgroep en Emmy
van Harskamp
met de wervende opdruk

35

Nr. 4 2018

- gastenboeken: op de balie ligt een tweetal gastenboeken voor op- en
aanmerkingen; één boek is voor scholieren en de andere voor volwassenen
- 17 mei en 2 juni rondleiding op de boezemmolen: Jaap Barendrecht verzorgt voor
onze vrijwilligers een rondleiding op de zesde molen
- woensdag Waterdag: er wordt aandacht gevraagd voor de serie “Het klokhuis over
water’ op NPO3 op woensdagavond
- projecten studenten MBO Rijnland: wegens strubbelingen van organisatorische
aard niet van de grond gekomen
- tot aan de grote vakantie zijn 92 groepen leerlingen ingeboekt; één van de eerste
groepen was de Internationale Schakelklas van de Meander Gouda
- sketch crawl: op unieke locaties over de hele wereld wordt simultaan getekend: op
7 juli zijn wij aan de beurt
- programma Aanpak Veenweiden: de provincie Utrecht en het HHS Stichtse
Rijnlanden werken samen in de ondersteuning van pilots waarmee problemen in het
veenweidegebied aangepakt kunnen worden; het programma Aanpak en
Veenweiden; op 8 maart was er in kasteel Woerden een kennisuitwisselingsdag van
de HDSR; het tekort aan zoet water in droge perioden vraagt samenwerking tussen
hoogheemraadschappen
- het gebruik van plastic bekers: om het milieu te sparen we op het gemaal het
gebruik van plastic bekers zoveel mogelijk te beperken; we gaan weer ouderwets de
vaat doen
- verslag van Gerdien Tober over een bezoek aan Cruquius, georganiseerd door de
NGS; ook het gemaal Halfweg en een oude suikerfabriek werden bezocht; ook de
oorsprong van de naam Schiphol kwam die dag aan de orde
- foto’s: promotiemateriaal, jaarmagazine + folder, toeristische uitgave, Bert
Muilwerk met fooienpot, zesde Boezemmolen, het Klokhuis over water, ISK bij
maquette, gebroken dijk Wilnis en gemaal Cruquius
- 29 juni klusochtend
- 2 juni rondleiding van Jaap Barendrecht op de Boezemmolen zes
- 16 juni vrijwilligersdag ZH op Fort 1881 in Hoek van Holland
- groot onderhoud: het schilderswerk van bedrijf Rost is voor H31 afgerond; nu is
H80 aan de beurt; de sierlijke windveren zijn toe aan vervanging; een forse
tegenvaller
- 7 juli sketchcrawl
- Hollandsche IJssel altijd anders: op 8 mei is een stichting met deze naam opgericht;
initiatiefnemers zijn de provincie ZH en de IJsselgemeenten; doelstelling is: het
stimuleren van de vrijetijdseconomie op en langs de IJssel; op maandag 4 juni is de
eerste bijeenkomst van deze stichting op ons gemaal; Klaas Dogterom is actief in
deze stichting
- publiciteit over de grenzen: naar aanleiding van een bezoek van de Vlaamse pers
aan het gemaal afgelopen jaar is er een aantal artikelen over dit bezoek verschenen;
Rabobank-clubkascampagne: ons gemaal ontving een cheque ter waarde van €
200,80
- Waaiersluis: eind april werden de nieuwe deuren in de Goudse waaiersluis
geplaatst; informatie over de werking op onze website; oefenen met het model kun
je in onze modellenruimte
- kijktip: op RTV Utrecht is op zondagen een vijfdelige documentaire ‘gebruikte
gronden’ te zien; o.a. een item over het ontstaan van de Lopikerwaard kwam aan
bod; de link voor Youtube is hier aangegeven
- Kunststroming 2018: de Vereniging Krimpenerkunstwaard organiseert op 8, 9, 15 en
16 september de vierde editie van Kunststroming; thema dit jaar ‘natura’; ons gemaal
doet weer mee
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- uitdaging: wie durft het aan om de NAP-fietsroute van 445 km lang te fietsen
- variant op een bekende slogan: Heerlijk helder water, foto met een reuze kraan
waaruit water loopt
Foto’s: zesde molen, H80, sketchcrawl, logo Hollandsche IJssel altijd anders, Vlaamse
pers over het gemaal, cheque Rabobank, RTV Utrecht, Kunststroming 2018, NAPfietsroute, heerlijk helder water
- 7 juli sketchcrawl: wie komt
- nieuw: dijkversterking in 10 minuten; Joost Elias heeft voor de rondleiders een
nieuwe handleiding gemaakt ter toelichting op de expositie Dijken onze Veiligheid
- gespot: Laurens van Rens heeft een gerestaureerde Hercules in het Groninger
landschap gefotografeerd
- fietstip: in ons folderrek zijn diverse fietstochten te vinden, bijv. de route genietenlangs-de-hollandse-ijssel
- 6 juli met Jaco de Groot organiseert in Kamerik het weilandcafé met als motto:
Nederland zakt weg! Pompen en verzuipen
- rondleidingen Dijkhuis en cursus storytelling
* rondleidingen Dijkhuis op 21.7., 18.8 en 22.9
* storytelling op 10.9 via Erfgoedhuis ZH
- 26 aug. de eerste Hollandsche IJssel Armada; de pas opgerichte Stichting
Hollandsche IJssel altijd anders organiseert op die dag vanaf de Algerabrug bij
Krimpen of van Nieuwegein een vaartocht naar Gouda met een bonte stoet boten
en bootjes
- Heerlijk helder water: Nieuwpoort bij Schoonhoven viert dit jaar het 735-jarig
bestaan; ter gelegenheid hiervan is een stadspomp in gebruik genomen; idee voor
het gemaalmuseum?
- de slimste minnapeeër? In het magazine 2018 stond een puzzel; er zijn geen
oplossingen ingezonden, dus de prachtige prijs kan niet uitgereikt worden
- op 2 okt. bijeenkomst bestuur + vrijwilligers met als thema ‘kijken in de ziel’: het
bestuur wil met de vrijwilligers in overleg gaan over de vraag hoe gaan we verder
met het gemaal? Met welke onderwerpen gaan we ons profileren? Blijft het
verleden de kern of sluiten we aan bij zaken als bodemdaling en klimaatverandering,
meer/minder bezoekers, meer los bezoek, welke openingstijden, hoe werven we
nieuwe vrijwilligers, zoeken we samenwerking met andere organisaties?
