
Dorpsfilm	Deil
Televisiemakers	 Ron	 Harmsen	 en	 Boudewijn
Bleekman	van	Omroep	Gelderland	stuitte	in	2017
-op	 zoek	 naar	 een	 jonge	 Guus	 Hiddink	 in
Varsseveld-	op	het	fenomeen	dorpsfilms.	Toen	ook
de	film	van	Deil	door	hen	uit	het	Regionaal	Archief
werd	afgestoft,	zochten	ze	twee	Deilenaren	die	de
geluidloze	 film	 weer	 van	 commentaar	 konden
voorzien.	Jeroen	Wijngaard	vond	uiteindelijk	twee
dorpsgenoten	die	precies	wisten	hoe	het	reilde	en
zeilde	in	1961	en	daar	alles	over	konden	vertellen.
Sterker	nog,	beide	wandelen	als	lid	van	de	fanfare,	ook	zelf	door	het	beeld	in	deze
historische	dorpsfilm.	
	
De	serie	“Ons	Dorp”	wordt	in	het	voorjaar	2022	uitgezonden	op	Omroep	Gelderland.
De	aflevering	over	Deil	komt	naar	verwachting	op	2	of	9	mei.	Ook	zal	er	wanneer	de
coronamaatregelen	het	weer	toelaten,	de	bewerkte	versie	vertoond	worden	tijdens
een	DOP-bijeenkomst	in	het	Duifhuis	in	Deil.

Thema	Terugblik	2022
a.	Het	thema	voor	Terugblik	23	(die	op	vrijdag	11
nov.	2022)	zal	verschijnen,	is	‘Wederopbouw’.	Het
gaat	 dan	 om	 het	 fysieke	 herstel	 van	 dorpen	 en
stadjes	 na	 de	 Tweede	Wereldoorlog.	 In	 sommige
delen	 van	 het	 rivierengebied	 lag	 bijna	 alles	 in
puin.	 De	 jaren	 1945-1965	 (soms	 nog	 langer)
waren	de	jaren	van	herstel	en	herbouw.
Lees	verder>

Belangstellende	auteurs	die	hier	een	bijdrage	aan	willen	leveren,	kunnen	inleidende
informatie	opvragen	bij	Karine	van	Drunen	of	Arjen	Swets	en	worden	verzocht
z.s.m.	contact	op	te	nemen.

Historisch	spaar-	en
verzamelalbum	voor	de
Coop	in	Waardenburg
Er	is	door	de	kring,	in	het	vierde	kwartaal	van	2021,	met
veel	enthousiasme	en	doorzettingsvermogen,	gewerkt	aan
een	 historisch	 spaar-	 en	 verzamelalbum	 voor	 het	 filiaal
van	de	Coop	in	Waardenburg.	Door	een	goede	en	strakke
planning	hebben	we	de	afgesproken	datum	van	oplevering
precies	 gehaald.	 Het	 resultaat	mag	 er	 dan	 ook	 zijn.	 Een
fraaie	 vormgeving	 geeft	 het	 verzamelalbum	 de	 juiste
uitstraling	en	verbindt	de	Coop	met	de	historie	die	 in	het
album	verzameld	is.
Met	28	thema's	en	288	(te	sparen)	afbeeldingen	geeft	het
album	 een	 mooi	 beeld	 van	 de	 historie	 van	 de	 dorpen
Waardenburg	en	Neerijnen	en	van	hun	omgeving.	
Het	album	is	door	de	Coop	in	Waardenburg	op	24	januari	2022	uitgebracht.

Vraag	en	antwoord
Bij	 het	 bestuur	 komen	 iedere	 maand	 vragen	 binnen	 over
verschillende	 onderwerpen	 uit	 de	 geschiedenis	 van	 de	 West-
Betuwe.	 Dit	 levert	 nogal	 eens	 speurwerk	 op	 met	 leerzame
resultaten.
In	deze	digitale	nieuwsbrief	willen	we	enkele	van	deze	vragen
plaatsen.	We	kunnen	er	met	elkaar	weer	van	leren.	Misschien
heeft	 u	 nog	 aanvullingen	 of	 opmerkingen.	 Wilt	 u	 deze	 dan
mailen	naar	het	secretariaat?

Vraag	1:	(deze	vraag	wordt	opnieuw	geplaatst	omdat	de	link	vorige
keer	niet	werkte)
Naar	wie	is	de	burgmeester	Verweijlaan	in	Geldermalsen	genoemd?	Er	zijn	namelijk
2	burgemeesters	geweest	met	de	achternaam	Verweij.
LEES	VERDER>

Archeologisch	rapport
stationsgebied
In	2015	werd	er	in	het	kader	van	de	inrichting	van
het	 nieuwe	 stationsgebied	 in	 Geldermalsen,
voorafgaand	 al	 archeologisch	 onderzoek	 gedaan.
Het	 gedetailleerde	 en	 uitgebreide	 rapport	 kunt	 u
hieronder	 downloaden.	 Naast	 dat	 er	 verschillende
aardewerkvondsten	gedaan	werden,	is	het	ook	leuk
om	 te	 weten	 dat	 er	 ontdekt	 is	 dat	 er	 nog	 twee
kleine	 riviertjes	 waren	 die	 in	 de	 Middeleeuwen
mogelijk	 bevaarbaar	 waren:	 de	 Meer	 tot	 aan
Culemborg	en	de	Korne	tot	aan	de	Lek	(blz.212).

