
 

MAART 2019 

Geachte leden van onze Historische Kring, 

Bijgaand ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 

het jaar 2019. Wij zijn het nieuwe jaar begon-

nen in de gemeente West Betuwe en hebben 

als bestuur de eerste drie bestuursvergaderin-

gen alweer achter de rug. Uiteraard zijn we 

druk met de voorbereidingen van de Algemene 

Ledenvergadering in april. Uw komst stellen wij 

zeer op prijs.  

Let op, de eerder gecommuniceerde datum is 

veranderd!!!  

Graag ook uw aandacht voor de voorjaarsexcur-

sie, waarvoor u zich vanaf nu kunt opgeven. 

Zien wij u in Buren?  

  

Onze actieve vrijwilligers in de Pluk hebben ook 

weer een aantal mededelingen en vragen. 

Graag uw aandacht hiervoor. 

 Ria Mink-Gijzen, namens het Bestuur Histori-

sche Kring West-Betuwe 

Webbureau Safira uit Geldermalsen vindt het elk 

jaar weer een feest om te zien dat er zoveel men-

sen zijn, die zich inzetten voor een mooiere, soci-

alere, sportievere en duurzamere Betuwe. Ter ere 

van het nieuwe jaar 2019, goede voornemens, 

saamhorigheid en een mooiere Betuwe, geeft  

Safira een website weg aan een vereniging of 

stichting met hardwerkende vrijwilligers. Karine 

van Drunen was zo slim om onze Kring aan te 

melden. De Historische Kring West-Betuwe heeft 

de website gewonnen bij Safira! Onze website is 

sterk verouderd en nu hebben we de kans om 

daar iets aan te doen. Hartelijk dank Safira, we 

gaan er samen iets moois van maken! 

Hiermede verzoeken wij u vóór 1 april 2019 een bedrag van € 18,- 

t.b.v. de contributie over 2019 over te maken op bankrekeningnummer:             

NL 41 RABO 0313 1188 09 t.n.v. Historische Kring West-Betuwe  

o.v.v. uw lidmaatschapsnaam en ‘contributie 2019’ 

Als lid van de Historische Kring kunt u tegen een zeer gereduceerde prijs de eerstvolgen-
de editie (nov/dec 2019) van het jaarboek Tabula Batavorum bestellen. Stelt u hier prijs 

op dan wordt uw bijdrage € 9,- hoger en dient u dus in totaal € 27,- over te maken. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, Gert Timmerman (penningmeester) 

H.K.W.B.  Rijksstraatweg 8, 4197 BC Buurmalsen 

E: info@hkwb.nl T: 0345/581.185 

Let op: het ledennummer komt niet meer voor op de factuur, graag lidmaatschapsnaam en contributie 2019 noteren!  

mailto:info@hkwb.nl


 

Herhaalde oproep: 

Nogmaals brengen we onze eerdere oproepen in her-

innering, kijkt u nog eens of u de ontbrekende num-

mers heeft, het betreft de nieuwsbrieven: 1998 no-

vember/december, van de periode 1985-1995 ge-

deeltelijk en van de periode 1973-1985 alle nummers. 

Helaas is niet bekend of er in de beginperiode wel 

nieuwsbrieven zijn uitgegeven en welke nummers het 

betreft. 

Onze oproep voor een videorecorder, is succesvol 

gebleken; inmiddels zijn er een tweetal aanbiedingen. 

Een is er al bezorgd, de andere is opgehaald. Deze 

gevers hartelijk dank! We gaan nu eerst de videore-

corders aansluiten en testen, daarna zoeken we nog 

leden die ervaring hebben met de digitalisering  van 

videobanden en cassettebanden en dit voor ons zou-

den willen doen. Voor de cassettebandjes is al een 

audiorecorder aanwezig. 

Digitalisering van de Mededelingen en de 

Nieuwsbrief 

Om straks ruimte te besparen zijn de oude 

analoge nummers uitgezocht en gesorteerd. 

Een volledige set gaat in het archief en is 

voor leden niet raadpleegbaar, een tweede 

volledige set staat analoog in onze boeken-

kast en is wel raadpleegbaar voor diegene 

die graag een nummer willen inzien. Omdat 

er van de Nieuwsbrief in de regel maar een 

enkel exemplaar beschikbaar is, zijn deze 

alleen op verzoek analoog in te zien in onze 

bibliotheek. Beide genoemde bestanden zul-

len te zijner tijd worden toegevoegd aan de 

digitale databestanden. 

