
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.	Meer	info	vindt	u	op	onze	website	of	in	de	vorige	digitale	nieuwsbrief.
Aanmelden	 voor	 deze	 excursie	 kan	 via	 deze	 link,	 maar	 uiterlijk	 vóór	 1
september	a.s.	

Monument	Haaften	
EEN	MOOI	PLEKJE	GEZOCHT!

Op	 9	 juni	 1866	 breekt	 er	 een	 grote	 brand	 uit	 in
Haaften.	Wel	65	huizen	worden	verwoest!	In	1966
wordt	 er	 een	 'Monument	 van	 de	 grote	 brand'
geplaatst	aan	de	Koningsstraat	19	bij	de	opening
van	 het	 toenmalige	 gemeentehuis	 van	 Haaften.
Dit	kunstwerk	werd	gemaakt	door	de	beeldhouwer
Jan	Willem	Raedacker	uit	Tuil	(deze	heeft	ook	het
monument	 op	 de	 dam	 in	 Amsterdam	 gemaakt).
Onlangs	is	het	pand	verkocht	en	wordt	er	voor	het	kunstwerk	een	geschikte	plaats
gezocht	 in	Haaften.	Wie	weet	er	een	mooi	plekje	 in	Haaften	waar	het	zou	kunnen
staan?	Alle	ideeën	zijn	welkom.	Reageer	hier

Kadaster	archief-
viewer	beschikbaar
Vanaf	woensdag	6	september	a.s.	kunt
u	 als	 lid	 gebruik	 maken	 van	 de	 in	 de
kringbibliotheek	 beschikbare	 	 aansluiting
op	de	kadasterviewer.
De	 kadasterviewer	 is	 interessant	 als	 u
historisch	 onderzoek	 doet	 en	 gegevens
zoekt	 in	 de	 kadastrale	 archieven.	U	 kunt
met	 de	 kadasterviewer	 terugkijken	 tot
1832.

U	kunt	de	volgende	informatie	inzien:
registers	71:	hulpregisters	met	vervallen	en	nieuwe	kadastrale	perceelnummers
van	vóór	de	automatisering,	met	verwijzingen	naar	kadastrale	leggers;
kadastrale	 leggers:	 registers	 waarin	 per	 kadastrale	 gemeente	 de	 eigendoms-
situatie	is	beschreven;
hulpkaarten:	 kaarten	 op	 schaal	 met	 de	 begrenzing	 van	 nieuw	 gevormde
kadastrale	percelen;
veldwerken:	door	landmeters	ter	plaatse	gemaakte	schetsen	met	meetgegevens.

Wilt	u	alles	weten	over	deze	archiefviewer,	kijk	dan	hier.

Wie	werkt	er	mee	aan	een
Canon	voor	West	Betuwe?
Op	verzoek	van	de	gemeente	is	een	werkgroep
vanuit	de	West	Betuwse	historische	verenigingen
aan	het	werk	gegaan	om	een	Canon	van	West
Betuwe	samen	te	stellen.	Deze	Canon	bestaat	uit
circa	50	verhalen	met	afbeeldingen	en/of	foto’s
van	bijzondere	gebeurtenissen	en	onderwerpen
die	tezamen	een	beeld	geven	van	de	West
Betuwse	geschiedenis	en	cultuur.	Een	belangrijk
uitgangspunt	voor	de	werkgroep	is	om	vanuit	alle
26	dorpen	en	stadjes	verhalen	in	de	Canon	op	te	nemen.	De	werkgroep	is	dan	ook
op	zoek	naar	mensen	uit	alle	kernen	die	op	de	één	of	andere	manier	willen
bijdragen	aan	de	West	Betuwse	Canon.	Dat	kan	door	onderwerpen,	verhalen,	foto’s
en	andere	afbeeldingen	aan	te	dragen.	Maar	ook	door	aan	de	hand	van	verhalen	en
bronnen	aan	één	of	meerdere	verhalen	mee	te	schrijven.	Dus,	weet	u	veel	over	de
verre	en/of	nabije	geschiedenis	van	uw	woonplaats?	En	wilt	u	die	kennis	delen?
Laat	het	de	werkgroep	weten	via	info@canonwestbetuwe.nl	dan	wordt	er	contact
met	u	opgenomen.
Wilt	u	meer	weten	over	Canons?
Kijk	dan	eens	op	https://www.canonvannederland.nl/

'Symfonie	van	de	Betuwe'
door	Jef	de	Jager
Onlangs	 is	 de	 monografie	 "Symfonie	 van	 de
Betuwe"	door	Jef	de	Jager	uitgekomen.	De	sKCWB
heeft	 over	 Jan	 van	 Anrooij	 opnieuw	 een	 boekje
uitgebracht.	 Stichting	 sKCWB	 organiseert	 hier
omheen	 de	 tentoonstellingsroute	 4,	 Jan	 van
Anrooij.	Deze	is	van	zaterdag	19	juni	2021	tot
en	 met	 medio	 september	 2021.	 Op	 ruim	 15	
locaties	 in	 de	 Betuwe	 en	 zelfs	 daarbuiten,	 wordt
het	werk	van	Jan	van	Anrooy	tentoongesteld.	Het
mag	redelijk	uniek	genoemd	worden,		dat	bij	ruim

15	locaties	tegelijkertijd,	werk	van	een	schilder	wordt	getoond;	weliswaar	op	iedere
locatie	een	ander	thema.	

Bibliotheeknieuws!
In	 de	 maanden	 juli	 en	 augustus	 was	 de
bibliotheek	 gesloten.	 Vanaf	 woensdag	 6
september	bent	u	van	14.00-16.30	uur	weer	van
harte	welkom	in	onze	kringbibliotheek.

Wilt	u	meer	weten,	ga	dan	naar	bibliotheek	.

augustus	2021 Bekijk	de	webversie

Beste	lezer,
	
De	eerste	aanmeldingen	voor	de	excursie	van	september	zijn	reeds	binnen.	Denkt	u
eraan	om	zich	op	tijd	op	te	geven?		
Meer	informatie	over	ons	najaarsrogramma,	vindt	u	op	onze	website:	Klik	hier.	
Mocht	e.e.a.	vanwege	veranderende	Corona-maatregelen	opnieuw	niet	door	kunnen
gaan,	dan	stellen	we	u	tijdig	op	de	hoogte.

Nieuw	bestuurslid	Jos	Witjes
Jos	Witjes,	mederedacteur	 van	onze	Mededelingen	 is	 onlangs	 toegetreden	 tot	het
bestuur.	 We	 heten	 hem	 dan	 ook	 van	 harte	 welkom.	 In	 de	 komende
Ledenvergadering	 zal	 hij	 officieel	 geïnstalleerd	 worden,	 evenals	 onze	 nieuwe
secretaris,	Gijsbert	Hopman.

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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