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Voorwoord 
 
Het Streekarchief is het gehele jaar elke werkdag geopend van 10:00 tot 14:00 
uur. De openstellingen worden verzorgd door vrijwilligers die dit belangeloos 
doen voor de stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Ook de bestuursleden 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Tijdelijk was het 
Streekarchief op dinsdagen gesloten i.v.m. de afwezigheid van vrijwilliger Theo 
Mulders. 
 
Het Streekarchief kent twee vakantiesluitingen, één in de zomervakantie en één 
in de Kerstvakantie. Hiernaast is het Streekarchief gesloten op de officiële 
nationale feestdagen en op de laatste woensdag in juni, want dan vindt de 
jaarlijkse Paardenmarkt van IJsselmonde plaats en is het Streekarchief te vinden 
in de Adriaen Janskerk op Oud-IJsselmonde. 
 
Naast de standaard activiteiten zoals het bijwerken van de (burgerlijke stand en 
doop- trouw en begraafboeken van het eiland IJsselmonde) gegevens in de 
(genealogische) database, het begeleiden van bezoekers in hun zoektocht naar 
hun voorouders en/of historische gegevens van het eiland IJsselmonde, blijven 
wij verbinding zoeken met andere organisaties in de regio en in het bijzonder in 
IJsselmonde. 
 
Er worden activiteiten ontplooit met de cultuurscout, de Bibliotheek IJsselmonde, 
lokale kunstenaars, het Theater Islemunda en verwante historische verenigingen 
in de nabije regio en de rest van het eiland IJsselmonde. Het Streekarchief is ook 
aangesloten bij de stichting Rotterdam is vele Dorpen (sRivD). 
 
Het afgelopen jaar stond ook nog in het teken van het verder opschonen en 
indexeren van de collecties en het verder uitbouwen van onze samenwerking met 
het Stadsarchief Rotterdam. Zo verwerken nu al drie vrijwilligers van het 
Streekarchief (ook vanaf afstand) door henzelf getranscribeerde gegevens in het 
Mais Flexis systeem van het Stadsarchief. 
 
Ook dit jaar merken wij dat het aantal vragen per mail en in persoon toenemen 
en men ons steeds beter weet te vinden. Ook het aantal bezoekers op onze 
website zien wij toenemen. Helaas is in het aantal donateurs een lichte daling te 
constateren. 
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Streekarchief IJsselmonde, 
 
 
 
 
M. Verhoef 
wnd. secretaris 
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Secretarieel jaarverslag 2018. 
 
De onderwerpen in dit jaarverslag zijn weergaven uit de vastgestelde notulen, de 
Nieuwsbrieven en de mededelingen op de website over het jaar 2018. 
 
Januari 2018 
 

• Van 2 januari 2018 t/m 28 februari 2018 exposeert het Streekarchief in de 
Bibliotheek van IJsselmonde de aquarellen van Ria van Oosterhout.Op 6 
januari 2018 was het Streekarchief weer geopend na de Kerstsluiting, die 
deze keer duurde van 21 december 2018 tot en met 5 januari 2019. 

• Op 8 janauri 2018 was er een bestuursvergadering op het Streekarchief. De 
jaarrekening 2017, het secretarieel jaarverslag 2017 en het beleidsplan 2018-
2022 zijn hierin vastgesteld. Het bestuur heeft de penningmeester decharge 
verleend. 

• Op 12 januari 2018 is er een vervolggesprek geweest tussen Cor Vink 
(Begraafplaats) en Marcel Verhoef (Streekarchief). 

