
Zaterdag	7	mei:
uitgestelde	viering	75	jaar
Bevrijding	op	Marktplein
in	Geldermalsen
Op	 zaterdag	 7	 mei	 zal	 er	 op	 het	 Marktplein	 in
Geldermalsen	een	Bevrijdingsmarkt	georganiseerd
worden.	Er	zullen	oude	 legervoertuigen	opgesteld
staan	 en	 de	 HKWB	 zal	 met	 een
marktkraam	vertegenwoordigd	zijn	en	afbeeldingen	tonen	over	de	oorlog.
Van	11:00	tot	23:00	uur	is	er	muziek.	

Herdenking:	Duik	in	de
geschiedenis	en	maak	een	reis
door	de	tijd	naar	WO2!
Locatie:	 Bibliotheek	 Rivierenland,	 Rijksstraatweg	 64
Geldermalsen

Ontdek	 het	 bijzondere	 verhaal	 van	 piloten	 die	 in	 het
rivierengebied	 zijn	 neergestort	 en	 ontwerp	 zelf	 een
vliegtuig.	Luister	naar	het	boek	“de	geheime	schuilplaats”,
speur	naar	vliegtuigen,	ontcijfer	geheimschrift	en	ontmoet
schrijfster	Annette	van	der	Plas.

Annette	vertelt	over	het	boek	“De	Geheime	Schuilplaats”,
met	 de	 piloten	 die	 in	 onze	 omgeving	 zijn	 neergestort	 in
WO2,	met	de	herinneringsroute,	het	museum	Sky	of	Hope

in	Vuren	en	de	diverse	vliegtuigen.

Je	krijgt	een	kijkje	in	de	keuken	van	een	schrijver.	Zo	volgen	we	een	verhaal	vanaf
het	moment	dat	de	eerste	regels	op	papier	staan	tot	en	met	het	moment	dat	het
boek	in	de	winkels	ligt.
Er	 zijn	 doe-opdrachten:	 ontcijferen	 van	 geheimschrift,	 leeshappers	 maken,	 en	 je
kan	in	het	Medialab	een	eigen	vliegtuig	ontwerpen.

De	 Historische	 Kring	 is	 aanwezig	 om	 te	 vertellen	 over	 WO2	 in	 West	 Betuwe.	 Ze
hebben	veel	foto’s	en	voorwerpen	van	de	oorlog	uit	West	Betuwe	die	je	kan	inzien.

Wie
Annette	van	der	Plas	is	auteur,	recensent,	tekstschrijver	en	kinderboekenexpert.	Ze
heeft	3	jeugdboeken	geschreven	waaronder	“de	geheime	schuilplaats”.	Ze	komt	uit
West	 Betuwe	 en	 het	 bijzondere	 aan	 haar	 boeken	 is	 dat	 de	 verhalen	 ook	 in	 West
Betuwe	afspelen.	Naar	de	website	van	Annette	

Aanmelden
Deze	activiteit	 is	bedoeld	voor	kinderen	van	7	t/m	12	jaar.	De	workshop	 is	gratis,
maar	 je	 moet	 je	 t.z.t.	 wel	 even	 aanmelden	 via	 het	 winkelmandje	 van	 de
bibliotheek.	Opa's	en	oma's	mogen	ook	meekomen.

De	slingerklok	van	Christiaan
Huygens
Voor	 wie	 geïnteresseerd	 is	 in	 de	 tijd,	 was	 er	 onlangs	 op
zaterdagavond	 een	 aflevering	 van	 Jekels	 Jacht	 op	 NPO
over	 Christiaan	 Huygens.	 Hierbij	 wordt	 het	 navigatie-
experiment	op	zee	nagemaakt.
Misschien	 heeft	 u	 deze	 aflevering	 al	 gezien?	 Maar	 zo
niet…….zeer	 de	 moeite	 waard!	 Overigens	 ook	 de	 andere
afleveringen	kan	ik	u	aanbevelen.
Hier	dacht	ik	aan	nu	de	tijd	misschien	voor	de	laatste	keer
verzet	is	naar	Zomertijd.
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Historische	Kring
West-Betuwe

