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Secretarieel Jaarverslag 2022 HKWB  
 

Gelukkig konden we in 2022 beetje bij beetje de draad weer oppakken. Ook nu kregen we te 

maken met de nasleep van Covid-19. Maar naarmate het jaar vorderde, werden de activiteiten 

drukker bezocht. In oktober, november en december werd de opkomst steeds groter en waren 

zo’n 70 mensen aanwezig bij de lezingen. 

 

Lezingen 2022: 

Nadat in de eerste maanden van 2022 de lezingen nog online werden gehouden, konden we in 

maart tijdens de ALV weer fysiek bij elkaar komen. Dit najaar stond in het teken van het 50-

jarig bestaan van onze vereniging. In totaal waren er 8 lezingen, een mini-excursie en een 

jubileumdag. We kijken terug op een geslaagd jaar. 

 

Di 25 jan.: “Reddeloos of radeloos, het rampjaar 1672” door Emile Smit (online) 

Do 17 febr.: het RAR en “Markante vrouwen uit de Betuwe” door Sylvia Dumont (online) 

Wo 23 maart: ALV en presentatie door Ferd de Waal over “Het voetbal in Geldermalsen” 

Di 3 mei: “De luchtoorlog boven westelijk West Betuwe tijdens WO2” door Joost 

Golverdingen 

Do 19 mei: “7 eeuwen eendenkooien” door Jan Taat en mini-excursie naar de Bisschopskooi 

in Tricht 

Do 15 sept.: “Enspijk, heerlijkheid, kasteel en dorp” door Martin IJzerman 

Vrij 8 nov.: “Het verhaal van Gelderland" in het Erfgoed Gelderland geschiedeniscafé door 

Erfgoed Gelderland 

Wo 14 dec.: De Ster van Bethlehem door Niek de Kort met tevens overhandiging van het 

eerste jubileumboek “Verhalen van West-Betuwe” aan burgemeester Stoop. 

 

Bestuur: 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur maandelijks vergaderd. Aanvankelijk online, maar al 

snel zijn we weer gewoon bij elkaar gekomen en door tijdelijk een wat grotere ruimte te huren 

konden we op 1½ meter afstand van elkaar zitten. Tijdens de algemene vergadering in maart 

2022 is afscheid genomen van Cees van Laarhoven en konden we Frans Burgers als nieuwe 

penningmeester verwelkomen. Gedurende het jaar hebben Vic Asselberghs en Gijsbert 

Hopman om persoonlijke redenen hun functie neer moeten leggen. Ton van Maanen kwam als 

vice-voorzitter het bestuur versterken. Karine van Drunen heeft sinds oktober tijdelijk het 

secretariaat overgenomen.  

 

De samenstelling van het bestuur in 2022: Vic van Asselberghs (voorzitter), Ton van Maanen 

(vice-voorzitter), Frans Burgers (penningmeester), Gijsbert Hopman (secretariaat), Ferd de 

Waal, Nelis van Ooijen (bibliotheek), Jos Witjes en Karine van Drunen (ledenadministratie). 

Het bestuur hield zich het afgelopen jaar vooral bezig met het regelen van het 50-jarig 

jubileum. Voornaamste onderwerpen van gesprek waren de inhoud van de feestdag en het 

verwerven van voldoende financiële middelen om een boek uit te kunnen geven. 
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Ledenaantal: 

Het ledenaantal is afgelopen jaar gegroeid naar 283 personen. Door de publiciteit rondom het 

jubileum en het Erfgoed Gelderlandcafé, de vele gastlezingen op de zorgcentra, het starten 

van een scholenproject en het verder in de publiciteit treden door iedere maand in Het Kontakt 

te schrijven, zagen we het ledenaantal groeien. 

 

Mededelingen en nieuwsbrief 

In de redactie van de Mededelingen zitten Gert de Kruijff, Ria Mink en Karine van Drunen. 