• Op 17 januari 2018 werd het Streekarchief verrast door een schenking van de 
heer J.D. van Rikxoort. De heer Van Rikxoort is bekend als de auteur van de 
boekjes IJsselmonde een dorp aan de Maas (deel 1 en 2) en was één van 
degenen die de terugkeer van het familiearchief van Bichon naar Rotterdam 
bewerkstelligde. 
De heer Rikxoort was thuis zijn omvangrijke archief aan het opruimen, en zijn 
kinderen hadden geen interesse in het archief van hun vader, dus besloot de 
heer Van Rikxoort contact op te nemen met het Streekarchief met de vraag of 
het Streekarchief interesse had. Onder de zaken die werden overgedragen 
waren een aantal boeken en een gedeelte van de correspondentie met de 
heer Mr. René Bichon van IJsselmonde, met foto’s en andere documenten. 
Voor het Streekarchief zeer waardevol en waar we zeker dankbaar voor zijn. 

 
Februari 2018 
 

• Op 6 februari 2018 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is 
vele Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in de Molen “De Graankorrel”, 
Noordschans 1 te Delfshaven. 

• Vanaf 27 februari 2018 is het Streekarchief wederom op dinsdagen geopend. 

• Op 28 februari 2018 is oud-vrijwilligster Corinne Brouwers overleden, zij werd 
slechts 57 jaar. 

 
Maart 2018 
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• Op 5 maart 2018 was er een bestuursvergadering op het 
Streekarchief. 

• Op 10 maart 2018 is er een oproep gedaan op internet (die eveneens 
in de nieuwsbrief is herhaald) om foto’s van ijsclub Thialf in te sturen 
naar het Streekarchief. 

• Op 12 maart is de heer Kwikkers onverwacht teruggetreden als 
algemeen bestuurslid. Hij komt ook niet meer terug als vrijwilliger. 

• Op 18 maart 2018 werd de Nieuwsbrief Voorjaar 2018 uitgebracht 
(jaargang 33, nummer 1) 

• Een gedeelte van het nieuwsbrievenarchief van het Streekarchief is online 
gebracht. Alle nieuwsbrieven vanaf het eerste exemplaar (1988) tot en met 
de jaargang 29 (2014) zijn openbaar toegankelijk. Elk jaar zal een nieuwe 
jaargang openbaar worden. De meest recente exemplaren (van de afgelopen 
4 jaar) blijven exclusief voor donateurs van het Streekarchief. 

• Op zaterdag 17 maart werd het nieuwe kantinegebouw van de 
sportverenigingen op de Sportcampus (Sportpark Olympia) geopend. In het 
gebouw is een kunstwerk opgenomen, samengesteld uit de stenen van het 
oude kantinegebouw TeDiRo, waar penningmeester Marcel Verhoef zich 
sterk voor heeft gemaakt. Het Streekarchief was uitgenodigd voor de 
opening. 
 

   
 

• Op dinsdag 27 maart was er een voorlichtingsavond over de nieuwe AVG 
wetgeving. De avond werd georganiseerd door Vrijwilligerswerk Rotterdam 
en het Streekarchief was uitgenodigd. Marcel Verhoef als webmaster is 
erheen gegaan. 

 
April 2018 
 

• De eind 2017 door het Streekarchief uitgebrachte DVD “De Tienden van ‘t 
Oostambacht van IJsselmonde (1578-1778)” kreeg een goede recensie in het 
maandblad (nr. 707, jaargang 73, maart 2018) van de Hollandse Vereniging 
voor Genealogie “Ons Voorgeslacht”. 
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• Op 9 april 2018 is er een extra ingelaste bestuursvergadering. De heer G. 
den Hartog kondigt aan dat hij per 1 mei 2018 aftreedt als voorzitter. Ook 
wordt besloten om met Sandd in zee te gaan voor de verzending van de 
Nieuwsbrief. 

• Op 16 april is de genealogische verzameling van Henk Aapkes, “de families 
van IJsselmonde” online gegaan. Na veel technische aanloopproblemen is de 
database nu operationeel en werkt het goed. 
 

 
 

• Op 29 april 2018 is per e-mail tussen de bestuursleden besloten de 
aangeschafte (land) kaarten te laten restaureren door de heer J. Bazen te 
Brielle. De heer Van Winkelhoff zal e.e.a. regelen en de offerte ad. € 325,00 
is akkoord bevonden. 

