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Ledenbijeenkomst 15 april 2016 

Hieronder treft u het verslag aan. 

 

Opening 

Voorzitter Hans Hellingman opent de bijeenkomst om 20:00 uur. Hij 

constateert dat de zaal niet vol is, er zijn ongeveer 40 personen aanwezig. 

Er zijn veel afberichten ook in verband met de komende rommelmarkt. 

 

Mededelingen 

Het bestuur is niet voltallig. 

Voorjaarsbijeenkomsten worden over het algemeen minder bezocht., 

De vitrinekast is opnieuw ingericht, thema: “school” 

De documentaire ruilverkaveling is in aangepaste vorm op NPO-2 uitgezonden, er hebben  

691000 kijkers op afgestemd.  

 

financiële stand van zaken 

Han van Rozelaar verwacht een kleine financiële bijdrage van NPO  

De kosten die verband houden met de documentaire werken uit op een beperkte financiële 

bijdrage van ca 340 euro uit de kas van de vereniging. 

De DVD is nog steeds te koop. 

De kascommissie is akkoord met de financiéle verantwoording. Daarmee wordt decharge 

verleend aan de penningmeester over 2015. 

De begroting 2016 geeft ook een bescheiden positief resultaat. 

 

Stand van zaken werkgroepen 

Hans Hellingman deelt hierover het volgende mee. 

 

Archief, digitaliseren van foto’s, bijhouden van schenkingen, verversen van de inhoud 

vitrinekast, koppelen van foto’s aan info uit de Burgerlijke stand, brandvrije opslag van 

informatie en spullen. 

Historie Warder vóór 1800 veilig stellen historische resten (mede in verband met mogelijke 

ingrepen aan de dijk), inbreng- en schotboeken 1462-1563 (belastingen) uitwerken 

Verslagen kerkeraad en kerkvoogdij vanaf 1828 zijn gefotografeerd. 

Geschiedenis van Huizen, dorpsstraat is compleet opgenomen, de kadastrale geschiedenis van 

de IJsselmeerdijk zal tm nummer 26 op de website gezet worden. Ook zullen alle objecten 

uitgebreid worden met  beschikbare gegevens van bewoners, huurders en gegevens uit 

notariële aktes. 

Openbaar bestuur 

Verslagen van de gemeenteraad zijn tot en met 1903 omgezet van handgeschreven naar 

getypte tekst, het transcriberen is nodig tot 1926. Daarna is tekst getypt. 

Doorspitten van notariële aktes: koop- en scheidingsakten, het herleiden van namen van 

landerijen (ook Staatsbosbeheer heeft daarvan veel gegevens) 

 

Bekende families 

Familie Kramer wordt nu uitgewerkt en komt gedeeltelijk in het jaarboek 2015. 

Hierna wordt een uitwerking van de familie Doets opgezet. 

Het interviewen van oud inwoners wordt gecontinueerd 

Kunstenaars in Warder 

Gegevens worden verder uitgewerkt, er komt een artikel in het komende jaarboek 

 

In het komende jaarboek  
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Wensen 

Opsporen en uitwerken van de namen van landerijen en sloten. Namen van 

boerderijen en huizen. De bouwkundige geschiedenis daarvan 

Hoe ging het vervoer vroeger tijden, uitzoeken. 

Schot- en inbrengboeken (belastingen rond 1500) verder analyseren.  

Voeren van groepsgesprekken met (oud) bewoners van de Badhuisweg (Padje) 

 

Het jaarboekje 2015 zal in mei 2016 uitgebracht worden. 

De nieuwsbrief zal wederom in november 2016 verschijnen. 

 

Hans Hellingman sluit kort voor halfnegen de vergadering. 

Er worden ter afsluiting beelden getoond die de documentairemakers recent met een drone 

hebben gemaakt ter introductie en plaatsbepaling voor de NPO-2 uitzending. 

 

Hierna start hij met de presentatie van 22 gevelstenen in Warder, onderbroken door een korte 

koffiepauze. Om ca 22:45 uur beëindigd hij zijn presentatie die door de aanwezigen zeer 

positief werd ontvangen.  

Bij het laatste beeld van de presentatie ontstond een discussie of dit echt wel een pand aan de 

Warderzeedijk zou zijn. Dit wordt nader onderzocht en er wordt op teruggekomen. 

Hans dankt de aanwezigen voor hun belangstelling en positieve inbreng, met applaus danken 

de aanwezigen hem voor zijn presentatie. 

 

 