Ook dit jaar is onze periodiek 3x uitgekomen en door het jubileum mocht dit drie keer in 

verdikte vorm. De nieuwsbrief is in 2022 geheel overgegaan naar digitaal en verschijnt nu 

maandelijks. Leden (nog 15) zonder email krijgen een papieren versie thuisgestuurd. Ook 

niet-leden die geïnteresseerd zijn in de digitale nieuwsbrief krijgen deze toegestuurd. 

 

Tabula Batavorum 

Het jaarboek “Tabula Batavorum” had als onderwerp “De Betuwe herrijst” en werd door de 

helft van onze leden aangeschaft. Ferd de Waal en Karine van Drunen hebben namens de 

HKWB hieraan bijgedragen. Het rondbrengen is zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan. 

 

50-jarig Jubileum 

Op zaterdag 8 oktober hebben we ons 50-jarig jubileum gevierd in de Burcht van Haeften.    

’s Middags was er een lezingencaroussel met Cees de Jong over molens, Sil van Doremalen 

over het RAR en Nelis van Ooijen presenteerde oude foto’s van Geldermalsen en lichtte deze 

toe met een leuke anekdote. Daarna stond er een stampottenbuffet klaar en ’s avonds werd de 

dag afgesloten met het optreden van volksdansgroep “Oriënt” uit Culemborg met uitleg over 

klederdrachten. Ook was er tussendoor nog een boeken- en grammofoonplatenverkoop. We 

kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Het jubileumjaar werd op 14 december afgesloten 

met de uitreiking van het boek “Verhalen van toen uit de West-Betuwe” aan alle leden. Het 

boek, gevuld met verhalen van 13 leden uit onze vereniging, is inmiddels uitverkocht. 

 

Bibliotheek 

De vrijwilligers die in 2022 de bibliotheek runden en daar diverse werkzaamheden verrichtten 

zijn Gerrit van Genderen, Ben Molthoff, Jos Story en Jan Wasmus. Dit alles onder de 

bezielende leiding van Nelis van Ooijen. De collectie boeken bedraagt meer dan 1000 

exemplaren en steeds meer leden weten de kringbibliotheek te vinden.  

 

Schenkingen 

We mochten diverse schenkingen uit nalatenschappen ontvangen, waaronder veel boeken 

over de streekgeschiedenis en fotomateriaal.  

 

Nieuwe boeken in de verkoop 

We hebben via de Bruna in Geldermalsen, Primera in Beesd en Tomey in Culemborg boeken 

verkocht die ooit door of met medewerking van onze vereniging zijn uitgegeven. 

 

Gebruikte boeken via boekwinkeltjes.nl 

We krijgen regelmatig boeken binnen uit bv nalatenschappen of van mensen die kleiner gaan 

wonen. Boeken die we nog niet in de collectie hebben worden opgenomen in de bibliotheek. 

De rest van de boeken komen ten goede aan de vereniging door de opbrengst uit verkoop. 

 

 



Werkgroep “Naar Buiten” 

De werkgroep “Naar Buiten” bestaat uit Gijsbert Hopman, Nelis van Ooijen en Jos Witjes. 

Deze is in 2022 diverse keren bij elkaar gekomen. De lopende projecten zijn gecontinueerd en 

nieuwe projecten opgestart.  

 

Spaar- en verzamelalbum voor de toenmalige Coöp in Waardenburg. 

In januari 2022 werd een spaar- verzamelalbum met 288 historische afbeeldingen uitgebracht. 

We hebben hiervoor alle afbeeldingen, teksten en thema’s aangeleverd. 

 

Gastlessen op scholen 

Voor het contact met de scholen hebben we samenwerking gezocht met Welzijn West 

Betuwe. De werkgroep “Gastlessen op scholen” bestaat uit Alieke Bel, Henk Demper 

Martine Eerelman, Gijsbert Hopman, Rinus Korteweg, Nelis van Ooijen, Jeroen Wijngaard, 

Jos Witjes en vanuit Welzijn West Betuwe is Erna Zilverberg de contactpersoon.  