 
Mei 2018 
 

• Per 1 mei 2018 is de heer G. den Hartog afgetreden als voorzitter en is de 
heer G. van Winkelhoff waarnemend voorzitter geworden. 

• Op 4 mei 2018 was halfjaarlijkse vrijwilligersoverleg. Hierin worden de 
bestuurlijke ontwikkelingen en de organisatie van het 35 jarige jubileum 
besproken.  

 



Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
Bezoekadres:   Postadres: 
Herenwaard 23   Brittenoord 32 

3078 AK Rotterdam  3079 KB Rotterdam 

 

 

 

 

 

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Secretarieel jaarverslag 2018  

   6 

Juni 2018 
 

• Op 12 juni 2018 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is vele 
Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in in het nieuwe onderkomen van de 
Stichting Historisch Charlois, Kaatsbaan 6. 

• Op 25 juni 2018 was er een bestuursvergadering op het Streekarchief. Er 
wordt o.a. gesproken over het vrijwilligersoverleg. De heer G. den Hartog 
deelt mede dat hij ook als algemeen bestuurslid terugtreedt. 

• De jaarlijkse Paardenmarkt van Oud-IJsselmonde vond plaats op 27 juni 
2018. Het Streekarchief was samen met de Stichting Insula Mundi met een 
stand aanwezig in de Adriaen Janszkerk. 

 
Juli/Augustus 2018 
 

• Op 11 juli 2018 werd de Nieuwsbrief Voorjaar 2018 uitgebracht (jaargang 
33, nummer 2). Een stuk later dan normaal. De overgang naar Sandd 
heeft toch iets meer voeten in de aarde gehad dan verwacht.  

• De contouren voor de jubileumviering zijn duidelijk. Aanvang op het 
Stadsarchief met ontvangst en rondleiding, vervolgens naar Huis ten 
Donck (Ridderkerk) voor een lunch, rondleiding in het huis en een 
rondleiding over het landgoed. Afsluitend verplaatsen we naar het 
Willemsplein om daar een rondrit met Diner te genieten op de Rottertram. 

• De zomersluiting was dit jaar van 14 juli 2018 t/m 19 augustus 2018. 

• Op 23 augustus was het Streekarchief vanwege haar 35 jarige jubileum 
gesloten. 

• Op 30 augustus 2018 is de themadienst online gegaan. Dit is een portal 
waarmee je via de website van het Streekarchief alle informatie over 
IJsselmonde bij het Stadsarchief kan raadplegen. 

 
September 2018 
 

• Op 5 september 2018 werd de Nieuwsbrief Herfst 2018 uitgebracht 
(jaargang 33, nummer 3) 

 
Oktober 2018 
 

• Van Henk Aapkes wordt een map met informatie over boerderijen in de 
regio ontvangen. De informatie is afkomstig uit een legaat van de 
overleden Piet Groenenboom uit Barendrecht. 

• Op 16 oktober 2018 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam 
is vele Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in de Museumwoning van het 
Historisch Centrum Oude Noorden, Jacob Catsstraat 23. 

• De bibliotheek wordt heringedeeld door mevr. A. Lems met behulp van de 
heren N. Kwikkers en T. Vermeulen. De heer N. verweij verzorgd de 
automatisering in de digitale systeem van het Streekarchief. 
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November 2018 
 

• De heer G. den Hartog legt zijn vrijwilligersfunctie per 1 november neer en 
trekt zich terug uit het Streekarchief. 

• Theo Mulders heeft het bestuur medegedeeld dat hij gedurende langere tijd 
afwezig zal zijn, van 1 november 2018 tot en met 30 april 2019. De heer N. 
Verweij is bereid bevonden om de diensten op dinsdag waar te nemen, zodat 
het Streekarchief op dinsdag geopend kan blijven. 

• Op 8 november 2018 Senioren filmdag in Islemunda m.m.v. Ad van den Donk 
van Islemunda. Het was een groot succes. De samenwerking wordt 
voortgezet. 

• De heren N. Kwikkers en T. Vermeulen zijn weer toegetreden als vrijwilliger. 
 

