
Op	24	maart	a.s.	digitale
Algemene	Ledenvergadering	

In	onze	fysieke	Nieuwsbrief	van	maart	jl.	heeft
u	reeds	alle	vergaderstukken	voor	de	komende
ALV	ontvangen.	Op	onze	website	staan	de	links
naar	 de	 financiële	 stukken,	 zodat	 u	 deze	 van
tevoren	in	kunt	zien	(onder	Bestuur	>	ANBI).	
Zoals	 in	 oktober	 doen	 we	 dit	 ook	 deze	 keer
weer	 digitaal	 via	 een	 zoom-bijeenkomst.	 Het
tweede	 gedeelte	 van	 de	 avond	 zal	 worden

ingevuld	door	Martin	IJzerman,	die	een	online	quiz	zal	verzorgen.	Raad	het	plaatje!	

Aanmelden	via	ledenadministratie@hkwb.nl	vóór	23	maart	a.s.	U	krijgt	dan
de	link	om	mee	te	doen	toegestuurd.

"Het	Hart	van	Napoleon"
	
De	 lezing	 van	 24	 februari	 jl.	 werd	 door	 Emile	 Smit	 vol
verve	 gebracht	 en	 viel	 bij	 velen	 in	 de	 smaak.	 Hij	 wist
iedereen	 erg	 te	 boeien	 en	 Napoleon	 bleek	 een	 geliefd
onderwerp.	
Heeft	 u	 het	 uitgebreide	 podcast-aanbod	 van	 Klara	 al
ontdekt?	Een	mooie	reeks	van	10	podcasts	over	het	'Hart
van	Napoleon'	verteld	door	meesterverteller	Johan	Op	de
Beeck	om	eens	rustig	bij	te	gaan	zitten.
Klik	hier	voor	de	link.

maart	2021 Bekijk	de	webversie

Beste	lezer,
	
Op	 de	 eerste	 digitale	 nieuwsbrief	 hebben	 velen	 positief	 gereageerd!	 Ook	 de
aanmeldingen	voor	de	digitale	lezing	verliepen	voortvarend.	Reden	om	ermee	door
te	gaan!	Ondanks	het	uittesten	bleken	er	toch	nog	wat	beginnersfoutjes	in	te	zitten.
Zo	 deden	 niet	 alle	 linken	 het	 en	 waren	 ze	 niet	 allemaal	 op	 een	 goede	 manier
gekoppeld.	 Ook	 kwam	 de	 nieuwsbrief	 bij	 sommigen	 in	 de	 Spambox	 terecht.	 Dat
kan	natuurlijk	niet	de	bedoeling	zijn!	U	kunt	dit	voorkomen	door	de	nieuwsbrief	als
gewenste	mail	aan	te	merken	en	'afzender	nooit	blokkeren'	in	te	schakelen	nadat	u
op	de	mail	bent	gaan	staan	(rechtermuisknop).	
De	 lay-out	 van	 deze	 nieuwsbrief	 kan	 in	 de	 loop	 der	 tijd	 nog	 veranderen.	We	 zijn
zoekende	en	horen	graag	van	u	eventuele	verbeterpunten.