Mededelingen 

Op dit moment zijn alle nummers van Mededelingen 
digitaal. In november en december zijn de ontbreken-
de nummers van de jaren 2001 tot en met 2017 ge-
scand, die van de jaren 1973-2000 waren eerder al 
eerder op DVD beschikbaar. Met ingang van 2018 
worden de bestanden ook digitaal verstrekt aan de 
bibliotheek, zodat we het bestand verder up-to-date 
kunnen houden. 

De oude Mededelingen zijn voor het scanproces eerst 
van nieten ontdaan om na het snijden bladen van ge-
lijke breedte te krijgen. Onze Mededelingen worden 
gedrukt, gevouwen en geniet en daarna ‘schoon ge-
sneden’. Door deze werkwijze is de omslag groter dan 
het binnenste blad. Door de ‘rug er uit te snijden’ kan 
dit worden voorkomen, zij het dat er twee keer ge-
sneden moet worden, aan weerszijden van de vouw 
dus. Vervolgens worden de losse bladen per nummer 
als bundel tweezijdig gescand en opgeslagen onder 
het jaar en jaargang met volgnummer en dat voor 17 
jaargangen; 3 nummers per jaar; 102 nieten ombui-
gen en uittrekken; 51 boekjes 2 x snijden langs de 
vouw; 51 boekjes tweezijdig scannen en deze ook 51 
keer de correcte naam geven. Daarnaast moest ook 
voor deze periode met drie verschillende bladforma-
ten rekening worden gehouden. Lastig bij het snijden 
en scannen! Het was een hele klus die nu geklaard is! 

Onze ICT werkplek  

Uit een nalatenschap kwam een laptop, moni-

tor met bureausteun in bruikleen en daar-

naast is er ook een A3 copier-scanner/inkt-jet 

printer in bruikleen gekomen voor de biblio-

theek. Het is nu voor u en voor onszelf moge-

lijk de aanwezige digitale bestanden en DVD’s 

te raadplegen, een papieren kopie te maken 

en te scannen en uiteraard op internet iets na 

te slaan. Uiteraard is een en ander nu nog be-

perkt raadpleegbaar, we werken aan uitbrei-

ding van de bestanden. Daarnaast is een lap-

top en een A4 scanner in een reistas in bruik-

leen ter beschikking gesteld voor extern ge-

bruik ten behoeve van de HKWB, dus voor 

uitleen aan leden die digitaliseerwerk willen 

doen voor de Kring, doch niet over scanner 

beschikken of liever niet de eigen pc daarvoor 

willen gebruiken. 

Heeft u bestanden, ook familieonderzoeken, 

die mogelijk ook voor onze Kringleden inte-

ressant kunnen zijn, dan horen we dit uiter-

aard graag!



Donderdag 4 april 2019: Algemene Ledenvergadering  

en lezing van Engelhans van Zadelhoff over vrijmetselarij  

  

Inloop vanaf 19.30 uur, ALV van 20.00 tot 20.45 uur, lezing van 21.00 tot 22.00 uur 

Locatie: ’t Klokhuis aan de Jeugdlaan in Beesd. 

Komt u op tijd (vanaf 19.00 uur welkom), want dan heeft u de tijd om de vergaderstukken, statuten en 

financiële bescheiden in te zien. Een aantal daarvan zullen namelijk pas ter vergadering worden uitge-

reikt! Tevens liggen de statuten ter inzage in de bezoekersruimte van de Kring in de Pluk  (iedere 1ste en 

3de woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur) 

 

Agenda Jaarvergadering  

1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen van de voorzitter 
3. Verslag van de jaarvergadering van 27 maart 2018 (bijlage) 
4. Jaarverslag over 2018 van de secretaris (bijlage) 
5. Verslag kascommissie (de heren van Maaswaal en Vreekamp) en benoeming leden kascommissie 

over het jaar 2019. De heer Vreekamp kan nog een jaar aanblijven. Het reservelid Dhr. Story kan 
toetreden. We zoeken een nieuw reservelid voor de kascontrolecommissie. 

6. Jaarverslag over 2018 van de penningmeester, balans per 31 december 2018 en rekening van ont-
vangsten en uitgaven over 2018 (uitreiking ter vergadering) 

7. Vaststelling begroting 2020 (uitreiking ter vergadering) 
8. Voorzitter, de heer Vic Asselbergs is statutair aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn 

van 3 jaar. Wij stellen voor hem opnieuw te kiezen. Bestuurslid, mevrouw Karine van Drunen is 
statutair aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn van 3 jaar. Wij stellen voor haar op-
nieuw te kiezen. Mocht u zich als tegenkandidaat beschikbaar willen stellen dan dient u zich tijdig 
te melden bij het bestuur. 

