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Jaarverslag van de secretaris 2017
Algemeen
In 2017 is sprake van een kleine stijging in het aantal leden! En dat is goed nieuws.
Wees allen in ieder geval van harte welkom. Ook hebben wij nog steeds het
cadeau-lidmaatschap. U kunt voor 10 euro iemand voor 1 jaar lid maken van de
kring.
Dankwoord voor onze vrijwilligers
Ook zijn wij blij met de inzet van de vrijwilligers in onze kringbibliotheek. De heren
Molthof en van de Anker zijn daar al jaren trouw “aan het werk”. In 2017 kregen zij
hulp van de heer Arissen. Aan het einde van 2017 name de heer van de Anker
afscheid als vrijwilliger.
De verhuizing naar de Pluk vroeg in 2017 veel inzet van de vrijwilligers. Wij zijn
hun dankbaar voor het geleverde werk!
Voor het bijhouden van de website maken wij dankbaar gebruik van de inzet van de
heer Jan-Willem van Schaik.
Facebook
https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/. Hier vindt u de
kring op Facebook. Zo probeert ondergetekende u ook eens bij te praten via social
media. Uiteraard geldt hiervoor: wordt lid (het kost u niets) en praat gerust met
ons mee. U mag ook zelf stukken plaatsen, dat is echt geen enkel probleem.
Bestuur
Het bestuur bestond einde verslagjaar uit 6 personen. Dat zijn de heer Vic
Asselberghs (voorzitter), mevrouw Ria Mink-Gijzen (secretaris en redactie
Mededelingen), de heer Gert Timmerman (penningmeester), mevrouw Liet van
Gellicum (nieuwsbrief en lezingen), de heer Arjen Swets (bibliotheek en publiciteit)
en Mevrouw Karine van Drunen (ledenadministratie). Het bestuur kwam in 2016
zeven keer bijeen. De aandacht ging vooral uit naar visiebepaling, financiële zaken,
samenwerking en de organisatie van de lezingen en de excursies. Overigens is het
wel de tendens dat samenwerking altijd veel vragen oplevert. De bestuursleden zijn
in 2017 druk geweest, zo is het overheersende gevoel. Veel zaken zijn opgepakt.
Uitbreiding van het aantal bestuursleden is zeer wenselijk.
Mededelingen

De redactie van Mededelingen bestond dit jaar uit de heer Arthur Hanselman, de
heer Gert de Kruijff en mevrouw Ria Mink-Gijzen. De redactie verzorgde een drietal
nummers, al weer de 45ste jaargang van onze Mededelingen. Totaal werden er in
2017 83 pagina's gevuld met lezenswaardige artikelen. Onze auteurs waren in
2017: de heer Ton van Berkel, de heer Martin IJzerman, mevrouw Ria Mink-Gijzen,
de heer Marco Schelling, de heer Arjen Swets, de heer Gert Timmerman, de heer
H.G. Dijk, de heer Arie Mens, de heer Jan Veldhuijsen, de heer Paul van Mook en
mevrouw Karine van Drunen.
Voor onze Mededelingen is de redactie altijd op zoek naar kopij. Neemt u gerust
contact met ze op, ook als u een idee heeft voor een artikel. U hoeft daarvoor zelf
geen schrijver te zijn, de redactie kan u altijd helpen bij het maken van een artikel.
Lezingen
Er zijn in 2017 een zevental lezingen gehouden. Gemiddeld werden de lezingen
bezocht door 30 personen. Wij proberen iedere keer een goede, interessante
spreker te regelen. Maar als u zelf eens iemand kent die een lezing zou kunnen
houden, geeft u de naam gerust door aan ons bestuurslid mevrouw Liet van
Gellicum.
In 2017 organiseerden wij ook weer bijeenkomsten samen met andere organisaties.
Dat beviel goed!
Datum
18 januari 2017

Spreker(s)
Monique Hafkamp

23 maart 2017
31 maart 2017

Ria Mink-Gijzen
Arthur Hanselman,
Louis van Oort,
Martine Hanselman
en Ria Mink-Gijzen
Frans Maes
Klaas Tammes
Gerrit Sterrenberg en
Jaap de Kock

11 april 2017
18 oktober 2017
15 november 2017
9 december 2017

Dick van Maaswaal

Onderwerp
Architectuur door de eeuwen heen
in Gelderland
Genealogie
Historisch café (samen met
www.geschiedenisgeldermalsen.nl,
cultureel café Geldermalsen en
Regionaal Archief Rivierenland)
Zonnewijzers
Ridder van Rappard
Geen heden zonder verlden over
de waaldorpen Hellouw, Herwijnen
en Vuren
De kerk in Buurmalsen

Excursies
In 2017 organiseerden wij een fietstocht langs de zonnewijzerroute. Helaas kon de
geplande fietstocht geen doorgang vinden. Er was te weinig animo voor.
Op 3 mei 2017 bezocht een aantal van onze leden Asperen in het kader van “geen
heden zonder verleden”.
In het najaar gingen we in het kader van ons 45-jarig bestaan met een grote groep
mensen naar Dordrecht.
In de maand december was de lezing over de kerk in Buurmalsen ook in de kerk
van Buurmalsen.
Fijn dat dit jaar een drietal excursies doorgang vonden, vorige jaren hadden we
daar minder succes mee.
Bibliotheek
Bibliothecaris de heer Ben Molthoff en zijn collega de heer Wim van den Anker
zorgden weer voor de uitleen en het inboeken van nieuwe aanwinsten. Elke 1 e en 3e
woensdagmiddag van de maand tussen 14.00 uur en 15.30 uur kunt u de
bibliotheek bezoeken in de Pluk in Geldermalsen. In 2017 verhuisde de bibliotheek

naar de Pluk. Dat was al met al een grote klus. Daarbij heeft onze nieuwe
vrijwilliger de heer Arissen ook geholpen. Vanuit het bestuur is de heer Arjen Swets
betrokken bij de bibliotheek.
Tabula
Onder de titel “Grenzenloos” verscheen het achttiende jaarboek in de
Terugblikreeks van de Stichting Tabula Batavorum. De heer Martin IJzerman
schreef een lezenswaardig artikel over emigratie uit het westelijk rivierengebied
naar Nieuw-Nederland.
Externe vertegenwoordiging
De Kring nam deel in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum (de heer
Arjen Swets) en in het bestuur van de Vrienden van het Regionaal Archief
Rivierenland (de heer Dick van de Vendel, vanaf eind 2017 de heer Asselberghs).
De heer Gert Timmerman is bestuurslid van de Henriëtte de Wolf Stichting.
Mevrouw Karine van Drunen bezocht in 2017 bijeenkomsten van het Gelders
Erfgoed.
Mevrouw Ria Mink-Gijzen
Secretaris.

