
Jaarverslag van de Historische Vereniging “den Berchsen hoeck”, april 2019-

april 2020 

 

Het bestuur 

Sinds de vorige Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 heeft het bestuur vijfmaal 

vergaderd: in mei, september en november 2019 en in januari en maart 2020; in juni 2019 

hebben we met een aantal bestuursleden nog een extra vergadering gehouden. Daarnaast 

was er regelmatig contact tussen de bestuursleden per email, telefoon en tijdens diverse 

evenementen. 

Rooster van aftreden   start/herbenoemd   aftredend 

Jan in ’t Veld    2012/2018    2021 

Kees Vijverberg   2011/2017    2020 

Rob Remmerswaal   2015/2018    2021 

Ton Buurman    2007/2019    2022 

Monique Baptist   2015/2018    2021 

Jeroen Bos    2014/2017    2020 

Evenementen 

In het jaar 2019-2020 hebben we weer de gebruikelijke activiteiten uitgevoerd. Na de 

Algemene Vergadering van 16 april 2019 hebben we in dezelfde maand de Koningsdag 

gevierd en aan het einde van het jaar, op 30 november 2019, de themabijeenkomst. Op de 

Algemene Vergadering gaf ir. Jouke Post een prikkelende lezing over de veranderingen in het 

centrum van Bergschenhoek. Op de Open Monumentendag hebben we vanuit de Historische 

Vereniging aandacht besteed aan drie activiteiten. Allereerst de openstelling van de RK Kerk, 

waar onder andere ook op het orgel gespeeld kon worden. Vervolgens was dit jaar ook het 

Polderhuis geopend; vanaf mei 2019 is daar een verbouwing aan de gang tot ‘bed and 

breakfest’. En tenslotte hebben we aandacht besteed aan de drie cafés die hier vroeger 

waren. Op de plaats van een van deze cafés hebben we met een kraam gestaan. Deze 

activiteiten werden gecombineerd met de Cultuurroute, maar dit was niet zo’n succes 

vanwege het feit dat op dezelfde dag ook nog de wielerronde in Berkel was en het 

popconcert bij het zwembad. We hebben ervoor gepleit dit volgend jaar weer te scheiden. 

De themabijeenkomst was opnieuw een groot succes. Het onderwerp was dit jaar de 

geschiedenis van het onderwijs. Ook de gezamenlijke maaltijd en de muziek van Rinus 

Bakker werden gewaardeerd. 

Andere activiteiten 

Naast het bovenstaande hebben we als afzonderlijke bestuursleden deelgenomen aan 

diverse activiteiten zoals de opening van het Tolhek in Berkel, een lezing met tentoonstelling 

in de bibliotheek van Rotterdam over de geschiedenis aldaar en diverse andere activiteiten 

in Bleiswijk, Zevenhuizen en Schiedam. 

Publiciteit 

De werkgroep Publiciteit heeft voorafgaand aan het uitbrengen van het verenigingsblad De 



Kruin tweemaal vergaderd. Naast de twee Kruinen is er ook gecommuniceerd via email 

(leden moeten er dus voor zorgen dat hun emailadres bekend is bij de ledenadministratie!). 

Dit jaar hebben we geen nieuw boek uitgegeven, maar wel meegewerkt aan de uitgave door 

Jumbo (Christiaan Veltrop) van het plaatjesboek Groeten uit Bergschenhoek. Deze actie werd 

gevolgd door een actie met mokken met afbeeldingen van Bergschenhoek. Met name voor 

het plaatjesboek was grote belangstelling. Op dit moment zijn we bezig samen met de twee 

andere historische verenigingen om een boekje voor te bereiden over 75 jaar bevrijding. 

Financiën 

We hebben dit jaar het vermogen van de vereniging weer wat verbeterd. Er waren in deze 

periode geen grote, bijzondere uitgaven. Zo konden we weer wat sparen voor 2022, het jaar 

waarin we ons dertigjarig bestaan zullen vieren. 

Archief 

Monique Baptist heeft het archief goed op orde. Hoewel ze vanwege werkverplichtingen er 

wat minder kan zijn, is zij nog steeds in staat om de verschillende boeken en andere 

informatie snel boven water te halen. Ook haar boekpresentaties bij verschillende 

evenementen zijn zoals gebruikelijk van uitstekend niveau. 

Presentaties 

In dit jaar hebben we drie presentaties gegeven. Cees Huurman heeft lezingen gegeven over 

de droogmaking en over de boerderijen in Bergschenhoek en Ton Buurman en Herman 

Moes over de geschiedenis van het Polderhuis. 

Overlijden Bas Metselaar 

Kort na de vorige ALV is Bas Metselaar op 92-jarige leeftijd overleden. Bas was de grote 

kenner van de geschiedenis van Bergschenhoek en heeft daar veel over geschreven. De 

meeste van die verhalen zijn door ons uitgegeven. Zijn overlijden is zondermeer een verlies 

voor de vereniging. 

Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar niet veranderd. De bestuursleden die 

nu moeten aftreden, Jeroen Bos en Kees Vijverberg, zijn herkiesbaar. Er heeft zich nog geen 

ander lid aangemeld. Alle leden die naast het bestuur beschikbaar zijn voor verschillende 

activiteiten, danken wij heel hartelijk voor hun inzet en wij hopen dat zij dat ook in het 

komende jaar weer doen. 

 

Kees Vijverberg 

Secretaris HV “den Berchsen hoeck” 