9. Voorstel tot wijziging van de statuten (worden op de website geplaatst www.hkwb.nl) 
10. Rondvraag 
11. Sluiting vergadering 

Verslag van de JAARVERGADERING 27 maart 2018 in Beesd (ter vaststelling in de vergadering van 
2019) 
 

1. Opening door de voorzitter 
Onze voorzitter, de heer Asselberghs, heet ruim 30 personen van harte welkom op de vergade-
ring. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Dumont van het RAR en de heer Vreekamp. 

 
2. Mededelingen van de voorzitter 
• Betaal uw contributie op tijd, aanmanen kost tijd en geld. 
• Het overstappen naar de nieuwe drukker blad.nl heeft een kostenbesparing van 1800,- euro 

opgeleverd. 
• Wij zoeken nog een nieuw bestuurslid, bij voorkeur uit de regio Neerijnen. 
• In werkgroepen werken wij aan het vormen van een visie. Al met al een flinke klus die wij als 

vrijwilligers doen. 
• Open monumentendag is in september 2018 in Waardenburg. 
• Wij werken regionaal samen met een aantal historische verenigingen. Het RAR biedt verga-

derruimte en ondersteuning vanuit educatie. Zo zijn er plannen met betrekking tot 75 jaar 
bevrijding.  



3. Verslag van de jaarvergadering van maart 2018 
Het verslag geeft geen reden tot opmerkingen en is dan ook bij deze goedgekeurd en vastge-
steld met dank aan de samenstelster, secretaris mevrouw Mink-Gijzen. 
 

4. Jaarverslag over 2017 van de secretaris  
De heer Baris vraagt of het mogelijk is om het aantal leden op 1 januari en 31 december op te 
nemen in het jaarverslag. Verder geen opmerkingen. 
 

5. Verslag van de kascommissie (de heer van Maaswaal en de heer Story) 
De heer Story doet namens de commissie verslag en meldt dat de administratie geheel in orde is 
bevonden. Hij leest het verslag voor. Het verslag van de commissie is voor de aanwezige leden 
geen aanleiding tot het stellen van vragen. De kascommissie stelt voor de penningmeester de-
charge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2017 en het bestuur over het ge-
voerde beleid in 2017, waar de vergadering mee instemt.  
De heer van Maaswaal blijft aan als lid voor de kascommissie, de heer Vreekamp wordt als 
nieuw lid benoemd. De heer Story wordt reserve lid. 
 

6. Jaarverslag over 2016 van de penningmeester  
Balans 
De penningmeester geeft een toelichting. Het Eigen Vermogen is, mede gezien onze ANBI-status 
ruim voldoende. Het geld wat wij vrij ter beschikking hebben wordt uiteraard besteed voor de 
leden. Er worden geen vragen gesteld. 
Winst- en verliesrekening 
De penningmeester geeft een toelichting zijn iets afgenomen. Er is veel geld bespaard door over 
te stappen naar de nieuwe drukker. 2017 Is afgesloten met een positief saldo. 
Naar aanleiding van gestelde vragen: 
Verschillen geeft de penningmeester aan in honderdtallen. 
Mevrouw van Drunen overlegt met de heer van Maaswaal n.a.v. zijn vraag of Mededelingen ook 
in kleur kan worden gedrukt. Vermoedelijk is kleurendruk duurder, maar volgens de heer van  
Maaswaal maakt het voor drukkers niet veel uit en zullen de meerkosten slechts 2% bedragen. 
 
De penningmeester geeft een toelichting over het budget van de excursie. De 400,- euro was al 
bij de algemene ledenvergadering 2017 gereserveerd voor het 45-jarig jubileum. 
 

7. Vaststelling begroting 2019 
De penningmeester geeft een toelichting. De omvang van de Mededelingen wordt vermoedelijk 
iets groter. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de begroting. De kosten zijn ook iets gestegen om-
dat we een ruimte in de Pluk huren voor de bibliotheek. Het bestuur vergadert tegenwoordig 
ook in onze bibliotheek. Er zijn verder geen opmerkingen. De begroting wordt vastgesteld. 
 

8. Bestuursverkiezing 
De secretaris mevrouw Mink-Gijzen en bestuurslid de heer Swets worden beide herkozen.  

 
Huishoudelijk reglement wordt opgesteld nadat de statuten zijn opgesteld. 
Nieuw doel in de statuten is het streven naar samenwerking ook met andere historische ini- 
tiatieven binnen Geldermalsen. 
 
