
 

 
 
Secretariaat: Prins Bernhardlaan 6, 4191 AN Geldermalsen 
Internet: www.hkwb.nl 

E-mail: info@hkwb.nl 
 
Jaarverslag van de secretaris 2019 

 

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 Dhr. Story uit Rhenoy en Dhr. Wasmus uit Geldermalsen; 

daarnaast heeft Dhr. Hopman uit Geldermalsen zich als nieuwe vrijwilliger 
aangemeld om de bibliotheek te ondersteunen en indien nodig kan hij ook advies 
geven bij ICT-vragen.   

 
Vanwege het ontwikkelen en in gebruik nemen van de nieuwe website hebben wij 

afscheid genomen van Jan-Willem van Schaik als vrijwilliger voor onze website. Hij 
heeft ons jarenlang uitstekend geholpen.  
 

Ook namen wij in 2019 afscheid van Arthur Hanselman als redactielid voor de 
Mededelingen. Zijn taak in de redactie werd eind 2019 na een oproep in de 

nieuwsbrief overgenomen door de heer Jos Witjes uit Geldermalsen. Fijn dat er 
mensen op de oproepen reageren. 
 

Leden 
Helaas daalde het ledenaantal gedurende het verslagjaar 2019 met 4 personen. Wij 

kregen er gedurende het jaar 15 nieuwe leden erbij, maar er gingen per 01-01-
2019 ook 16 leden weg. Reden veelal overlijden of een verhuizing uit ons gebied. 
Een drietal leden zijn van de ledenlijst afgevoerd omdat er, na herhaaldelijk 

aanmanen, geen contributie werd betaald. 
 

December 2018: 272 leden 
December 2019: 268 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 sociale media. 
Uiteraard geldt hiervoor: wordt lid van Facebook(het kost u niets) en praat gerust 
met ons mee. U mag ook zelf stukken plaatsen, dat is echt geen enkel probleem. 

Maar neem daarvoor eerst via Facebook contact op met Karine van Drunen of Ria 
Mink.  

 
Website 

http://www.hkwb.nl/
mailto:info@hkwb.nl
https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/


www.hkwb.nl : in februari 2019 ontvingen we bericht dat we een website gewonnen 
hadden. Daarna zijn Ria Mink en Karine van Drunen samen met Safira aan de slag 
gegaan om een mooie nieuwe website te maken. Neem gerust eens een kijkje en 

ziet u nog onvolkomenheden of heeft u suggesties, dan horen zij dat graag. 
 

Bestuur 
Het bestuur bestond einde verslagjaar uit 6 personen. Dat zijn de heer Vic 

Asselberghs (voorzitter), de heer Ferd de Waal (sinds juni 2019 secretaris), 
mevrouw Ria Mink-Gijzen (nieuwsbrief, redactie Mededelingen, Facebook, website), 
de heer Gert Timmerman (penningmeester), mevrouw Liet van Gellicum (lezingen), 

de heer Arjen Swets (bibliotheek) en Mevrouw Karine van Drunen 
(ledenadministratie, nieuwsbrief, website, Facebook, PR). Het bestuur kwam in 

2019 acht keer bijeen. De aandacht ging vooral uit naar financiële zaken, 
organisatie van de lezingen en excursies, bibliotheek, website, samenwerking 
binnen de regio en de onderlinge taakverdeling.  

 
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 (tot 
medio 2019), de heer Gert de Kruijff, vanaf eind 2019 de heer Jos Witjes en 
mevrouw Ria Mink-Gijzen. De redactie verzorgde een drietal nummers, alweer de 

47ste jaargang van onze Mededelingen. Totaal werden er in 2019 92 pagina's gevuld 
met lezenswaardige artikelen. Onze auteurs waren in 2019: mevrouw Ria Mink-

Gijzen, mevrouw Ineke Sahuleka de heer Gert de Kruijff, de heer A.F. Verstegen, 
de heer Paul van Mook, de heer Marco Schelling en de heer Wim Veerman.  
 

Lezingen 
Er zijn in 2019 een zestal lezingen gehouden. Gemiddeld werden de lezingen 

bezocht door 25 personen. 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 het bestuur. 

 
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.  
 

Datum  Spreker(s) Onderwerp 

24 januari 2019 Jan de Boer De Amerikaanse droom van 

Cornelis Maessen: van 
contractarbeider tot grondeigenaar 

28 februari 2019 Klaas Tammes Baron van Brakell 

4 april 2019 Engelhans van 

Zadelhoff 

Vrijmetselarij 

17 oktober 2019 Baron Floris van 

Boetzelaer 

Familiegeschiedenis in relatie tot 

Asperen 

12 november 2019 Tijmen Stoof Geschiedenis van de “Camino de 

Santiago” 

12 december 2019 Peter van der Krogt  Oude Kaarten 

 

http://www.hkwb.nl/


Excursie 
Op 14 mei 2019 ging er een behoorlijk grote groep mee op excursie naar Buren. 
We werden welkom geheten in het Marechausseemuseum in Buren. Daar kregen 

wij een aangepaste rondleiding door het museum, want er werd op dat moment 
verbouwd. Na een korte wandeling door het oude stadje, waarbij Ria Mink een 

korte rondleiding verzorgde, kregen we een kopje thee of koffie in de Hofhouding in 
Buren. Daarna bezochten we de molen Prins van Oranje in Buren, waar molenaar 

Cees de Jong voor ons een rondleiding verzorgde. 
 