Is	uw	interesse	gewekt?	LEES	DAN	HIER	VERDER>
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Beste	lezer,
na	een	succesvol	begin	van	het	jaar	met	de	lezing	op	25	januari	jl.	door	Emile	Smit
over	het	Rampjaar	1672,	 vervolgen	we	onze	 lezingencyclus.	We	hopen	u	weer	 te
ontmoeten	tijdens	de	komende	online-lezing	op	donderdag	17	februari	a.s.	En	zoals
beloofd	 hierbij	 nog	 de	 link	 om	de	 activiteiten	 te	 volgen	 die	 rondom	dit	 Rampjaar
overal	in	Nederland	gehouden	worden.	

Donderdag	17	februari:
Het	RAR	+	lezing	over
Markante	vrouwen	uit
de	Betuwe
Tijd:	19.30-21.30	uur
Kosten:	gratis	voor	leden,	niet-leden:	5,-
Online-lezing	door	Drs.	Sylvia	Dumont

De	 lezing	 bestaat	 uit	 twee	 delen.	 Eerst	 zal	 Sylvia	 Dumont	 een	 korte	 presentatie
houden	over	de	werkzaamheden	van	het	Regionaal	Archief	Rivierenland.	Wat	wordt
daar	 eigenlijk	 bewaard	 en	 waarom?	 En	 wat	 gebeurt	 er	 met	 al	 die	 archieven?
Vervolgens	bespreekt	zij	de	 levens	van	circa	20	markante	vrouwen	uit	de	Betuwe
(en	Bommelerwaard)	uit	de	afgelopen	500	jaar.
Een	van	die	vrouwen	 is	Pietje	Baltus	uit	Beesd,	 zij	 overleed	 in	1914	en	was	haar
dorp	 nooit	 uit	 geweest.	 Hoe	 kwam	 het	 dat	 premier	 Abraham	 Kuyper	 in	 de	 krant
meldde	 dat	 hij	 door	 haar	 overlijden	 diepbedroefd	was?	 En	 hoe	waren	 de	 reacties
toen	 Mia	 van	 Wall-Duyvendak	 in	 1964	 burgemeester	 van	 Geldermalsen	 werd	 en
daarmee	de	tweede	vrouwelijke	burgemeester	van	Nederland	was?
Sylvia	 Dumont	 is	 historicus	 en	 medewerker	 educatie	 bij	 het	 Regionaal	 Archief
Rivierenland	 (RAR).	Zij	 heeft	 geschiedenis	gestudeerd	aan	de	Radbouduniversiteit
Nijmegen	en	is	sinds	1991	werkzaam	in	het	archiefwezen.

Opgeven	 via	 ledenadministratie	vóór	 15	 februari	 a.s.	 Dan	 krijgt	 u	 z.s.m.	 de
inlogcode	voor	de	lezing	om	deel	te	nemen.
Dit	 is	 het	 blok	 Tekst.	 Als	 u	 deze	 tekst	 aanklikt,	 kunt	 u	 deze	 wijzigen.	 Aan	 de
linkerkant	krijgt	u	twee	tabs	te	zien.	Onder	de	tab	Inhoud	kunt	u	uw	tekst	invoeren
en	 iets	 opmaken.	 Hier	 kunt	 u	 ook	 de	 titel	 van	 dit	 blok	 aanpassen.	Onder	 de	 tab
Vormgeving	doet	u	de	grote	opmaak,	van	de	titel,	de	tekst	en	het	vak.

Wilt	u	weer	naar	het	overzicht	van	blokken	en	de	opties	voor	algehele	opmaak?	Sla
dan	uw	blok	op	of	klik	op	de	buitenkant	van	uw	nieuwsbrief.

Van	het	bestuur
Betreft:	vacatures
	
Geachte	leden,
	
Op	woensdag	23	maart	a.s.	hopen	we	onze	jaarlijkse	algemene	ledenvergadering	te
houden.	Een	vast	punt	van	de	agenda	is	de	bestuursverkiezing.
Dit	 jaar	 zijn	 er	 periodiek	 2	 bestuursleden	 aftredend	 van	 wie	 hun	 tweede	 termijn
erop	zit.	Dat	zijn	onze	voorzitter	Vic	Asselberghs	en	Karine	van	Drunen,	bestuurslid.
Daarbij	heeft	onze	penningmeester,	Cees	van	Laarhoven,	aangegeven	dat	hij	na	2
jaar	 in	 het	 bestuur	 gezeten	 te	 hebben,	 stopt	 als	 bestuurslid/penningmeester.	 Dat
betekent	dat	er	op	dit	moment	3	vacatures	 zijn	die	we	binnen	het	bestuur	graag
weer	vervuld	zien.
Wanneer	u	vragen	heeft	over	de	vacatures	of	wanneer	u	zich	aan	wilt	melden	voor
één	 van	 de	 functies	 dan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 de	 secretaris,	 Gijsbert
Hopman	door	middel	van	een	mailtje	naar	 info@hkwb.nl	of	 telefonisch	op	0345-
574833.	Aanmeldingen	ontvangen	we	graag	uiterlijk	zaterdag	19	februari.
	
Hartelijke	groeten,		
Bestuur	van	de	HKWB

Contributie	2022
Het	nieuwe	jaar	is	weer	begonnen.	Tijd	om	ook	uw	contributie	weer	over	te	maken.
Dit	kunt	u	doen	door	het	lidmaatschapsgeld	van	18,-	(met	Tabula	is	het	27,-)	over
te	maken	 op	 rekeningnummer	NL41	 RABO	 0313	 1188	 09	 t.n.v.	 Historische	 Kring
West-Betuwe	onder	vermelding	van	uw	naam	en	woonplaats.	We	vertrouwen	er	op
dat	eenieder	vóór	1	april	zijn	contributie	heeft	overgemaakt.
Namens	de	penningmeester	hartelijk	dank!

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	 lid	 via	 onze	 website.	 U	 wordt	 dan
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/kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze

nieuwsbrief).

Volg	de	Historische	King	West-Betuwe	ook	op

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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