
 
 

Secretariaat: Jonagold 3, 4116 HD Buren 
Internet: www.hkwb.nl 
E-mail: info@hkwb.nl 

 
 
Jaarverslag van de secretaris 2018 

 

Dankwoord voor onze vrijwilligers 
 

Wij zijn blij met de enthousiaste inzet van de vrijwilligers in onze kringbibliotheek. 
De heren Molthof 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 welkom 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.  
 

Bestuur 

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


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 horen! 
 

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 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 ons bestuurslid mevrouw 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.  

 
 

Datum  Spreker(s) Onderwerp 

23 januari 2018 Martin IJzerman Emigreren in de 17e eeuw naar 

een land van melk en honing: 
Nieuw-Nederland 

21 februari 2018 Peter Schipper Pracht of Prul 

27 maart 2018 Conrad Gietman 1000 Jaar Gelderse Adel 

8 juni 2018 Arthur Hanselman, 
Louis van Oort, 

Martine Hanselman, 
Ria Mink-Gijzen, Sil 

van Doornmalen 

Historisch café (samen met 
www.geschiedenisgeldermalsen.nl, 

cultureel café Geldermalsen en 
Regionaal Archief Rivierenland) 

http://www.geschiedenisgeldermalsen.nl/


9 oktober 2018 Monique Hafkamp Kostuumgeschiedenis, 
revolutionaire veranderingen in de 

mode 1780-1950 

8 november 2018 Ferdinand van 

Hemmen 

Pokerspel met het water 

11 december2018 Hans Saan  700 jaar stadsrechten 

20 december 2018 Co van Leeuwen Terugblik op 40 jaar gemeente 
Geldermalsen 

 
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 bezochten we eerder de gemeente Lingewaal en nu 

gingen we dus naar Neerijnen. Het kasteel in Neerijnen 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. Elkerlyc 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 bezoeken in de Pluk in Geldermalsen. Het wordt steeds drukker in 
onze bezoekersruimte en dat feit verheugd ons. Jos Story is bereid gevonden om 

mede te ondersteunen. Vanuit het bestuur is de heer Arjen Swets betrokken bij de 
bibliotheek. Ben Molthoff was ook aanwezig op de braderie van Geldermalsen en 
Hans Arissen heeft ook voor onze Kring een stand bemand tijdens Open 

Monumentendag. Het bestuur vergaderde ook in 2018 met de heren Molthoff en 
Arissen om wat puntje 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 
Terugblikreeks 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 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 Timmerman en 
Asselberghs) 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 op kasteel Waardenburg. 

 
 
Mevrouw Ria Mink-Gijzen 



Secretaris. 
 
 
 


