
 

MAART 2020 
 

Geachte leden van onze Historische Kring, 

Op moment van schrijven zitten de eerste maan-
den van het nieuwe jaar er al weer op. We heb-
ben ondertussen al lezingen gehad en u was in 
grote getale aanwezig. Kennelijk spreekt het on-
derwerp 75 jaar bevrijding u aan. Wij sluiten 
daarbij zoveel mogelijk aan bij regionale activitei-
ten. Daarom vragen wij ook uw aandacht voor de 
komende activiteiten. Op de Algemene Ledenver-
gadering vertonen we foto’s en filmbeelden van 
de oorlog en de bevrijding. Mocht u nog materi-
aal hebben, neemt dan gerust contact op met 
de kring via info@hkwb.nl ter attentie van Kari-
ne van Drunen en Ria Mink. Met onze mini-
excursie gaan we naar Vuren. Geeft u zich tijdig 
op? Daarnaast nog graag uw aandacht voor de 
andere oproepen en mededelingen in deze 
nieuwsbrief. Wij hopen u te ontmoeten bij één 
van onze activiteiten in het voorjaar.  

Namens het bestuur van de Historische Kring        
West-Betuwe: Ria Mink 

 

Voor het bestuur zoeken we per 1-3-2020 
2 nieuwe bestuursleden 

Op de algemene ledenvergadering van maart 
2020 zijn de penningmeester en het bestuurslid, 
dat lezingen organiseert, statutair aftreedbaar. 
Wij zoeken daarom voor het bestuur twee nieu-
we leden. Heeft u affiniteit met het financiële rei-
len en zeilen van een vereniging, neem dan con-
tact op met de voorzitter of met de huidige pen-
ningmeester Gert Timmerman.  

Ligt uw hart meer bij organiseren, dan zoeken wij 
u om lezingen te organiseren. U zoekt en herkent 
interessante sprekers, maakt afspraken maakt en 
reserveert zalen, zoveel mogelijk in samenspraak 
met andere verenigingen in onze regio. Ziet u de-
ze taak wel zitten en wilt u meer informatie, 
neem dan contact op met de voorzitter of met 
Liet van Gellicum.  

Verzoek van de penningmeester! 
 

Hiermede verzoeken wij u vóór 1 april 2020 een 

bedrag van € 18,- t.b.v. de contributie over 2020 

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 2020’ 

Als lid van de Historische Kring kunt u tegen een 

zeer gereduceerde prijs de eerstvolgende editie 

(nov/dec 2020) 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) 

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

 

Let op: het ledennummer komt niet meer voor op 
een factuur, graag lidmaatschapsnaam en contri-
butie 2020 noteren! 

 

 

Gelderse Landdag  

De Babbelbox van Erfgoedvrijwilliger op de Gelder-
se Landdag in Nijmegen heeft enkele leuke film-
pjes opgeleverd. Als Erfgoedvrijwilliger lever je een 
belangrijke bijdrage aan het behoud van het Ver-
haal van Gelderland. Neem gerust een kijkje: 

https://vimeo.com/376804576/95a76c6df9 
(Historische Verenigingen (deel1)) 

https://vimeo.com/377572060/37d7df3f9e 
(Historische Verenigingen (deel2)) 

https://vimeo.com/377571372/09ed0fd7d4 
(Verhaal van Gelderland) 

mailto:info@hkwb.nl
https://vimeo.com/376804576/95a76c6df9
https://vimeo.com/377572060/37d7df3f9e
https://vimeo.com/377571372/09ed0fd7d4


Voorjaarsprogramma 

WOENSDAG 25 maart 2020: Algemene ledenvergadering en aansluitend foto’s en filmbeelden van 
de oorlog en de bevrijding. 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 uur tot 22.00 uur. Kom op tijd, dan kunt u de vergaderstukken 
inzien. Wij plaatsen ze ook op de website www.hkwb.nl. 
 