 



9.   Statuten 
De statuten zijn niet tijdig ter beschikking gesteld aan de leden. De statuten moeten ook nog ge-
checkt worden ten aanzien van de nieuwe privacy-wetgeving. Dit onderwerp wordt verplaatst 
naar het najaar of de volgende algemene ledenvergadering. 
Nieuwe statuten zijn ANBI-proof. 
Nieuwe statuten zijn gemoderniseerd. 
Huishoudelijk reglement wordt opgesteld nadat de statuten zijn opgesteld. 
Nieuw doel in de statuten is het streven naar samenwerking ook met andere historische initia- 
tieven binnen Geldermalsen. 
 

10.  Rondvraag 
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt geen gebruik gemaakt. 
 

11.  Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

JAARVERSLAG van de secretaris 2018 

Dankwoord voor onze vrijwilligers 
Wij zijn blij met de enthousiaste inzet van de vrijwilligers in onze kringbibliotheek. De heren Molthoff 
en Arissen zijn daar nauwgezet aan het werk. Zij kregen in dit jaar ondersteuning van de heer Story.  
 
Voor het bijhouden van de website maken wij ook dankbaar gebruik van de inzet van de heer Jan-
Willem van Schaik.  
 
Leden 
In het jaar 2018 moesten we helaas afscheid nemen van twee oud-voorzitters van onze kring. In april 
overleed allereerst de heer Dick van de Vendel en in december overleed de heer Ger Baris. Beiden 
waren tot hun overlijden nog lid van de historische kring.  
 
Helaas daalde het ledenaantal gedurende het verslagjaar. Reden veelal overlijden of een verhuizing 
uit ons gebied. Een viertal leden zijn van de ledenlijst afgevoerd omdat er na herhaaldelijk aanmanen 
geen contributie werd betaald.  
 
We verwelkomden gelukkig ook een aantal nieuwe leden. Wij heten alle nieuwe leden van harte wel-
kom en wij hopen u allen te ontmoeten bij één van onze activiteiten. Ook hebben wij nog steeds het 
cadeau-lidmaatschap. U kunt voor 10,- euro iemand voor 1 jaar lid maken van de kring.  
 
December 2017: 274 leden 
December 2018: 272 leden 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/. Hier vindt u de kring op Facebook. 
Zo probeert de kring 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.  

https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/


Bestuur 
Het bestuur bestond einde verslagjaar uit 6 personen. Dat zijn de heer Vic Asselberghs (voorzitter), 
mevrouw Ria Mink-Gijzen (secretaris, nieuwsbrief, redactie Mededelingen, Facebook), de heer Gert 
Timmerman (penningmeester), mevrouw Liet van Gellicum (lezingen), de heer Arjen Swets 
(bibliotheek en publiciteit) en Mevrouw Karine van Drunen (ledenadministratie, nieuwsbrief, website, 
Facebook, PR). Het bestuur kwam in 2018 zes keer bijeen. De aandacht ging vooral uit naar financiële 
zaken, samenwerking met collega historische verenigingen en de organisatie van de lezingen en de 
excursies. In december werd het jaar succesvol afgesloten met het door ons georganiseerde mini-
symposium over 40 jaar gemeente Geldermalsen.  
De agenda van de bestuursvergaderingen is altijd vol, soms ook weleens te vol. Er komen veel zaken 
op ons af, uitbreiding van het aantal bestuursleden is dus zeer wenselijk. Schroom niet om voor meer 
informatie contact met één van ons op te nemen. 
 
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 46ste jaargang 
van onze Mededelingen. Totaal werden er in 2018 91 pagina's gevuld met lezenswaardige artikelen. 
Onze auteurs waren in 2018: de heer J.M. Debois, mevrouw Ria Mink-Gijzen, de heer H.G. Dijk, de 
heer Gert de Kruijff, de heer A.F. Verstegen, de heer Paul van Mook en de heer Marco Schelling. In 
het decembernummer maakte u kennis met de heer Dik Verbeek, daar zult u zeker nog meer van ho-
ren! 
 
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 2018 een zevental lezingen gehouden. Gemiddeld werden de lezingen bezocht door 30 per-
sonen. Wij proberen iedere keer een goede, interessante spreker te regelen. Maar als u zelf iemand 
kent die een lezing zou kunnen houden, geeft u dan de naam gerust door aan ons bestuurslid me-
vrouw Liet van Gellicum. 
 
Vanaf 2018 hebben wij besloten dat niet-leden niet langer gratis onze lezingen kunnen bezoeken. Zij 
betalen een bijdrage voor de lezingen van 3 euro per lezing. 
Als u als lid uw partner mee wilt nemen, dan is uw partner uiteraard van harte welkom en hoeft u 
daarvoor niet te betalen. Ook voor leden van zusterverenigingen is de toegang gratis.  