Uitleg	van	de	quiz
Kerkenquiz	tijdens	de	ALV	op	24-3-2021																																																									
		
Een	 aantal	 jaren	 geleden	 is	 een	 kerkenquiz	 gespeeld	 op	 een	 avond	 van
“Geschiedenis	Geldermalsen”.	Dat	was	in	het	voormalige	beursgebouw	aan	de	Markt
te	Geldermalsen.
Het	 was	 een	 succes	 en	 ook	 bleek	 hoe	 lastig	 het	 is	 om	 de	 kerken	 uit	 je	 directe
omgeving	 te	 herkennen	 vanaf	 een	 plaatje.	 Toen	 ging	 het	 om	 de	 kerken	 van	 de
gemeente	Geldermalsen.	Deze	nieuwe	quiz	gaat	over	de	kerken	van	de	gemeente
West	 Betuwe	 en	 dat	 zal	 waarschijnlijk	 nog	 lastiger	 blijken	 te	 zijn,	 omdat	 het	 nu
maar	liefst	26	dorpskernen	betreft.
Jan	Wasmus	heeft	in	onze	nieuwe	gemeente	foto’s	gemaakt	van	alle	kerken	en	15
hiervan	worden	deze	avond	getoond.	Aan	u	de	uitdaging	om	bij	deze	kerken	aan	te
geven	in	welk	dorp	ze	staan.
Martin	IJzerman,	de	maker	van	de	quiz	is	bereid	gevonden	om	zijn	oude	quiz	op
te	 poetsen	 en	 in	 een	 nieuw	 jasje	 te	 steken.	 Nu	 zijn	 er	 15	 quizvragen	 en	 deze
kunnen	via	zoom	worden	afgespeeld.
Nelis	 van	 Ooijen	 is	 de	 zoom-operator	 en	 zal	 zorgen	 voor	 het	 tonen	 van	 de
quizvragen.
Arjen	Swets	zal	uw	quizmaster	zijn.
	
Quiz	en	spelregels

De	quizmaster	leidt	de	quiz	in	en	toont	stuk	voor	stuk	de	15	kerken.
per	kerk	is	een	lijstje	van	5	dorpen	waar	de	kerk	zou	kunnen	staan	en	1	daarvan
is	de	juiste.
Noteer	thuis	op	een	velletje	papier	per	kerk	het	juiste	antwoord	(bijvoorbeeld	1c,
2a),	zodat	u	later	uw	keus	kunt	controleren.
Per	kerk	zal	er	voldoende	tijd	zijn	om	uw	antwoord	te	kiezen	en	te	noteren.

Na	de	15e	kerk	is	uw	lijstje	klaar	voor	de	controle-ronde.
Afhankelijk	van	het	avondprogramma	wordt	na	een	korte	pauze	de	controleronde
ingeleid.
Stuk	 voor	 stuk	 van	 1	 t/m	 15	 worden	 de	 kerken	 opnieuw	 getoond	 maar	 nu
voorzien	van	het	juiste	antwoord.
Na	 kerk	 15	 weet	 u	 precies	 hoeveel	 kerken	 u	 goed	 had	 en	 hoe	 goed	 u	 uw
omgeving	kent.	

Uw	contributie
De	penningmeester	heeft	aangegeven	dat	hij	het	op	prijs	stelt	dat	u	de	contributie
voor	2021	vanaf	nu	overmaakt.	Het	zou	fijn	zijn	als	de	contributie	vóór	1	april	bij
hem	binnen	is.	Namens	de	penningmeester	dank	voor	uw	medewerking.	

Leuke	link	om	foto's	tot	leven	te	laten	komen
Vindt	 u	 het	 leuk	 om	 wat	 te	 experimenteren	 met	 nostalgische	 oude	 foto's?
Via	 kunstmatige	 intelligentie	 kunnen	 portretten	 tot	 leven	 geroepen	 worden.	 My
Heritage	heeft	een	 functie	 toegevoegd	aan	hun	programma	"Deep	Nostalgia".	Een
aardige	link	die	we	u	niet	kunnen	onthouden.	De	techniek	staat	tegenwoordig	voor
niets.	Klik	hier	voor	de	link.

Over	deze	Nieuwsbrief
Deze	 nieuwsbrief	 wordt	 verstuurd	 naar	 de	 leden	 van	 de	 Historische	 Kring	 West-
Betuwe	en	andere	geïnteresseerden.	Ontvangt	u	deze	nieuwsbrief	en	bent	u	geen
lid	 van	 de	 Historische	 Kring?	 Word	 dan	 nu	 lid	 via	 onze	 website.	 U	 wordt
geïnformeerd	over	de	activiteiten	en	krijgt	3x	per	jaar	ons	tijdschrift	met	historische
artikelen	uit	het	gebied	in	de	West-Betuwe.	Een	lidmaatschap	kost	€	18,-	per	jaar.

Colofon
Samenstelling	van	deze	nieuwsbrief:	Karine	van	Drunen.
Contact:	klik	hier	(zowel	voor	aanleveren	van	ideeën	of	kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze	nieuwsbrief).

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@hkwb.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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