- 27 juni begon een infiltratieproef met de Groenendijk; met 10.000 emmers per uur
sproeien op de dijk wordt de macrostabiliteit van de dijk getest
- weerplein in Gouda: de weerclub Gouda heeft van HHS Rijnland een officiële NAPpeilschaal ontvangen op de Kinderboerderij aan de Bloemendaalseweg; met
verschillende typen bestrating wordt gekeken naar wat de invloed daarvan is op de
afvoer van overtollig water bij gebruik van bijv.: tegels, grind, gras; dit alles in de
hoop dat tuinen niet dichtgestraat worden
- slim dak: op de website van HHS Schieland en Krimpenerwaard is te zien wat het
slimste waterbergende dak is aan de hand van een testdak van 120 m2
- foto’s: sketchcrawl, dijken onze veiligheid, Hercules windmotor, fietsroute,
weilandcafé, Hollandsche IJssel Armada, stadspomp Nieuwpoort, minnapeeër,
dijkinfiltratie, weerplein Gouda, slim dak
- 31 aug. klusochtend
- scholen bezoeken het Gemaal; voor het najaar zijn al weer 25 reservering
ontvangen; het gehele afgelopen schooljaar ontvingen we 1715 leerlingen
- folderhouder: Karel heeft een folderhouder bij de voordeur bevestigd
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- OMD en Kunststroming; op 8 en 9 sept. en op 15 en 16 september is het ook op
ons gemaal OMD; op 15 en 16 sept. zijn we ook locatie voor het tweejaarlijkse
evenement Kunststroming
- museumgemaal De Hooge Boezem; het gemaal heeft een verhaal: de geschiedenis
van 1000 jaar waterbeheer in onze omgeving in een notendop
- 2 oktober bijeenkomst vrijwilligers + bestuur om van gedachten te wisselen over
datgene wat goed gaat op het gemaal en over zaken die we liever anders zouden
willen zien; voorafgaand hieraan ontvangen alle vrijwilligers een mail met een aantal
vragen en stellingen; op 2 oktober worden de uitslagen besproken
- aangeklede steiger bij Hollandse IJssel; i.v.m. het passeren van de Armada van de
Stichting Hollandse IJssel altijd anders
- bodemdaling in Gouda: de gemeente Gouda heeft een bericht over bodemdaling in
Gouda rondgestuurd; als bijlage meegestuurd
- 3 nov. vrijwilligersuitje in het teken van Jan Blanken (1755-1838) die in Haastrecht
opgroeide en wordt beschouwd als de oprichter van de latere Rijkswaterstaat; als
bijlage zijn twee toeristische routes opgenomen waarin de werken van Jan Blanken
aan bod komen
- impressie sketch crawl: op 7 juli waren er 40 tekenaars op het gemaal (zie onze
facebook pagina)
- voor wie van kaarten houdt: Piet Soons attendeerde ons op een geweldig cadeau
van het Kadaster; van de afgelopen 200 jaar zijn vele topografische kaarten
gemaakt; het kadaster heeft deze op een website geplaatst; door op een plaatsnaam
te zoeken, verschijnen alle kaarten uit die omgeving www.topotijdreis.nl
- 22 november Veenomeen; een nieuwe naam voor de vorige naam ‘Heel Holland
zakt’; het congres is in Zaandam
- RI&E en AED in november: Jan van Herk en Jan Douma hebben een RI&E op het
gemaal uitgevoerd; in november worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een
bespreking hierover; ook zal dan gepolst worden naar belangstelling voor een cursus
reanimatie en AED
- op de valreep: de ZZP-vereniging Montfoort/Oudewater heeft ons gemaal bezocht
en daar een filmpje van gemaak: www.zzpmo.nl
- een natte polder; met een zeer droge zomer achter de rug is ‘het nat houden van
de polder’ noodzakelijk; informatie hierover in ons Jaarmagazine
- 28 sept. wandelarrangement 1672
- foto’s: klussers, schoolbezoek, folderhouder, Kunststroming, machinehal,
aangeklede steiger, Gouda stevige stad, Jan Blanken, sketch crawl 3x, tijdreis,
Veenomeen, hoe houden we de polder nat, waterwandeling 1672, Gouda stevige
stad
- 28 sept. klusochtend
- 2 okt. bijeenkomst vrijwilligers: meedenken over de toekomst van het gemaal; de
ingevulde enquêtes stemden tot nadenken
- 6 en 7 oktober Stoomtreindagen; stoomtrein pendelt tussen Rotterdam en
Gouda
- 24 oktober Week van ons Water; op het gemaal zijn er op de jeugd gerichte
rondleidingen
- 1 nov. Nationaal Deltacongres in Zwolle met als thema ‘doorwerken aan de Delta:
Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering’
- 3 nov. vrijwilligersuitje: we gaan naar Hellevoetsluis om het droogdok van Jan
Blanken te zien
- 10 sept. koninklijk: Laurens van Rens ontving deze maand in Veghel op de locatie
van de zilvervakschool van Schoonhoven, koningin Maxima
- OMD en Kunststroming: op de 4 dagen ontvingen we 265 belangstellenden
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- 14 en 15 sept. rondleidingen voor nieuwe vrijwilligers; op deze wervingsmomenten
hebben zich zes mogelijk nieuwe vrijwilligers gemeld; vanaf november worden
workshops gegeven; het verzoek aan onze vrijwilligers werd gedaan om onder
vrienden en kennissen na te gaan om mee te doen met de workshops
- 24 sept. bezoek Catalaanse architecten; hun studieprogramma was dit jaar
‘Watermanagment vanuit historisch perspectief’; behalve Kinderdijk en Fort Vechten
stonden ook Waaiersluis en ons poldermuseum op het programma; er was interesse
voor de strijd van de Nederlanders tegen de zeespiegelstijging en bodemdaling;
grote meevaller: mocht ons land onleefbaar worden dan zien zij ‘mogelijkheden
voor huisvesting van Nederlanders in Catalonië maar niet allemaal tegelijk!’
