JAARVERSLAG HGR 2019
Meest opvallende gebeurtenissen:
Onze verhuizing naar het clubgebouw van de IJsvereniging Vooruit aan de Kortenburglaan
per 1 oktober.
Meerdere presentaties en excursies door ons (Lies en Hans).
De zeer geslaagde tentoonstelling over de Drinkwatervoorziening.
De groei van de content op de HGR website.
De sterke groei van het digitale archief.
De groei van het aantal donateurs van 190 naar 204 per 31 december.
Reguliere bijeenkomsten. Het HGR heeft elke maandagavond een clubbijeenkomst gehad
m.u.v. de zomermaanden juni t/m augustus, d.w.z 36 clubbijeenkomsten.
Foto’s.
Onder “Oude Foto’s” (op onze Flickr pagina) stonden per 31 december het volgende aantal
beschreven foto’s:
in 2015 ca 2700,
in 2016 ca 4700,
in 2017 - 5463,
in 2018 - 7309 en in
2019 hadden we 7788 foto’s, in 80 albums gerubriceerd per thema. De Flickr pagina kende
in 2019 de volgende aantallen bezoekers:
Photos
3.547.127
views
Photostream
23.552
views
Albums
40.470
views
Collections
32
views
Galleries
0
views
Total
3.611.181
views
Genootschap Redichem
Per 31 december 2019 had onze Facebookpagina 1.206 likers en 1.182 volgers. Dit aantal
groeide nauwelijks (+32). Er stonden per 31 december 3363 foto's op Facebook (was 2966)
die door HGR gepost zijn en in 67 albums (was 72) gesorteerd.
Documenten en foto’s digitaliseren, archiveren en publiceren.
We hebben onze oude documenten en foto’s in dozen en op een laptop. De indeling van de
laptop is per 1-1-2018 vernieuwd is De werkzaamheden in 2019 maken dat er 3.350
“omgekat” zijn, of te wel voorzien van trefwoorden waar we op kunnen zoeken. Steeds meer
raakt de oude voor 2018 in de nieuwe structuur verwerkt. Er staan nu 64.758 documenten
(incl. foto’s) in het HGR-systeem gerubriceerd.

Website
De website ontwikkelde zich de laatste jaren als volgt: Aantal bezoekers per jaar:

Activiteiten:
1. Zondag 18 augustus 2019 11:00-16:00 uur, Tentoonstelling bij de ijsbaan over de
drinkwatervoorziening van vroeger. Gratis
2. Zondag 25 augustus en 1 september 2019, 11:00-16:00 uur, Tentoonstelling in
Everwijnsgoed over de drinkwatervoorziening van vroeger. Gratis.
3. 5 januari – eind februari 2019, Tentoonstelling in ONO.
4. Februari en maart Tentoonstelling Rijnhof Nieuweweg.
5. september – einde jaar Tentoonstelling in de Rijnhof.
6. 29 januari 2019 Presentatie van het HGR "Vertier en Plezier" op de Rijnhof. Gratis.
7. 21 mei 2019 Lezing oorlogslachtoffers van Renkum op de Rijnhof.
8. 10 september 2019 Presentatie Lies in Rijnhof Dorpsstraat
9. 6 november 2019 Presentatie Lies in Het huis van Renkum
10. 22 september 2019 Excursie rond het Jagershuis, vanaf de parkeerplaats Kasteel
Doorwerth. Gratis.
Publicaties
11. maart 2019 Echo's van zes dorpen, 36 p. Oplage 220
12. juli 2019 Echo's van zes dorpen, 36 p. Oplage 230
13. december 2019 Echo's van zes dorpen, 36 p. Oplage 230

Samenwerking met de Stichting Heemkunde Renkum.
14. 25 februari 2019. Gesprek over samenwerking.
15. 23 september2019 Kennismaking met redactie.
16. Dec 2019 Jubileumuitgave Schoutambt en Heerlijkheid met artikel uit de Echo's.
Bovendien is een gezamenlijke actie om het oude postkantoor te beschermen middels een
(gemeentelijke) monumenten status, succesvol afgerond. Het kenmerkende pand uit de
Wederopbouwperiode mag niet meer gesloopt worden.
Samenwerking met Buurtzorg.
17. 1 maart 2019 Uitgave van "Ik weet nog hoe het was" m.m.v. Lies en Kees.
Samenwerking met Renkum Leeft.
18. Gedurende de hele maand september elke vrijdag en zaterdag Pop-up tentoonstelling
boven de Plus, Renkum.
HGR leverde de verlichtingsinstallatie voor een groot deel van de tentoonstelling en de
beamer voor de continu vertoning van oorlogsfilms.
Samenwerking met de Renkumse Basisscholen.
19. 18 en 19 september Historische Schuilkelder: begeleiden van groepen 7 en 8 van
Renkumse Basisscholen.
Historisch Genootschap Redichem.
20. 16 maart 2019 NL doet voorbereiding tentoonstelling en archiveren
21. 1 oktober 2019 We verhuisden naar het clubgebouw van de IJsbaan aan de Kortenburg.
22. 5 oktober 2019 HGR op Herfstmarkt (HGR Kraam op de Dorpsstraat 2, en bij de Popup
Tentoonstelling Airborne (boven de Plus)
23. 29 november Lekker HGR etentje in Restaurant Montaza aan de Kerkstraat. We hebben
allemaal zelf betaald.