Voor leden van de HKWB (en 1 partner) gratis, niet-leden betalen een geringe bijdrage van 3 euro.  
Locatie Klokhuis, Jeugdlaan 2a in Beesd  

Agenda Jaarvergadering woensdag 25 maart 2020. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen van de voorzitter: 
    * Oproep voor leden commissie jubileum / jubileumboek. 
3. Tussentijdse wisseling secretaris in 2019.  
4. Verslag van de jaarvergadering van 4 april 2019 (inzien ter vergadering of op de website). 
5. Jaarverslag over 2019 van de secretaris (inzien ter vergadering of op de website). 
6. Verslag kascommissie (de heren van Maaswaal en Story) en benoeming leden kascommissie over 
het jaar 2020. De heer Story blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. Het reservelid van 
Maaswaal is in de plaats van de heer Vreekamp tussentijds toegetreden. We zoeken een nieuw reser-
velid voor de kascontrolecommissie. 
7. Jaarverslag over 2019 van de penningmeester, balans per 31 december 2019 en rekening van ont-
vangsten en uitgaven over 2019 (uitreiking ter vergadering). 
8. Vaststelling begroting 2021 (inzien ter vergadering of op de website). 
9. Onze penningmeester, de heer Gert Timmerman is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij 
plaatsten in de nieuwsbrief een oproep voor een nieuwe penningmeester. Ons bestuurslid, mevrouw 
Liet van Gellicum is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij plaatsten in de nieuwsbrief van de-
cember een oproep voor een bestuurslid. Mocht u zich als kandidaat beschikbaar willen stellen dan 
dient u zich tijdig te melden bij het bestuur, dat kunt u doen via voorzitter@hkwb.nl . 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting vergadering. 
 
Aansluitend tonen wij fotomateriaal en bewegende beelden over de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding 
in 1945. Mocht u nog materiaal hebben, dan horen wij dat graag van u. Neemt u hiervoor contact op met de 
bestuursleden Karine van Drunen of Ria Mink via info@hkwb.nl . 
 
 

 



Deel jouw verhaal tijdens een WO2-café bij jou in de buurt 
 

ARNHEM – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van 
de Duitse bezetter. In heel Gelderland wordt dit lustrum gevierd. Zo orga-
niseren Omroep Gelderland, Rijnbrink en Erfgoed Gelderland in Gelderse 
bibliotheken WO2-cafés: dé plek waar alle Gelderlanders hun verhalen 
en herinneringen over de Tweede Wereldoorlog kunnen delen. 
Heb je een mooi oorlogs- of bevrijdingsverhaal dat je wilt delen? Of heb 
je bijzondere foto’s, documenten of voorwerpen over de Tweede We-
reldoorlog? Kom dan naar het WO2-café in jouw Bibliotheek. Onder het 
genot van een broodje en koffie of thee kun je jouw verhaal delen met 
ons en elkaar. Op iedere locatie zijn historici en oorlogskenners aanwe-
zig. Zij beoordelen de verhalen en objecten en geven informatie als je 
vragen hebt. De mooiste verhalen worden door Omroep Gelderland tij-
dens de WO2-cafés opgenomen en zijn terug te zien via de verschillende 
kanalen van Omroep Gelderland. Daarnaast worden de verhalen gepubli-
ceerd op de website mijnGelderland.nl van Erfgoed Gelderland. 

 

WO2-café in de Bibliotheek bij jou in de buurt 
Van 5 maart tot en met 15 april wordt het WO2-café iedere week op een andere locatie in Gelderland 
georganiseerd. Wil je weten wanneer het café bij de Bibliotheek bij jou in de buurt is? Kijk op 
www.gelderlandherdenkt.nl/wo2-cafes en kom langs tussen 12.00 en 14.00 uur.  
De bijeenkomst in de bibliotheek van Geldermalsen is op   9 april van 12.00 - 14.00 uur 
 

75 jaar vrijheid, in het spoor van de bevrijders 
Naast het WO2-café treedt Omroep Gelderland vanaf 30 maart drie weken lang in het spoor van de be-
vrijders. Omroep Gelderland reist door de provincie en gaat terug naar de dag van de bevrijding, met de 
mensen die er zelf bij waren, portretten van onze bevrijders en met muziek die je meeneemt naar toen. 
75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders is  vanaf 30 maart iedere werkdag om 08.00 en om 18.20 
uur te zien bij Omroep Gelderland. 

 
DONDERDAG 16 april 2020: Excursie naar Fort Vuren en het Sky of Hope WO2 & Vliege-
niersmuseum. 
Let op: eerder noemden wij als datum 21 april. Deze da-
tum is aangepast na overleg met ‘t Nut, die die middag 
ook een excursie had. Wij nodigen u graag uit voor de 
jaarlijkse middag excursie, die in het teken staat van 75 
jaar bevrijding. We bezoeken het Vliegeniersmuseum in 
Fort Vuren. Het museum is op 16 april nog niet geopend 
voor publiek, maar wel speciaal voor de Historische Kring 
West-Betuwe. Er zijn voldoende mensen aanwezig die 
ons alles kunnen vertellen over hetgeen we zullen zien. 
 