- daklijsten: dankzij Bestbouw, Rost en Littel kan H80 weer pronken met deze
prachtige daklijsten en windveren met hun uitbundige versieringen
- recente aanwinsten voor de bibliotheek: een drietal boeken
- 13, 14 en 17 nov. zijn er respectievelijk een RI&E en twee AED-bijeenkomsten
geweest
- foto’s: stoomtrein, duik in de Week van ons Water, Jan Blanken, Maxima en
Laurens van Rens, waterkunst, workshops op het gemaal, Spaanse architecten bij de
maquette, daklijsten, risico ongelijke tegels
- 30 nov. klusochtend
- 13 nov. veiligheid centraal op deze voorlichtingsavond
- 14 nov. aanmelden voor reanimatie en AED
- workshops 2018/2019: op 22 nov., 29 nov., 8 dec., 13 dec.2018 en 23 maart 2019
- 22 nov. oproep deelname aan Veenomeen 2018
- 7 dec. de gemeente Krimpenerwaard een feestelijke waarderingsavond voor
vrijwilligers in Stolwijk
- 16 dec. verhalenfestival, o.a. op het gemaal
- 11 okt. Van der Voet Assurantiën nieuwe sponsor voor gemaal; het contract werd
ondertekend door Richard Lammeree, Louieke Versteeg, Gerdien Tober en Jan
Douma
- 3 nov. vrijwilligersuitje: bezoek aan het droogdok van Jan Blanken in Hellevoetsluis;
onze Wim Blanken, nazaat van Jan Blanken moest vanzelfsprekend op de foto met
twee gidsen à la Snip en Snap; de foto’s van Janet de Graas, Jaap Barendrecht en
Adriaan Besteman geven een goede impressie van deze dag
- 24 okt. Week van ons Water: 50 bezoekers; ook het filmpje van de ooggetuigen
van de watersnoodramp trok veel belangstelling;
- Hans de Goeij stond deze maand in de rubriek ‘vrijwilliger’ van het AD
- 1 nov. het Nationaal Deltacongres: het kleinste Deltaplan is een eigen groene tuin;
ook het nieuwe projectenboek 2019 werd uitgereikt als opvolger van
Deltacommissaris Wim Kuijken is Peter Glas benoemd; via verschillende links
informatie hierover te vinden
- machinistenwoning te huur: H80 komt vanwege het vertrek van makelaar Klein te
huur
- complimenten uit Zeist: na een bezoek van 5 VWO van De Breul uit Zeist ontvingen
we van de begeleidende docent Jaco Scheer een zeer enthousiaste reactie voor de
inhoud en kwaliteit van ons museum en de schoolrondleiders
- leestip: google-reviews: bij googlen op gemaal Haastrecht zie je een groot aantal
links komen; aan de rechterkant van je scherm verschijnt een kolom met gegevens
van het gemaal; bij de sterren zie je google-reviews staan: recensies soms ook foto’s
van bezoekers; interessant!
- van Dijkgraaf tot Commissaris van de Koning in Utrecht; Hans Oosters zet deze
stap m.i.v. 1 februari 2019
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- vrijwilligersenquête sept. 2018 en bijeenkomst 2 okt. 2018; 22 vrijwilligers hebben
de enquête ingevuld en ruim 30 vrijwilligers waren op 2 okt. op het gemaal; het
bestuur komt in januari 2019 op grond van ingebrachte ideeën met een plan van
aanpak 2019; een samenvatting van de resultaten is hierbij opgenomen
- foto’s: AED-apparaat, merci, verhalenfestival, Lammeree, Versteeg en Tober,
vrijwilligersuitje 3x, duik in de week van ons water, Hans de Goeij in het AD, Deltacongres, H80, google review, Hans Oosters
- Nieuwjaarswens: Gerdien Tober wenst de vrijwilligers mooie feestdagen en alle
goeds in het nieuwe jaar 2019
- expositie de Eerste Eeuwen van Holland: t/m 14 jan. 2019 in stadskantoor Delft
over ontstaan en groei van een bijzonder graafschap
- voornemens: een oproep van de redactie om in het nieuwe jaar wat vaker een
berichtje voor de Even Inklinken te schrijven aub
- reanimatie en AED: we gaan ermee door; Gijsbert Rietveld heeft de certificaten
voor novemberdeelnemers uitgereikt; in het voorjaar 2019 volgt een nieuwe cursus;
in 2019 komt het AED-apparaat, ook door de buurt te gebruiken
- Dank je wel Mariëlle; Mariëlle Azim heeft in het najaar afscheid genomen als
vrijwilliger bij het gemaal; ze heeft voor het gemaal haar sporen verdiend met haar
nieuwsbrieven, jaarmagazines en verschillende folders
- verhalen tussen oud en nieuw: op 16 dec. hebben ruim 120 verhalenliefhebbers op
het gemaal hieraan deelgenomen; ons gemaal staat aangeduid bij het boekwerkje
“van bewoner tot verhalenverteller”
- te huur de machinistenwoning; door het vertrek van Makelaar Klein is H80 vanaf 1
jan. te huur
- in memoriam Jan Hoogenboom; 14 dec. overleed op 86-jarige leeftijd ons oudbestuurslid; tot zijn terugtreden in 2007 heeft hij honderden groepen van een
rondleider voorzien; aan de hand van een door hem geschreven A-4tje kon de
rondleider destijds vertellen waar het gemaal voor stond; hij was een beminnelijk
mens die veel voor het gemaal heeft gedaan
- foto’s: nieuwjaarswens, Gijsbert Rietveld en Adriaan Besteman bij uitreiken
certificaten AED, cursus AED, Mariëlle Azim, kaft nieuwsbrief + magazine 2018,
verhalen tussen oud en nieuw, kaartje verhalen vertellen in Haastrecht, H80, Jan
Hoogenboom
- klussen: de klusgroep neemt de vergaderzaal onder handen; klussers welkom op
de dinsdagmiddag en de laatste vrijdagochtend van de maandag
- Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA); op 14 febr. zal het HHS Stichtse
Rijnlanden (Bernard de Jong) een diapresentatie houden voor onze vrijwilligers over
de wijze waarop wordt voorzien in de behoefte van Midden-Holland aan zoet water
in de zomerperiode
- vacature in de roostercommissie; Adri Nonner stopt na vele jaren met haar
vrijwilligerswerk eerst voor het VVV, en daarna zeven jaar voor het gemaal. Zij
regelde samen met Rineke en Maartje de reserveringen van rondleidingen;
daarnaast was ze ook jaren gastvrouw; het bestuur heeft altijd veel waardering
gehad voor het vele werk van Adri; Wie heeft interesse om de roostercommissie
weer compleet te maken;
- Water in de huiskamer: om meer mensen waterbewust te maken, is 24 jaar na de
massale evacuatie van de bewoners (250.000) en dieren van de Bommelerwaard in
1995, hierover een app uitgebracht
- waterconferentie Gouda: 17 okt. 2019;
- hoe sterk is de dijk in Gouda? Op 5 febr. 20 19 gaan Mourik en HHS Rijnland
controleren hoe de sterkte van de gerenoveerde dijk in Gouda is toegenomen
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- water: het gedicht Water van Hans Hagen uit 2012 is hier opgenomen
- in memoriam Teus den Braber: op oudejaarsdag 2018 is hij overleden; na zijn
afscheid als directeur van een installatiebedrijf heeft hij zich ingezet voor de
scholengroep. Zijn vriendelijke uitstraling en collegialiteit waren kenmerkend voor
hem
- foto’s: Adri Nonner, ondergelopen uiterwaard in de Bommelerwaard, renovatie
IJsseldijk, Teus den Braber
- van harte welkom op 14 maart: voor de start van het seizoen is er een bijeenkomst
voor onze gastheren en gastvrouwen en rondleiders; op de agenda staan
* initiatieven van het bestuur voor het jaar 2019 mede op basis van de gehouden
enquête en de vrijwilligersavond op 2 okt. met als thema ‘waarheen met het
gemaal?’