Bibliotheek 

Bibliothecaris de heer Ben Molthoff en zijn collega’s de heer Hans Arissen en de 
heer Jos Story zorgden onder andere weer voor de uitleen van boeken en het 

inboeken van nieuwe aanwinsten. De heer Arissen is specifiek druk bezig met de 
digitalisering van een groot aantal zaken van onze Kring.  
Dhr. Wasmus heeft alle krantenknipsels gedigitaliseerd. Samen met Dhr. Story zijn  

nu alle aanwezige landkaarten gedigitaliseerd. Deze kunt u inzien via onze website.  
U kunt over de werkzaamheden vaak lezen in de nieuwsbrief. Wij vragen dan ook 

aandacht voor de oproepen die daarin staan. 
 
Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand tussen 14.00 uur en 15.30 uur kunt u 

de bibliotheek bezoeken in de Pluk in Geldermalsen. Vanaf eind 2019 wordt er ook 
een proef gestart met een maandelijkse avondopenstelling op de eerste 

woensdagavond van de maand van 19.30 uur tot 20.30 uur.  
 
Vanuit het bestuur is de heer Arjen Swets betrokken bij de bibliotheek. Ben 

Molthoff was aanwezig op de braderie van Geldermalsen en heeft samen met Hans 
Arissen ook voor onze Kring een stand bemand tijdens Open Monumentendag bij de 

molen van Deil. Karine van Drunen was die dag met haar Camino-uitrusting 
aanwezig in de kerk van Buurmalsen.  
 

Tabula 
Onder de titel “Heen en Weer” (verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen 

heen) verscheen het twintigste jaarboek in de Terugblikreeks van de Stichting 
Tabula Batavorum. De heer Henk Dijk schreef een artikel over reizen, verkeer en 
vervoer in de West-Betuwe (tussen Leerdam en Beesd). Maar deze uitgave kent 

meer artikelen die een link hebben met het werkgebied van de Kring. Een zeer 
lezenswaardige en interessante uitgave. 

 
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 Asselberghs). De heer Gert Timmerman is bestuurslid van de 

Henriëtte de Wolf Stichting en is tevens penningmeester van de Stichting WO2. 

Deze stichting is opgericht door een aantal historische verenigingen in de 

Betuwe i.v.m. de herdenking van 75 jaar Bevrijding in 2020. Wij nemen 
daarnaast ook deel aan het, mede door ons geïnitieerde, regio overleg met de 
zusterverenigingen en daarnaast aan het periodieke overleg met het RAR in Tiel 

(beide door de heren Timmerman en Asselberghs). Wij nemen daarnaast ook deel 
aan het, mede door ons geïnitieerde, regio overleg met de zusterverenigingen (de 

heren Timmerman en Asselberghs) en het periodieke overleg met het RAR in Tiel. 
Mevrouw Karine van Drunen bezocht in 2019 een viertal bijeenkomsten van Erfgoed 

Gelderland, waarvan wij in 2018 ook lid werden. Ria Mink en Karine van Drunen 
bezochten in december 2019 de tweede Gelderse Landdag in Nijmegen. 
 

Hulpgatpalen herplaatst in Enspijk 



In 2008 werden met medewerking van de HKWB hulpgatpalen herplaatst in Deil. De 
hulpgatpalen die ooit aan de Enspijkse kant stonde, werden uiteindelijk medio 2017 
getraceerd door de heer Gert de Kruijff op het terrein van het waterschap in Tricht. 

Ook deze palen zouden een roemloos einde hebben gehad, als er niet tijdig aan de 
bel was getrokken. Inmiddels is het echter gelukt om ook deze hulpgatpalen te 

herplaatsen. 

Hulpgatpalen maakten in het verleden deel uit van de Hollandse Waterlinie en 
markeerden zowel aan de noord – en zuidkant van de Linge het gedeelte dat 

weggegraven moest worden als er sprake zou zijn van een zware overstroming. Dat 
weggraven zou nodig zijn, om te voorkomen dat het talud ging fungeren als een 
ongewenste dwarsdijk. Door het weggraven zou het overstromingswater sneller 

haar weg vinden naar het westen. Doordat het tracé van de A2 wat is verlegd en 
verbreed staan de palen niet meer op exact dezelfde plaats, maar nog wel dicht bij 

de oorspronkelijke locatie. 

Er komt bovendien ook een speciaal ANWB-informatiebord bij de palen in Enspijk te 
staan, zodat fietsers kennis kunnen maken met dit aspect van het 
rivierenlandschap. De onthulling van het ANWB-bord was woensdag 17 april 2019, 

wethouder Rutger van Stappershoef was hierbij aanwezig en namens onze kring 
was de heer Arjen Swets aanwezig. 

Financiën 

Rabobank West Betuwe organiseerde ook in 2019 de campagne ‘Een Aandeel in de 
Betuwe.’ Stichtingen en verenigingen die klant zijn van de Rabobank konden hun 

project inschrijven tot en met 15 maart 2019. In 2019 was maar liefst 150.000 
euro beschikbaar voor de campagne. Deze bijdrage wordt verdeeld over de 
deelnemende verenigingen en stichtingen. Leden van de Rabobank konden hun 

stem uitbrengen op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Deze 
stemmen waren “geld waard”. Hoe meer stemmen onze club zou ontvangen, des te 

hoger de bijdrage. Uiteindelijk kon de HKWB een cheque in ontvangst nemen ter 
waarde van 410 euro en 3 cent. Hartelijk dank dat u op ons stemde. 
 

Mevrouw Ria Mink-Gijzen 
Secretaris tot medio 2019 

 
 
 
 