Er is nagedacht over een lesplan en dat is onlangs uitgewerkt. In 2023 zullen de eerste lessen 

worden gemaakt. 

 

Historische presentaties door onze vereniging voor bewoners in zorgcentra. 

Afgelopen jaar hebben we zes keer in zorgcentrum Ravestein een diapresentatie gehouden. 

Ook waren we twee keer te gast in het Klokhuis in Beesd, bij de theetuin in Enspijk en bij de 

dagbesteding De Bol aan de Havendijk in Beesd. 

 

Markten en Open Monumentendag 

Op 7 mei stonden we met een stand op de herdenkingsmarkt in Geldermalsen en in juni waren 

we aanwezig op het door de Stichting Welzijn West Betuwe georganiseerde ‘Jam Festival’ in 

de Lingeborg in Geldermalsen. 

Op 10 september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendag. We stonden in ‘De 

ontmoeting’ (bebouw bij de Hervormde Kerk) in Geldermalsen met een diapresentatie. 

Daarnaast waren we te vinden in molen “De Vlinder” van Deil. 

 

Artikelen in de krant 

Maandelijks schreven we een historisch artikel voor het weekblad ‘Het Kontakt’. 

 

Samenwerking met ’t Nut en Bibliotheek Rivierenland 

We onderhouden de contacten met het Nut en Bibliotheek Rivierenland en zoeken naar 

gezamenlijk uit te voeren evenementen. 

 

Nieuwe banner 

Om onze vereniging wat meer zichtbaarheid te geven bij evenementen hebben we een banner 

laten maken. 

 

Digitaal archief 

Velen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om afbeeldingen met een historische 

waarde bij ons aan te leveren om ze vast te leggen in het digitale archief. 

 

Canon West-Betuwe 

De Canoncommissie West-Betuwe, bestaande uit alle Historische Verenigingen van de 

gemeente West Betuwe wordt voor de HKWB vertegenwoordigd door Karine van Drunen. In 

opdracht van de gemeente West Betuwe heeft de commissie in december 2020 een begin 

gemaakt met inventariseren en na een oproep hebben diverse leden spontaan hun bijdragen 



geleverd. Daarna is men aan de slag gegaan om 50 vensters te realiseren en zo te komen tot 

een digitale Canon West Betuwe. Door Covid-19 waren de archieven niet altijd te bezoeken 

en is vertraging opgelopen. Vooral het zoeken naar legale afbeeldingen heeft veel tijd gekost. 

In het voorjaar van 2023 hopen we dit project af te sluiten met een feestelijke bijeenkomst. De 

Canon West Betuwe zal gepresenteerd worden op de website van Erfgoed Gelderland en 

gelinkt zijn aan de Canon van Nederland, de gemeente West Betuwe en de HKWB.  

 

Kastelenroute 

In samenwerking met Stichting Kunst en Cultuur West Betuwe werd door Fons Verstegen een 

bijdrage geleverd aan de teksten van de bordjes en het boekje dat in 2023 uit zal komen. De 

kastelenroute is inmiddels te bekijken op de website van de HKWB. 

 

Website en facebook 

De website en Facebookpagina worden beheerd door Ria Mink en Karine van Drunen. Hierop 

worden de lezingen aangekondigd en staat het laatste nieuws. We zien een toenemende 

belangstelling voor het websitebezoek en de Facebookpagina.  

 

RAR en Erfgoed Gelderland 

Twee keer per jaar komen we bij het RAR in Tiel samen om overleg te hebben met andere 

Historische Verenigingen in Rivierenland om ervaringen uit te wisselen en tips met elkaar te 

delen. Afgevaardigde namens de HKWB zijn Karine van Drunen en Ferd de Waal.  

Ook zijn we lid van Erfgoed Gelderland. Regelmatig worden bijeenkomsten en trainingen 

bijgewoond. We worden namens de HKWB vertegenwoordigd door Karine van Drunen en 

Ferd de Waal. 

 

Karine van Drunen 

 

 


