
Do	16	september:
Middagexcursie
Sky	of	Hope	WO2	&
Vliegeniersmuseum	
Fort	Vuren,	Waaldijk	29	te	Vuren

Wij	nodigen	u	graag	uit	voor	de	jaarlijkse
middag-excursie.	Deze	excursie	kon	vorig

jaar	wegens	Corona	niet	doorgaan.	We	gaan	het	Vliegeniersmuseum	in	Fort	Vuren
bezoeken	 en	 willen	 75	 jaar	 bevrijding	 van	 vorig	 jaar	 op	 deze	 manier	 alsnog
herdenken.	Aangezien	Market	Garden	op	17	en	18	september	was,	is	dit	een	mooie
aanzet	voor	een	bezoek	aan	de	Ginkelse	Heide	in	het	weekend	erop	volgend.	

Er	zijn	voldoende	mensen	aanwezig	die	ons	alles	kunnen	vertellen	over	hetgeen	we
te	zien	krijgen.

PROGRAMMA:
13.15	uur:	verzamelen	op	parkeerplaats	Fort	Vuren
13.30	uur:	ontvangst	/	film
14.15	uur:	museum	bekijken
Daarna	in	de	Fortwachterij	koffie	/thee	met	wat	lekkers.

De	 excursie	 is	 gratis	 voor	 leden	 (u	 moet	 u	 wel	 opgeven).	 In	 verband	 met	 de
ruimte	en	de	dan	geldende	Corona-maatregelen	 is	er	een	beperkt	aantal	plaatsen
beschikbaar!	Als	er	genoeg	plaats	is	kunnen	ook	niet-leden	deelnemen.	Zij	betalen
€	7,50	voor	film,	rondleiding	en	koffie.	Na	aanmelding	krijgt	u	een	bevestiging	van
deelname.	Na	deze	bevestiging	dient	u	het	geld	over	te	maken	op
NL41	 RAB0	 313	 1188	 09	 t.n.v.	 Historische	 Kring	 West-Betuwe	 in	 Geldermalsen
o.v.v.	excursie	Fort	Vuren.

Aanmelden	 voor	 deze	 excursie	 kan	 via	 deze	 link	 vanaf	 nu,	 maar	 uiterlijk
vóór	1	september	a.s.	

Het	Veluws
Zandsculpturenfestijn	

Mocht	 u	 over	 voldoende	 tijd	 beschik-
ken,	 combineer	 dan	 uw	 bezoek	 aan	 de
Ginkelse	Heide	met	een	open	 luchtfestijn:
het	 Veluws	 Zandsculpturenfestijn
staat	ook	dit	jaar	nog	in	het	teken	van	75
jaar	bevrijding.	
Open	 vanaf	 6	 juni	 2021	 tot
eind	oktober.
Een	unieke	expositie	over	het	dagelijkse	leven	in	de	oorlogsjaren	tijdens	WO2.
Let	op:	kaartjes	online	bestellen!	Kijk	hier	voor	meer	informatie.

Historische	quiz	over
Gellicum	
Wilt	 u	 uw	 kennis	 over	 Gellicum	 testen?
Martin	 IJzerman	 en	 Fons	 Verstegen
hebben	 opnieuw	 een	 historisch
bordspel	 ontwikkeld.	 De	 vragen	 zijn
pittig,	maar	alle	informatie	is	te	vinden	in
de	 artikelen	 van	 Fons	 Verstegen	 over
Gellicum	op	onze	website.

Na	 afloop	 ziet	 u	welke	 antwoorden	 goed
waren	en	welke	fout.
Klik	op	deze	link	en	zet	uw	geluid	aan!	Veel	plezier!

