OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN IN 2020

Ontvangen materiaal

Vereniging

• Wim van Tellingen bracht spullen van wijlen Cassien
Kracht in. We zijn daar zeer dankbaar voor.

• 0p 6 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats. Op dat
moment wisten we nog niet wat ons te wachten stond.
Werkgroep Archeologie
• Emiel van Steenselen heeft met zijn metaaldetector
onderzoek verricht, met aansprekende vondsten.
Werkgroep Fotografie
• De werkgroep Fotografie scande op donderdagmiddag
foto’s en voerde gegevens in.
• Wim van Tellingen verzorgde de foto’s voor de rubriek
Van toen tot nu in Hasselt Historiael.
• De werkgroep heeft dit jaar een laptop en een scanner
aangeschaft. Ook is er een scanner van Jan Grolleman
teruggekomen.
• Intussen is het ontdubbelen bijna gereed. Tot nu toe
zijn er 5328 foto’s ontdubbeld. Omdat er steeds nieuwe
foto’s bijkomen, waaronder dubbele, blijft dit werk
doorgaan. Totaal zullen we waarschijnlijk ruim boven de
7000 foto’s uitkomen.


Door COVID-19 is het werk aan het programma dat
Albert Kroes voor ons wil bouwen op een laag pitje
komen te staan.

• Gerrit Slurink en Wim van Tellingen leverden foto’s aan
van het nieuws uit zozo. Hulde.
André Admiraal heeft het complete fotoarchief van
Cassien Kracht gekocht en het aan de vereniging
geschonken. Er zaten waardevolle foto’s bij. We zijn hier
zeer content mee.
Marja Montanje bracht een lijst in met slagerij en,
timmerlieden en aannemers. Dank hiervoor. Marja
bracht een groot aantal stukken van Looft den Heere in.
Een gigantisch werk, veel dank. Van de heer Eelkman
Rooda kregen we akten en stukken over de
Molenwaard.
Henk Ruitenberg schonk ons foto’s van de families
Visscher en Hamburger.
• Minie heeft een tas met plakboeken, foto’s, enz. in
ontvangst genomen van Arno Hulsebosch. Fijn. Van de
familie Drupsteen kregen we een exemplaar van het
familieboek Drupsteen.
Ingekomen vragen
We kregen dit jaar veel vragen: 22 over foto’s en 27 over
geschiedenis en algemene vragen.

Werkgroep Inventarisatie

Andere activiteiten

• Hanny Becker, Marja Montanje, Albert Kroes en Henk
Poelarends inventariseerden de boeken en de
tijdschriften. Hopelijk zijn ze binnenkort te raadplegen
op de website van onze vereniging.

• Door de coronamaatregelen kon aan veel activiteiten
geen invulling gegeven worden. Lezingen, exposities,
monumentendag, inname van spullen, dialectavond,
enz. vonden geen doorgang.

• Ook op zolder is een inventarisatieslag gemaakt.
Verder worden de Hasselt Historiaels uitgezocht en op
onderwerp in de computer gezet. Deze index zal op de
website gepubliceerd worden.

• Er is gekeken naar meer bergruimte. Het promotieplan
van Hasselt is in 2020 verder uitgewerkt en wordt in zou
ingevoerd. Momenteel wordt een nieuwe website
gebouwd.

Werkgroep Scheepvaart

Binnenkort hopen we die in de lucht te hebben. Er is een
documentaire gemaakt over het verzetsechtpaar Van
der Horst/Grolleman op locatie in Hasselt. Jan van Assen
heeft hierin een groot aandeel gehad.

De werkgroep is nog steeds druk op zoek naar gegevens
van schepen en hun schippers/bezitters. Daarnaast
brengt men de schippers met Hasselt als domicilie in
beeld.

Uw interim-secretaris.