 
 



Excursie 
Op 8 mei 2018 ging er een behoorlijk grote groep op excursie naar Neerijnen. Het  thema was weer 
“Geen heden zonder verleden”. In het kader van de aanstaande nieuwe gemeente West Betuwe be-
zochten we eerder de gemeente Lingewaal en nu gingen we dus naar Neerijnen. Het kasteel in Neerij-
nen werd bezocht en het kasteel Waardenburg.  
 
Het jaar 2018 sloten wij, zoals eerder al gememoreerd, af in de Pluk in Geldermalsen. De theaterzaal 
zat vol voor een “historisch” afscheid van de gemeente Geldermalsen. De heer Co van Leeuwen gaf 
een terugblik op 40 jaar gemeente Geldermalsen. Toneelgroep Elckerlyc ondersteunde het geheel op 
een gepaste en aangename wijze. We sloten af met een hapje en een drankje. 
 
Bibliotheek 
Bibliothecaris de heer Ben Molthoff en zijn collega de heer Hans Arissen zorgden onder andere weer 
voor de uitleen en het inboeken van nieuwe aanwinsten. De heer Arissen is specifiek druk bezig met 
de digitalisering van een groot aantal zaken van onze Kring. U kunt over de werkzaamheden ook lezen 
in de nieuwsbrief.  
Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand tussen 14.00 uur en 15.30 uur kunt u de bibliotheek be-
zoeken in de Pluk in Geldermalsen. Het wordt steeds drukker in onze bezoekersruimte en dat feit ver-
heugd ons. Jos Story is bereid gevonden om mede te ondersteunen. Vanuit het bestuur is de heer Ar-
jen Swets betrokken bij de bibliotheek.  
Ben Molthoff was in 2018 aanwezig op de braderie van Geldermalsen en Hans Arissen heeft voor onze 
Kring een stand bemand tijdens Open Monumentendag. Het bestuur vergaderde ook in 2018 met de 
heren Molthoff en Arissen om wat puntjes op de i te zetten. Wij hebben zeker stappen gezet, maar 
zijn er nog niet. Ook willen wij uw aandacht vragen voor de oproepen van de heren die vaak in de 
nieuwsbrief staan. We hopen op uw medewerking. 
 
Tabula 
Onder de titel “Strijd om de kansel” verscheen het negentiende jaarboek in de Terugblik-reeks van de 
Stichting Tabula Batavorum. De heer Henk Dijk schreef een artikel over reformatie in en rond Acquoy. 
 
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 Vic Asselberghs). De heer 
Gert Timmerman is bestuurslid van de Henriëtte de Wolf Stichting. Wij nemen daarnaast ook deel aan 
het, mede door ons geïnitieerde, regio overleg met de zusterverenigingen (de heren Asselberghs en 
Timmerman) en het periodieke overleg met het RAR in Tiel. Mevrouw Karine van Drunen bezocht in 
2018 bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland, waarvan wij in 2018 ook lid werden. Ben Molthoff en 
Karine van Drunen waren in januari aanwezig op de Gelredag die gehouden werd op het kasteel  
Waardenburg. 
 
Mevrouw Ria Mink-Gijzen 
Secretaris. 



Excursie in het voorjaar 

Op dinsdag 14 mei 2019 gaan wij met onze middagexcursie naar Buren. Wij worden verwacht om 

13.30 uur bij het Weeshuis in Buren, waar wij een rondleiding zullen krijgen. Daarna wandelen we een 

stukje door Buren, waarbij we ook een stop houden om een kopje koffie of thee te kunnen drinken. 

Daarna brengen we nog een bezoek aan de molen Prins Willem van Oranje in Buren. Molenaar Kees de 

Jong of één van zijn vrijwilligers zal ons de molen tonen en ons daar iets over vertellen. Het program-

ma is rond 17.00 uur ten einde. 

 

Aan het begin van de middag zal er een moment worden ingelast, waarop de statuten voor de tweede 

keer in stemming gebracht worden. 

U kunt zich vanaf nu opgeven bij Liet van Gellicum 0345- 681472 of via de mail op  
lietvangellicum@kpnmail.nl. De kosten voor deze middag zijn € 3.00 als u in het bezit bent van een 
museumjaarkaart. Neemt u die dan ook mee die middag?  
Heeft u geen museumjaarkaart, dan betaalt u € 8,50.  
 
U dient het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van onze Kring:    
NL41 RABO 0313  1188 09. 
 

mailto:lietvangellicum@kpnmail.nl