* terugblik op het seizoen 2018 en een vooruitblik op het seizoen 2019
- twee verkiezingen op 20 maart: verkiezingen voor het waterschapsbestuur en voor
provinciale staten
- 23 maart knoppencursus o.l.v. Nanko Dijkveld Stol en Jan Douma; deze is de laatste
workshop in de serie van vijf die in november 2019 startte
- vacature in de roostercommissie: wie komt het team van Maartje en Rineke
versterken
- de scholen melden zich weer; tot aan de zomervakantie hebben zich al 30 scholen
aangemeld
- nieuwe peilschalen: van HHS de Stichtse Rijnlanden hebben we twee 3½ meter
lange geëmailleerde peilschalen geschonken gekregen; één ervan is aangebracht bij
de inlaat, de tweede komt in de machinehal
- 5 april vrijwilligersdag NGS in Zwolle, Hasselt en Zwartsluis
- 18 april cursus reanimatie en AED
- klusmomenten in maart: de klusgroep heeft de poldermaquette weer bedrijfsklaar
gemaakt; de vergaderruimte is geschilderd en van laminaat en kasten voorzien
- 14 febr. vrijwilligersavond over KWA met als afsluiting een bezoek aan het gemaal
Keulevaart; Bernard de Jong (hoogheemraad van de Stichtse Rijnlanden) hield een
diapresentatie over de KWA; in dit geval ging het over de aanvulling van zoet water
voor het HHS Rijnland via drie routes: vanuit Amsterdam-Rijnkanaal via de Oude
Rijn, vanuit Amsterdam-Rijnkanaal via de Doorslag naar de Hollandse IJssel/Enkele
en Dubbele Wiericke/Oude Rijn, vanuit de Lek via gemaal Koekoek naar de IJssel en
de vervolgens via de Waaiersluis bij Gouda naar Rijnland; na de pauze heeft André
van Beek (regiomedewerker Stichtse Rijnlanden) op het gemaal Keulevaart de ins en
outs verteld over het houden van droge voeten in de Lopikerwaard
- kijktips:
* de 5-delige serie Waterlanders van AD.nl met o.a. de verzakkende stad Mexico
* De Monitor ging in op Heel Holland Zakt en de lage grondwaterstand
- VR op de Koeneschans; op het schiereilandje tegenover de Franse Kade en de
Slangenweg zijn informatiepanelen over de OHW geplaatst; vanaf hier kun je net als
in 1672 uitkijken richting Schoonhoven en Polsbroek; op de bank en het betonnen
element is informatie te zien; bijzonder is de virtual reality kijker waarin je je
telefoon kan plaatsen en na enkele handelingen kan terugkijken op het rampjaar
1672
- foto’s: welkom op H31, 20 maart verkiezingen waterschap, de maquette,
bezoekers van het gemaal, schoolrondleiding, nieuwe peilschaal bij inlaat 2x,
vrijwilligersdag NGS, AED, KWA, de ondergang van Mexico-stad, de monitor,
Koeneschans/OHW
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- 13 april autopuzzeltocht; gemaal is startplaats voor de Lionsclub Domaine des
Dames, Krimpenerwaard; voor Stichting Matchis voor stamceldonatie
- nieuwe folder gemaal; gesponsord door Van der Voet; de M&C-groep heeft
geprobeerd de folder verleidelijker te maken; anders dan vorig jaar zijn
* de proef om museumjaarkaarthouders geen entree te laten betalen
* zondagmiddag open en zaterdagochtend gesloten
- 18 april: reanimatie- en AED-cursus; kort daarna zal nog een derde cursus volgen
- informatiepanelen in Haastrecht: op de parkeerplaats aan de Kleine Haven en aan
het Jaagpad komen enkele informatiepanelen met wetenswaardigheden over
Haastrecht; Emmy van Harskamp verzorgde de uitvoering
- voortgang klussen: mede dankzij Emmy van Harskamp en haar man heeft de
klusgroep het laminaat in de vergaderruimte er strak neergelegd; ook de
poldermaquette en de Waaiersluis (vele uren werk van Karel Binnendijk) zijn weer
voor gebruik gereed
- recreatiekranten: in de speciale editie van de IJsselbode, het Rondje Regio van Het
Kontakt en de recreatiekrant Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk is ons gemaal
prominent aanwezig
- 29 maart: een groep inburgeraars van SVS-Inburgering uit Gouda bezochten ons
gemaal
- waterschapsverkiezingen 2019: op internet zijn de gekozen bestuurders van de drie
hoogheemraadschappen te zien
- website van en over gemaal: sinds kort is deze ook op een mobiel en tablet te
bekijken
- instructie video Crossleymotor: er is een instructiefilmpje gemaakt van het
dagelijks onderhoud van de Crossleymotor door Ben de Graas
- vacature in de roostercommissie: Maartje en Rineke zouden graag assistentie bij
het roosteren krijgen
- vind je draai in het gemaal: op de vrijwilligersavond in maart j.l. kwam de noodzaak
van de werving van nieuwe vrijwilligers expliciet aan de orde; vrijwilligers wordt
gevraagd om familie, vrienden, kennissen en buren te enthousiasmeren voor het
gemaal; de dinsdagmiddag is uitstekend geschikt voor een kennismaking; er is een