December 2018 
 

• Op 17 december is de Nieuwsbrief Winter 2018 uitgebracht (jaargang 
33, nummer 4) 

• Op 21 december 2018 was het halfjaarlijkse vrijwilligersoverleg, 
aansluitend werd er een Kerstborrel gehouden. Afgesproken wordt de 
vrijwillgersbijeenkomsten voortaan voorafgaand aan de 
vakantiesluitingen te houden met daar aansluitend een drankje en een 
hapje.  

• De kerstsluiting was dit jaar van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019. 
 
Algemeen: 
 

• De NAS functioneert eindelijk naar behoren. Dankzij de inzet van onze 

ICT’er Nico Verweij, is de NAS nu zowel extern als intern te bereiken, wat 

een hoop ‘gedoe’ scheelt met het kopiëren van gegevens. 

• De werkstations voor bezoekers en vrijwilligers zijn zowel fysiek als 

digitaal heringericht en voorzien van Windows 10. 

• Diverse boeken/bescheiden/materiaal e.d. zijn door bewoners van 

IJsselmonde ter beschikking gesteld. 

• Het fotograferen van alle boeken in de eigen bibliotheek is afgerond. Nico 

Kwikkers is de foto’s nu aan het bijsnijden en in een format aan het gieten 

zodat de gegevens op de website kunnen worden gepubliceerd. 

• Diverse materialen zijn verwerkt voor de Beeldbank. Bijvoorbeeld de dia’s 

met toelichting van de heer Van der Hoek. De fotoverzameling wordt 

verder uitgezocht, gesorteerd en geïndexeerd door Sjaak van Huis. 

• Het boekje “De Geschiedenis van Hillegersberg” is herdrukt uit eigen 

middelen. Er is wederom een voorraad van 500 exemplaren. Er zijn er ook 

alweer een aantal verkocht aan Maximus en aan de Hillegondakerk. 
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• Voor de vanuit de Jurriaanse Stichting toegezegd bijdrage van € 2000,= 

voor het uit te brengen boekje “De Geschiedenis van IJsselmonde”, is een 

verlenging van de termijn aangevraagd. De termijn is verlengd tot 19 

maart 2019. 

 
Bestuurssamenstelling 1 januari 2018:  
 

• Gijs den Hartog  (voorzitter) 

• vacature   (secretaris/vicevoorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 

• Gerard van Winkelhoff (algemeen bestuurslid) 

• Nico Kwikkers  (algemeen bestuurslid) 
 
Bestuurssamenstelling 31 december 2018. 
 

• Gerard van Winkelhoff  (wnd. voorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken/wnd secretaris). 
 
Geconstateerd wordt dat twee personen een veel te smalle basis is om een goed 
en volwaardig bestuur te vormen. De heer N. Verweij denkt er nog over na om 
eventueel als algemeen bestuurslid in het bestuur toe te treden. Een iets ruimer 
bestuur zou meer ruimte scheppen om alle projecten en ideeën meer te kunnen 
volbrengen en aan te sturen. Het Streekarchief is dan naarstig op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Een optie is om deze ook extern te gaan “werven”. 
 
Vrijwilligers 2018 
 

• Theo Mulders 

• Peter den Hartog (per 1-11-2018 gestopt als secretaris en vrijwilliger geworden) 

• Nico Verweij 

• Anneke Lems 

• Cor Menses (gestopt per 1 juli 2018) 

• Nico Kwikkers  

• Sjaak van Huis 

• Jenny Nieuwstraten 

• Thomas Vermeulen 

• Trees van Maanen 

• Wilma de Koning 

• Jan Bosselaar 

• Pieter Vuijk 

• Gijs den Hartog (gestopt per 1 november 2018) 
 
In 2018 hebben ongeveer 1.200 personen het Streekarchief bezocht.  
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Colofon  
 

Secretarieel jaarverslag 2018 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van  januari 2018. 
 
Auteurs:  
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
© januari 2018  
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