Programma: 
13.15 uur: verzamelen op parkeerplaats bij Fort Vuren 
13.30 uur: ontvangst / film 
14.30 uur: museum bekijken 
Daarna in de Fortwachterij koffie/thee met wat lekkers 
 

Opgeven vóór 1 april bij Liet van Gellicum via email: lietvangellicum@kpnmail.nl of telefonisch: 0345-
681472. De excursie is voor leden gratis (u moet wel opgeven). Niet-leden betalen € 5,- voor rondleiding 
en koffie. Niet-leden dienen bij voorkeur van te voren geld over te maken op NL41 RABO 0313 1188 09  
t.n.v. Historische Kring West-Betuwe in Geldermalsen. 

http://www.gelderlandherdenkt.nl/wo2-cafes
mailto:lietvangellicum@kpnmail.nl


 
Alegria koor– en kerkenpadroute 2020  

Alegria-zomerconcert:  

- op zaterdag 16 mei in Heukelum 

- op Zaterdag  6 juni in Neerijnen 

- op Zaterdag 19 september in Acquoy  

Met medewerking van de Historische kring 
West-Betuwe. AANVANG: steeds 15.30 uur. 

Op 16 mei wordt in het zo bijzondere kerkje 
van Heukelum, op 6 juni in de Kasteelkerk 
Neerijnen en op 19 september in de kerk te 
Acquoy, waar naast  de scheef staande toren 
Mevr. Pisa begraven ligt, een zomerconcert 
gegeven door het Alegriakoor uit Beesd. Het 
Alegriakoor is opgericht als Rumpts kerkkoor 
en in 2017 zelfstandig verder gegaan, nu weke-
lijks zingend in de Pieterskerk te Beesd met ca 
25 leden. Zie ook www.alegriakoor.nl 

Tijdens de zomerconcerten zullen werken wor-
den gezongen van Elgar, Sullivan, Brahms, 
Rachmaninoff, Vaughan Williams, e.a. onder 
leiding van Geerten Liefting, dirigent van Ale-
gria, ondersteund met orgel en piano alsook 
veel a-capella. 

Vanuit de Historische Kring zal het bijzondere 
en erfgoed- karakter van de kerk worden toe-
gelicht: West-Betuwe heeft immers in nage-
noeg elk van haar 26 kernen een bijzonder 
kerkje. Omtrent het ontstaan, waarom daar en 
wat is het gebruik nu, worden nogal eens vra-
gen gesteld; er is veel onwetendheid ook bij de 
inwoners van West-Betuwe. Mede hierom het 
initiatief van het Alegriakoor om de verbinding 
te maken: het koor zingt, de kerkjes worden 
bekeken en gebruikt en via een fietstocht die 
de 26 kerkdorpen verbindt, wordt voor de aan-
wezige culturele diversiteit aandacht gevraagd. 
Aansluitend is er gelegenheid voor nadere ken-
nismaking via de borrel met hapjes gemaakt 
door de koorleden.  

De toegang kost 5,- euro. E.e.a. is mede moge-
lijk gemaakt door subsidie van het Fonds Cul-
turele activiteiten West Betuwe. 

WELKOM namens het bestuur Alegria, bestuur 
Historische Kring West-Betuwe en de drie 
kerkbesturen! 

Oproep van de bibliotheek 

Is er iemand op de hoogte van de verblijfplaats van 
de dorpsfilm Geldermalsen 1951? 

In 1951 is een dorpsfilm van Geldermalsen ge-
maakt. Deze film bestond uit 2 of 3 rolletjes 8mm 
film. Op deze film zijn veel aspecten van het Gelder-
malsense dorpsleven opgenomen, zoals brandweer, 
politie, zwemclub, GVV, muziekverenigingen, Juli-
anabrug, speeltuin Badweg, Wandelsportvereniging 
en beelden van inwoners.  

Deze film is in 1974 nog gedraaid voor een bejaar-
denclub in ‘Ons Huis’ in Geldermalsen. De film was 
toen verpakt in een koektrommel. 

Op de lijst van de Adolfs films van de verschillende 
dorpen in Gelderland, van Omroep Gelderland, 
wordt ook Geldermalsen vermeld. Volgens deze lijst 
is niet bekend waar deze film zich nu bevindt. 

De vraag is nu of iemand weet waar deze film geble-
ven is, en zo ja, of de HKWB hiervan een kopie zou 
mogen krijgen of maken. 

Reacties graag naar bibliotheek@hkwb.nl of 0345 
577337. 

 

 