lijstje weergegeven waarin men kan zien wat er zoal te doen is op het gemaal
- foto’s: autopuzzeltocht, nieuwe folder, AED-apparaat, informatiepaneel, laminaat
leggen, website op mobiel en tablet, instructievideo Crossleymotor, flyer vrijwilliger
worden bij het gemaal
- de Even Inklinken, van en voor elkaar; de afgelopen jaren hebben vooral Lyanne de
Laet en Piet Soons getekend voor de inhoud en Emmy van Harskamp voor de
vormgeving; het verzoek is aan alle vrijwilligers om meer interessante dingen aan te
leveren aan de redactie; het bestuur gaat een vaste rubriek ‘van de bestuurstafel’
invullen
- 31 mei klusvrijdagochtend met de bekende appeltaart van Anne Marie en Gijsbert
- 31 mei reanimatie en AED: cursisten die dit jaar hebben meegedaan, ontvangen
een certificaat
- 8 juni Gast van de Week: Gerdien Tober is op die dag van 10 tot 11 op Gouwestad
Radio; zij zal o.a. vertellen over het droog maken van de Zuidplaspolder
- 6 juli De vrijwillige brandweer in Haastrecht organiseert op het gemaal de jaarlijkse
Jeugdbrandweerwedstrijd in de Krimpenerwaard
- video scholengroep; de scholengroep heeft met Fresh Films een video gemaakt
waarop te zien is wat een school kan verwachten bij een bezoek aan het gemaal
- bezoekersaantallen: tussen 1 april en 31 oktober zijn al ruim 30 groepen
volwassenen ingepland; ook de zondagmiddag trekt de nodige bezoekers (50 tot 60
bezoekers); 60 museumjaarkaarthouders bezochten tot nu toe het gemaal
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- van de bestuurstafel:
* in het jaarplan 2019 zijn 9 pagina’s met onderwerpen vastgelegd; een overzicht
met prioriteiten verschijnt in de volgende Even Inklinken
* er wordt gestart met een groep R&G (rondleiders, gastheren, gastvrouwen); er
wordt gedacht aan de werkwijze zoals die van de scholengroep; Hans de Goeij heeft
coördinatie op zich genomen
* op onze website is voor nieuwe vrijwilligers interessante informatie opgenomen
* de werkgroep RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) heeft over 2019 een
rapport uitgebracht
* H80 heeft een nieuwe huurder; de verhuur loopt tot december 2020; daarna
kunnen we opnieuw verhuren of gebruiken voor onze exposities
* de werkgroep VO denkt na over een onderwijsaanbod voor de hogere klassen van
het VO
* museum Bisdom van Vliet zal vanaf eind 2019 anderhalf jaar gesloten zijn i.v.m.
renovatie; er wordt overleg gepleegd over het uitwisselen van rondleiders
* speerpunt voor het bestuur is de blijvende zoektocht naar nieuwe vrijwilligers en
nieuwe bestuursleden
* de zondagmiddag is ook een uitstekende mogelijkheid om een rondleiding te
organiseren voor kennissen en familie
* Piet Soons heeft aangegeven dat hij eind van het jaar terug wil treden als
bestuurslid met de portefeuille M&C
- Museumnacht gemaal in oktober: er wordt hard gewerkt om in de Week van ons
Water (16 tot 27 oktober) de eerste museumnacht bij ons gemaal te organiseren;
het thema is licht op het water
- puzzelrit april: voor het goede doel heeft de autopuzzelrit van de Lionsclub € 6000
opgeleverd voor het Nederlands Centrum voor Stamceldonoren
- op 27 mei is langs de IJssel het tweede bord met toeristische trekpleisters van
Haastrecht geplaatst
- Juist begrip van bodemdaling: Piet Soons heeft in één van de magazines een
beschouwing gewijd aan bodemdaling en de processen die daarbij een rol spelen;
een samenvatting daarvan is in deze Even Inklinken opgenomen
- foto’s: cursus reanimatie en AED, jeugdbrandweerwedstrijd, video scholengroep,
schoolbezoek, H80, schoolbezoek bij Crossleymotor, Piet Soons, museumnacht
gemaal, autopuzzelrit, tweede bord hot spots, bodemdaling 6 x
- 6 juli jeugdbrandweerwedstrijden Krimpenerwaard; ons gemaal was oefenplek
voor deze manifestatie
- selview met een gemaal of gemalin; Maurits Tompot interviewt zichzelf aan de
hand van 5 tot 10 vragen; dit is de eerste aflevering
- van de bestuurstafel:
* de zoektocht naar meer bezoekers; er wordt onderzocht of de aansluiting bij de
museumjaarkaart zou kunnen werken
* notitie vrijwilligersbeleid is op de website geplaatst
* verhuur H80: een bedrijf uit Stolwijk in het vastgoedmanagement huurt H80 tot
1.12.2020; na deze periode zou H80 mogelijk gebruikt kunnen worden voor
uitbreiding van onze educatieve werk voor de bovenbouw VO
* sponsoring door V.d. Voet: naast een vast bedrag worden we ook ondersteund bij
het verzorgen van ons drukwerk, bijv. folders en lesbrieven
* Museumnacht op 19 okt.: Lyanne de Laet en Emmy van Harskamp hebben een
plan hiervoor opgesteld
- klussen in de zomer: op de vaste dinsdag; de eerstvolgende vrijdagklusochtend is
op 30 aug.