Geachte	leden,

Hierbij	 ontvangt	 u	 de	nieuwsbrief	 van	 april	 2022.	 In	 de	maand	april	 zijn	 er	 geen
activiteiten.	 Daarentegen	 staan	 er	 voor	 de	 maand	 mei	 meerdere	 gepland,	 o.a.
rondom	WO2	(waaronder	een	activiteit	voor	basisschoolkinderen)	en	een	lezing	met
mini-excursie	 naar	 een	 eendenkooi.	 In	 de	 volgende	 nieuwsbrief	 leest	 u	 er	 meer
over,	maar	houd	ook	onze	website	in	de	gaten.
-dinsdag	3	mei:	lezing	over	de	luchtoorlog	boven	westelijk	West	Betuwe
-zaterdag	 7	 mei:	 deelname	 aan	 viering	 uitgestelde	 75	 jaar	 Bevrijding	 op	 het
marktplein	in	Geldermalsen
-maandag	 16	 	mei:	 herdenkingsactiviteit	 voor	 kinderen	 van	 7	 t/m	 12	 jaar	 ism
Bibliotheek	Rivierenland
-donderdag	 19	 mei:	 lezing	 over	 de	 geschiedenis	 van	 de	 eendenkooien	 met
aansluitend	een	mini-excursie	naar	de	Bisschopskooi	in	Tricht
Noteert	u	de	data	alvast	in	uw	agenda!

Met	vriendelijke	groet,
Karine	van	Drunen

Dinsdag	3	mei:	lezing
"De	luchtoorlog	boven
westelijk	West	Betuwe"
In	samenwerking	met	Bibliotheek	Rivierenland
Tijd:	20.00-22.00	uur
Kosten:	gratis	voor	leden,	niet-leden:	5,-
Opgave	verplicht	via	de	Bibliotheeklink
Lezing	gegeven	door	Joost	Golverdingen

In	 2015	 sloegen	 enkele	 historische	 verenigingen	 van	 de	 toenmalige	 gemeente
Lingewaal	(het	westelijke	deel	van	het	huidige	West-Betuwe)	de	handen	 ineen	om
met	 een	 permanent	 eerbetoon	 zeven	 geallieerde	 vliegeniers	 (piloten	 en
boordpersoneel)	 en	 oorlogsslachtoffers	 in	 de	 gemeente	 Lingewaal	 te	 herdenken.
Hiervoor	 werd	 de	 Stichting	 Eerbetoon	 Geallieerde	 Vliegeniers	 Lingewaal	 (EGVL)
opgericht.

Het	 doel	 van	 het	 project	 was	 het	 permanent	 zichtbaar	 maken	 van	 de	 Lucht-	 en
Tweede	 Wereldoorlog	 zoals	 die	 zich	 boven	 de	 gemeente	 Lingewaal	 en	 het
Rivierenland	heeft	afgespeeld	en	het	eren	van	geallieerde	vliegeniers	en	burgers	die
het	leven	gaven	of	die	gevangen	werden	genomen.
Via	 studies	 in	 archieven	 en	 oproepen	 op	 sociale	 media	 is	 er	 veel	 informatie
teruggevonden	over	de	 luchtoorlog	en	zijn	er	zelfs	wereldwijd	 familieleden	van	de
vliegeniers	 gecontacteerd.	 Dit	 alles	 heeft	 geleid	 tot	 een	 museum	 in	 Fort	 Vuren
waarin	met	voorwerpen,	vaak	beschikbaar	gesteld	door	hun	familie,	het	verhaal	van
deze	 vliegeniers	 wordt	 verteld.	 Daarnaast	 is	 er	 in	 samenwerking	 met	 deze
familieleden	 ook	 een	 fietsroute	 samengesteld	 langs	 alle	 crashsites,	 waar	 ook
informatieborden	over	de	vliegeniers	zijn	geplaatst.
Tijdens	 de	 lezing	 zullen	 deze	 verhalen	 worden	 verteld,	 waarin	 de	 lokale
gebeurtenissen	in	een	breder	perspectief	worden	gezet.	Wie	waren	deze	vliegeniers,
wat	was	hun	missie	en	hoe	hebben	de	mensen	op	de	grond	dit	allemaal	beleefd?	Op
al	deze	vragen	zal	worden	ingegaan.
Joost	 Golverdingen	 (1977)	 is	 bestuurslid	 bij	 EGVL	 en	 studeerde	 Egyptologie	 in
Leiden.	Hij	woont	in	Heukelum	en	werkt	in	Geldermalsen.

Deze	 lezing	wordt	georganiseerd	 in	samenwerking	met	Bibliotheek	Rivierenland.	U
kunt	zich	opgeven	via	het	winkelmandje	van	Bibliotheek	Rivierenland.	

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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