Bijzondere	 vondst	 in
Tricht:	 oerbos	 en	
nederzettingsterrein
duizenden	jaren	oud
TRICHT	 -	 Een	 bijzondere	 archeologische
vondst	 in	 Tricht:	 onderzoekers	 vonden
daar	 een	 nederzettingsterrein	 en	 oerbos
van	duizenden	jaren	oud.	Lees	verder	via
deze	link

Bibliotheeknieuws!
In	 de	 maanden	 juli	 en	 augustus	 is	 de
bibliotheek	gesloten.	Vanaf	woensdag	6
september	 bent	 u	 van	 14.00-16.30	 uur
weer	welkom	in	onze	kringbibliotheek.
Achter	 de	 schermen	 is	 er	 hard	 gewerkt
aan	 het	 overzichtelijker	 presenteren	 van
de	 collectie.	 De	 boeken	 staan	 nu
gesorteerd	 per	 dorp,	 stad,	 landstreek	 en
provincie.
Ook	zijn	alle	boeken	die	meerdere	keren
voorkwamen	 of	 niets	 met	 historie	 van
doen	 hadden,	 verwijderd	 uit	 de	 bibliotheek.	 Deze	 boeken	worden	 voor	 een	 leuke
prijs	aan	de	leden	te	koop	aangeboden.

Wilt	u	meer	weten,	ga	dan	naar	bibliotheek	.

Hulp	gevraagd	bij
COOP-project	in
Waardenburg
Een	van	de	projecten	waar	onze	kring
mee	aan	de	slag	is	gegaan,	is	het	maken
van	een	historisch	verzamelalbum	voor
Waardenburg.	Begin	2022	zal	het	album
bij	de	COOP-supermarkt	in	Waardenburg
worden	uitgegeven.	Van	onze	kring	wordt
verwacht	dat	wij	afbeeldingen	en	teksten
bij	de	afbeeldingen	aanleveren.
Gijsbert	Hopman	en	Nelis	van	Ooijen

werken	aan	dit	project.	Ze	hebben	al	een	aantal	afbeeldingen	verzameld,	maar	er
zijn	nog	vele	foto’s	en	ansichtkaarten,	die	ze	nog	niet	gevonden	hebben	en
daarvoor	hebben	ze	uw	hulp	nodig.
Heeft	u	afbeeldingen	van	Waardenburg	of	Neerijnen	of	kent	u	iemand	die	deze
afbeeldingen	heeft	en	deze	met	Gijsbert	en	Nelis	zou	willen	delen,	geef	het	dan	aan
ons	door.	Wij	zijn	daar	erg	mee	geholpen.
Daarnaast	zoeken	we	een	of	twee	mensen	die	de	historie	van	Waardenburg
en	Neerijnen	kennen	en	ons	kunnen	helpen	met	het	plaatsen	van	de	juiste
teksten	bij	de	afbeeldingen.
U	kunt	contact	met	ons	opnemen	via	de	secretaris.

juni/juli	2021 Bekijk	de	webversie

Beste	lezer,
	
Na	de	online-lezingen	van	afgelopen	voorjaar	zijn	we	toe	aan	het	plannen	van	weer
fysieke	bijeenkomsten.	Het	najaarsprogramma	is	klaar.	Noteert	u	alvast	de	data
in	uw	agenda?

donderdag	15	september:	excursie	Fort	Vuren
dinsdag	5	oktober:	'Kinderarbeid	in	de	Tielerwaard'	door	Cor	Smit
woensdag	3	november:	'De	Weeshuishof	van	Zaltbommel'	door	Ton	van	Balken
dinsdag	7	december:	'Stille	wateren,	diepe	gronden'	door	Ferdinand	v.	Hemmen		
Meer	informatie	vindt	u	op	onze	website:	Klik	hier.	
Mocht	 e.e.a.	 vanwege	 Corona-maatregelen	 opnieuw	 niet	 door	 kunnen	 gaan,	 dan
stellen	we	u	tijdig	op	de	hoogte.

Wie	wordt	er	reservelid	in	de	kascommissie?
Onlangs	 is	 Gijsbert	 Hopman	 als	 secretaris	 toegetreden	 tot	 het	 bestuur	 van	 de
HKWB.	Hierdoor	komt	zijn	functie	in	de	kascommissie	vrij.	Wij	zoeken	daarom	een
gegadigde	die	als	reservelid	wil	plaats	nemen	in	de	kascommissie.
Graag	opgeven	via	de	secretaris.

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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