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- video scholengroep: Fresh Films heeft i.s.m. de scholengroep en M&C een video
gemaakt over de inhoud van het scholenprogramma
- 11 juli laatste schoolgroeprondleiding van 2018/2019; in totaal bezochten in dit
schooljaar 72 groepen ons gemaal; in de taakverdeling binnen de scholengroep was
Wim Heuvelman 12 jaar aanspreekpunt voor alle scholen; in het nieuwe seizoen
gaat Auk Boersma roosteren; Ruud van Kersbergen heeft al vanaf 1 januari j.l. het
coördinatiewerk van Wim overgenomen
- poldermaquette buitenspel: na 12 jaar trouwe dienst is de maquette aan een grote
renovatiebeurt toe; ook worden enkele nieuwe functies gerealiseerd; coördinatoren
hierbij zijn Jan Douma en Karel Binnendijk
- 19 okt. museumnacht licht op water: Lyanne de Laet en Emmy van Harskamp zijn
voorbereidingen gestart voor de eerste museumnacht van het gemaal met als
thema ‘licht op het water in de boezem’
- gemaal en KWF: Emmy van Harskamp heeft een buttonactie bedacht voor de
Samenloop voor Hoop in Lekkerkerk
- vooraankondigingen:
* op 15 sept. organiseert de Stichting de Hollandsche IJssel opnieuw een armada
* op 14 nov. is het tiende Nationaal Deltacongres in Goes
* op 21 nov. is het nationaal congres Veenbodemdaling op Fort Voordorp in
Groenekan
- rubriek: jij vraagt: iedereen met een watervraag kan deze in deze rubriek stellen:
Waarom worden dijken gemaaid zoals de Goejanverwelledijk in Gouda
- foto’s: brandweerwedstrijd, Maurits Tompot, verwijsborden naar gemaal 3x,
museumjaarkaart, folder leerplan, video scholengroep, Wim Heuvelman/Auk
Boersma/Ruud van Kersbergen, button/gemaal KWF, armada
- poldermaquette kan weer jaren mee; in juli en aug. heeft een groep vrijwilligers de
maquette een opknapbeurt en een update (tweede Hooge Boezemsluis en de
Havensluis) gegeven; polyesterdeskundige Ad v.d. Wal begeleidde het proces; Jan
Douma, Karel Binnendijk en Nanko Dijkveld Stol trokken de revisiekar; in sept.
opnieuw in gebruik genomen
- het dak eraf: op 23 aug. hebben de tentenbouwers van Zwembad De Loete de tent
die als parasol en paraplu diende bij de renovatie van de maquette, afgebroken
- selview met een gemaal of gemalin: deze keer was Anne Marie Vermulm aan de
beurt; sinds 2004 vrijwilliger
- eerste scholengroep op 16 sept.; met deze groep start het seizoen 2019/2020; in
het schooljaar 2018/2019 kwamen er in totaal 1827 bezoekers (1607 leerlingen en
220 begeleiders)
- lustrum piekwaterberging Hooge Boezem; op 25 aug. 2014 liet het HDSR De Hooge
Boezem volstromen met 70.000 m³; bij deze onderwaterzetting was ook Jaap Smit,
de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning aanwezig; en toeval bestaat niet maar
ontving onze gastheer Laurens van Rens ontving dezelfde Jaap Smit in vakantieoutfit die met enkele vrienden zijn vaartochtje onderbrak om ons gemaal te
bezoeken
- bezoektips in de regio:
* 2 t/m 7 sept. opent prinses Beatrix in Kinderdijk het nieuwe bezoekerscentrum
* 6, 7 en 8 sept. Wereld Havendagen Rotterdam
* 14 sept. om 15.10 proefsluiting van de Maeslantkering
* 9 sept. informatieavond van HDSR in Montfoort over de beleidsnota Peilbeheer
* 14, 15 sept. Open Monumenten Dagen: het gemaal is 2 x van 10.00 tot 16.00 open
- van de bestuurstafel:
* in 2020 bestaat ons bezoekerscentrum 25 jaar en op 11 mei 2022 is 150 jaar
geleden dat het gemaal in gebruik werd genomen
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* in 2022 wordt het 350-jarig bestaan van de Oude Hollandse Waterlinie herdacht
* het sponsorcontract met V.d. Voet is met een jaar verlengd
* grote waardering voor de enorme klus van de renovatie van de maquette
* uit de G&R groep kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: het stimuleren
van niet-technische geïnteresseerde voorbijgangers voor een bezoek; het maken van
een gidsje om losse bezoekers zelfstandig door het museum te loodsen
* algemene vrijwilligersavond in het najaar: de enquête uit 2018 onder de
vrijwilligers heeft veel suggesties opgeleverd die in het beleidsplan 2020 zijn
opgenomen
- activiteitenkalender:
* 28 sept. burendag met o.a. informatie over AED en muziek van Laurens van Rens
met zijn band Boys ‘r Back
* 17 okt. 12e Waterconferentie van het Gouds Watergilde met als thema Twee
emmertjes waterkwalen
* 19 okt. museumnacht op ons gemaal met als thema Licht op Water: een feeëriek
spektakel met licht- en geluidsondernemers en de plaatselijke brandweer
- brandweer Haastrecht: in juli waren zij al te gast bij ons bij de
Jeugdbrandweerwedstrijden; op 19 okt. doen ze mee en ze komen ook bij ons op
bezoek voor een excursie
- vervroegde Kerst: het noodpakket in de modellenruimte is bedoeld voor een
eventuele watersnood en is dus geen kerstpakket
- fiets mee met Patrick Poelmann: op 30 aug. nam hij afscheid als dijkgraaf van
HDSR; één van de cadeaus was de audiotour ‘fiets mee met Patrick Poelmann’
- Jij vraagt? Hierin een antwoord op de vraag over het maaien van dijken en met als
nieuwe vraag ‘Hoeveel molens waren er rond 1850 in de Krimpener- en
Lopikerwaard’
- bijlage bij deze Even Inklinken: een A-4tje over ‘verbetering poldermaquette met
extra sluizen; van het revisieteam Jan, Karel, Nanko
- foto’s: renovatie maquette, afbreken zwembadtent, Anne Marie Vermulm,
rondleiding scholengroep, piekwaterberging Hooge Boezem/C.v.d.K. Jaap Smit,
Maeslantkering, feeëriek H31, jeugdbrandweer, fiets mee met Patrick Poelmann
- 19 okt. Museumnacht: tussen 19.00 en 23.00 uur is het gemaal gratis te bezoeken
met een feeëriek verlicht watergordijn met sfeervolle aanlichting en muzikale
omlijsting en uiteraard ook de mogelijkheid van rondleiding
- 28 sept. geslaagde burendag met ruim 70 bezoekers met o.a. de onthulling van het
bord op de vernieuwde poldermaquette door buur Jan van Vliet; Bert van Muilwijk
die enkele fietsen kon noteren voor het ANWB-Kinderfietsenplan; het optreden van
het trio van Laurens van Rens
- selview met een gemaal of gemalin: Jan van Overbruggen
- kinderfietsenplan; via het Nationaal Fonds Kinderhulp komen fietsen terecht bij
kinderen die geen fiets hebben; onze vrijwilliger Bert Muilwijk ontvangt graag voor
dit plan gebruikte fietsen met wielmaat 24 t/m 28 inch
- 16 t/m 27 okt. Week van ons water met o.a. een dijkexcursie in Schoonhoven en
een waterwandeling in Rotterdam
- nieuwe pilon met oud-dijkgraaf Patrick Poelmann
- na op 30 aug. afscheid te hebben genomen van dijkgraaf Patrick Poelmann was er
op 25 sept. een bijeenkomst op het gemaal waarin het dagelijkse bestuur van HDSR
Patrick Poelmann ‘verraste’ met een fraaie pilon; daarop staat het verhaal dat hij als
dijkgraaf ervoor heeft gezorgd dat de Lekdijk als primaire waterkering werd
aangemerkt; de opvolger van hem is Jeroen Haan die al een kennismakingsbezoek
op het gemaal heeft afgelegd
- Wist u dat?
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* Joost Elias heeft in deze Even Inklinken de achtergronden toegelicht van ‘Gerezen
Molens, oud nieuws uit de Hooge Boezem achter Haastrecht
* foto van H31 uit 1986 uit de beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
- Bij de waard aan tafel: Gerdien Tober en Adrie Koolmees waren te gast bij RTV
Krimpenerwaard en gaven een interview o.a. over de revisie van de
poldermaquette; ook werd er reclame gemaakt voor het bezoek aan het gemaal op
de Open Monumenten Dagen op 14 en 15 sept.; overigens bezochten zo’n 140
bezoekers het gemaal
- terugkijktip: Waterlanders: op 22 sept. werd in ‘VPRO Tegenlicht’ de vraag
beantwoord ‘Gaan we t.z.t. delen van ons land teruggeven aan de zee
- 30 nov. vrijwilligersavond: i.v.m. de aanstaande langdurige renovatie van museum
Bisdom van Vliet, is er een bijzondere bijeenkomst gepland voor de vrijwilligers van
Bisdom van Vliet, Concordia, de Overtuin en voor onze vrijwilligers; mede hierdoor
zal er dit jaar geen vrijwilligersuitje plaatsvinden
- interessante bijeenkomsten: 17 okt. waterconferentie in Gouda; 1 nov. symposium
Oude Hollandse Waterlinie in Gouda; 14 nov. Nationaal Deltacongres in Goes; 21
nov. congres Veenbodemdaling in Groenekan
- boek in de aanbieding: Historische Vaartocht over de Hollandsche IJssel; de
schrijver Piet Mourik beschrijft van alles rond de IJssel tussen IJsselmonde en
IJsselstein en gaat daarbij terug tot zo’n 100 jaar geleden
- scholengroepen in oktober: voor okt. staan 15 groepen ingepland
- jeugdbrandweer: als dank voor ons gastheerschap ontvingen we gebak
- Jij vraagt?
* hoeveel molens waren er rond 1850 in de Krimpener- en Lopikerwaard? 85!
* nieuwe vraag: wat is een ander woord voor mukusrat?
- Patrick Poelmann, dijkgraaf HDSR; de tekst van de nieuwe pilon over hem wordt
hier weergegeven als bijlage
- foto’s: poster museumnacht, burendag 3, Jan van Overbruggen, kinderfiets,
nieuwe pilon Patrick Poelmann, Hooge Boezem, H31, Tober en Koolmees op tv, foto
tv-programma over Deltawerken, boekomslag, scholieren op bezoek,
jeugdbrandweer deelt gebak uit, pilon Poelmann
- evaluatieavond op 12 nov. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. losse
bezoekers in 2020 gratis?; bezoekersaantallen 2019; evaluatie seizoen 2019,
beleidsplan 2020, vrouwvriendelijker maken van het museum; Museumjaarkaart
wel/niet?
- AED-apparaat werkt: Marco Gardenier, Bert Muilwijk en Vincent van den Heuvel
hebben het AED-apparaat aan de voorzijde van de Crossley-vitrine opgehangen; de
cursisten waaronder buren ontvangen de code van het apparaat
- 28 nov. lezing muskusrattenbestrijding; HDSR verzorgt zal deze lezing verzorgen
- 30 nov. vrijwilligersuitje in theater Concordia; onder het genot van een hapje en
een drankje, pubquiz en livemuziek zullen de vrijwilligers van de vier Haastrechtse
organisaties kunnen verbroederen
- selview met een gemaal of een gemalin met Nanko Dijkveld Stol; hij doet zijn
verhaal van 20 jaar intensieve betrokkenheid bij het museum
- Van de bestuurstafel:
* op 1 nov. zijn we gastheer voor een bijeenkomst van de NGS;
* volgend jaar zullen we in het kader van ons 25-jarig bestaan een
herdenkingsboekje uitbrengen
* op de dec. vergadering zullen Rinus Dionisius, Piet Soons en Jan Douma
terugtreden uit het bestuur; Ingrid de Vries, onlangs gepensioneerd bij HDSR, zal
met de portefeuille M&C toetreden tot het bestuur
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- mutaties onder vrijwilligers: Cor Koot en Wim Blanken stoppen met hun
vrijwilligerstaken; Hans Gordens start binnenkort
- de laatste vernieuwingen aan de poldermaquette worden nu uitgevoerd; dank
voor de geweldige inzet
- 23 okt.: 8 leden van de scholengroep hebben kennisgemaakt met de nieuwe
molenaar van de Bonrepas-molen Aart van Rijswijk; hij volgt zijn vader Jan op
- collega’s in de publiciteit:
* het repaircafé bestaat al weer 10 jaar mede dankzij de inbreng van Marco
Gardenier, Hans Nonner en Bert Muilwijk
* Harry Berkouwer en Gerdien Tober zijn vrijwilliger bij het Abraham Kroesgemaal in
Moordrecht
- Boezembericht herfst 2019: dit is de titel van onze nieuwe nieuwsbrief voor
donateurs
- levensroute: de ‘jonge’ Maurits Tompot heeft zijn boek ‘Route 777’ uitgebracht;
een mix van een autobiografie en een roadnovel
- 19 nov. terugblik op museumnacht; ruim 500 bezoekers kwamen af op het
feeërieke licht-op-water spektakel
- interessante bijeenkomsten: 14 nov. het nationaal Deltacongres; 21 nov. het
congres Veenbodemdaling; 17 okt. bezocht een aantal vrijwilligers de
Waterconferentie van het Goudse Watergilde
- hieperdepiep: op 11 oktober 1255 werden de heemraden van Rijnland voor het
eerst genoemd in een oorkonde van graaf Willem II van Holland
- Jij vraagt?
* wat is een ander woord voor muskusrat? Bisamrat!
* Nieuwe watervraag: in welk lichaam zit het meeste water? Dat van een man of dat
van een vrouw?
- bijlage een krantenartikel met Gerdien Tober en Harry Berkouwer op gemaal
Abraham Kroes
- foto’s: Bert Muilwijk en Marco Gardenier bij het AED-apparaat, muskusrat, Nanko
Dijkveld Stol, scholengroep bij molen Bonrepas, repaircafé met Gijsbert Rietveld,
Marco Gardenier, Bert Muilwijk en Hans Nonner, omslag Boezembericht herfst
2019, omslag boek Tompot ‘Route 777’, museumnacht 2019, Graaf Willem II van
Holland en Gerdien Tober en Harry Berkouwer
- fijne kerstdagen en een goed 2020 toegewenst door het bestuur
- kerstsfeer dankzij nieuwe oproep van Emmy van Harskamp en de klusgroep is in en
om H31 de kerstsfeer opgebouwd
- beleidsplan 2020; mede door de inbreng van de vrijwilligers op 12 nov. heeft het
bestuur een prioriteitenlijst voor 2020 opgesteld; de werving van nieuwe vrijwilligers
staat met stip als eerste genoteerd
- 28 nov. muskusratten Nederland uit; twee deskundigen van HDSR (Barry Richter en
Charlene Cloo) hielden een lezing met een titel die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat
- vijzel: Wim Heuvelman heeft het idee aangedragen om een onderwijsmodel van
een vijzel te maken; een werkgroep is aan de slag gegaan
- pubquiz in Concordia op 30 november: 300 mensen zorgden voor een zeer sfeervol
geheel; er werd fanatiek deelgenomen aan de pubquiz waarbij in twee rondes
tientallen vragen over het wel en wee van de vier organisaties werden gesteld;
eeuwige roem was er voor het winnende team met o.a. Lyanne de Laet en Piet
Soons
- van de bestuurstafel:
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* we mochten een groot aantal bezoekers dit jaar ontvangen: ruim 4000; het filmpje
van de scholengroep heeft veel klassen getrokken; er was een grote diversiteit aan
belangstellende groepen
* veel extra werk is er verricht bij de grote opknapbeurt van de maquette; hetzelfde
geldt voor de vergaderruimte boven
* de klimaatvriendelijke wateraanvoer werd ons verduidelijkt door HDSR
* er is een G&R-groep (gastheren/gastvrouwen en rondleiders) gestart o.l.v. Hans de
Goeij
* het beleidsplan 2020 is opgesteld
* de bestuursmutaties werden opgesomd
* het jubileumboekje over 25 jaar gemaal wordt samengesteld door Klaas
Dogterom, Joost Elias, Ingrid de Vries en Piet Soons
* nieuwe collega even voorstellen: het nieuwe bestuurslid Ingrid de Vries stelt zich
voor; zij is geen onbekende voor ons want zij heeft 22 jaar gewerkt voor HDSR als
jurist en bestuursadviseur; in deze laatste rol heeft zij rechtstreeks gewerkt voor
dijkgraaf Poelmann; zij is vaak bij ons op het gemaal geweest en wilde na haar
pensionering vrijwilligerswerk bij het gemaal doen; haar portefeuille is M&C
- Boezemberichten in 2020: er zijn twee nieuwe versies voor 2020 gepland
- Selview met een gemaal of gemalin: Laurens van Rens vertelt zijn levensverhaal en
de wijze waarop hij bij het gemaal betrokken is geraakt; ook de anekdote dat
Laurens de commissaris van de Koning van Z.-H. (in vakantieoutfit) een uurlang
rondleidde komt aan bod
- diversen:
* 28 nov. kregen de zwembadtentvrijwilligers een rondleiding op het gemaal als
dank voor het gebruik van de tent
* op 1 nov. ontving ons bestuur de deelnemers van de NGS op het gemaal; we
kregen veel complimenten voor het totale verhaal van de waterhuishouding in ons
veengebied
* AED-herhalingstrainingen voor de cursisten van 2018 en 2019 worden in 2020
gepland
- Bodemdaling: in een regiodeal is er twintig miljoen beschikbaar voor 24 projecten
in de periode van 2019 t/ 2023
- ontvangst bezoekers: tijdens de eerste bijeenkomst van de G&R-groep heeft Hans
de Goeij aangeboden een gids voor losse bezoekers samen te stellen; gereed vóór
aanvang seizoen 2020
- hieperdepiep het gemaal 25 jaar in 2020;
* er komt een feestelijk jubileumlogo en een facebookpagina; M&C vraagt om
ideeën aan te dragen
* Joost Elias en Klaas Dogterom doen een oproep om inbreng te leveren voor het
jubileumboekje
- laadpaal: de gemeente Krimpenerwaard gaat in de buurt van H80 een laadpaal
voor elektrische auto’s plaatsen
- er op uit:
* rijzend water in Amsterdam; in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is er een
tentoonstelling ‘Rijzend water op wereldniveau’; Kadir van Lohuizen heeft deze
samengesteld
* Waterblauw in Rotterdam; het gemaal Schilthuis aan het Oostplein in Rotterdam
staat ’s avonds in waterblauw licht
* jij vraagt? veel animo voor deze rubriek is er niet, daarom gaan we hier niet mee
door; het antwoord op de vraag in welk lichaam het meeste water zit, dat van de
man of dat van een vrouw: een vrouw bestaat voor ongeveer 50% uit water, bij
mannen is dat zo’n 65%
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- foto’s: H31 in kerstsfeer, Berry Richter vertelt over muskusratten, gedicht over
muskusratten, model van een vijzel, winnend team van de pubquiz, Ingrid de Vries,
Boezembericht 2019, Laurens van Rens, een cheque voor het bestrijden van
Bodemdaling, laadpaal, over wateroverlast, waterblauw gemaal Schilthuis
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