
Zaterdag	7	mei:
Bevrijdingsmarkt	op	het
Marktplein	in	G'malsen
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	 kraampje	 vanaf
11.00	 uur	 tot	 ca.	 17.00	 uur	 aanwezig	 zijn.	 Men
kan	een	map	inzien	met	foto's/	afbeeldingen	over
de	 oorlogstijd	 in	 Geldermalsen	 en	 er	 zullen	 boeken	 ter	 inzage	 liggen.	 Voor	 de
kinderen	zijn	er	vragenlijsten	aanwezig	die	beantwoord	moeten	worden,	waarmee
ze	enkele	leuke	prijzen	kunnen	winnen!	

Presentatie	in
Zorgcentrum	Ravestein
Ons	 kringlid	 Nelis	 van	 Ooijen	 gaf	 in	 april	 op
Zorgcentrum	 Ravestein	 in	 Geldermalsen	 een
presentatie	 over	 Geldermalsen	 met	 vele
historische	foto's.	Het	was	een	groot	succes.
De	 aanwezige	 bewoners	 (20)	 waren	 zeer
enthousiast.	 Velen	 reageerden	 op	 wat	 ze	 op	 een
groot	 scherm	 te	 zien	 kregen:	 een	 verdwenen
winkel,	 de	 Chamotte	 of	 een	 oud	 inwoner	 van

Geldermalsen;	het	ontlokte	de	aanwezigen	vele	reacties.	Ook	begeleiders	en	leden
van	de	vrienden	van	Ravestein	waren	zeer	lovend.
Onmiddellijk	 na	 afloop	 kwam	de	 vraag	 of	 er	 nog	 zo'n	 bijeenkomst	 gehouden	 kon
worden.	Dat	gaat	ook	gebeuren.	Dit	soort	presentaties	is	een	uitstekend	middel	om
onze	Kring	nog	meer	bekend	te	laten	worden!

Maandag	16	mei:
Herdenkingsactiviteit	"Duik	in
de	geschiedenis	en	maak	een
reis	door	de	tijd	naar	WO2!
Tijd:	van	15.00-17.00	uur
Locatie:	Bibliotheek	Rivierenland	te	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”,	over	piloten	die	 in	onze
omgeving	 zijn	 neergestort,	 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	winkel	ligt.
Er	 zijn	 doe-opdrachten:	 ontcijferen	 van	 geheimschrift,	 leeshappers	 maken	 en	 je
kunt	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	wel	even	aanmelden	bij	de	bibliotheek.

Donderdag	19	mei:
lezing	 en	 mini-excursie
eendenkooi	te	Tricht
Locatie:	 Leidsche	 Hoeven,	 Oude	 Hoevenseweg	 8
te	Tricht.
Inloop	 en	 ontvangst	 met	 koffie/thee:	 13.30	 uur.
Aanvang	lezing:	14.00	uur.	
Niet-leden	betalen	5,-.	Let	op:	vol=vol!
	
Een	lezing	over	de	opkomst	en	de	ontwikkelingen

van	 de	 eendenkooi	 in	 Nederland	 door	 de	 eeuwen	 heen.	 Basis	 is	 het	 historisch
onderzoek	dat	door	Jan	Taat	in	2015	is	opgestart	en	aanvankelijk	ging	over	kooien
in	het	Gelderse	Rivierengebied	en	later	is	uitgebreid	tot	geheel	Nederland.	Aan	bod
komen	o.a.	de	 functie	en	kenmerken	van	de	eendenkooi,	 resultaten	en	werkwijze
van	 het	 historisch	 onderzoek,	 overzicht	 van	 de	 kooien	 in	 West	 Betuwe	 en
samenwerking	met	de	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed.
	
Jan	Taat	heeft	veel	onderzoek	gedaan	naar	de	historie	van	de	eendenkooien	in	West
Betuwe.	 Hij	 neemt	 ons	 in	 de	 rondleiding	 mee	 naar	 een	 van	 de	 gerestaureerde
eendenkooien	 uit	 dit	 gebied	 "De	 Bisschopskooi"	 gelegen	 bij	 Tricht.	 Na	 de	 lezing
gaan	 we	 al	 wandelend	 onder	 begeleiding	 van	 een	 gids	 naar	 deze	 eendenkooi.
Geadviseerd	wordt	om	bij	nat	weer	laarzen	mee	te	nemen.	Afhankelijk	daarvan
zullen	 deze	 wel	 of	 niet	 nodig	 zijn.	 Na	 afloop	 keren	 we	 terug	 naar	 De	 Leidsche
Hoeven	waar	we	getrakteerd	worden	op	wat	lekkers	bij	de	koffie.	

In	het	kader	van	het	50-jarig	bestaan	van	de	HKWB	is	deelname	aan	de	lezing	en
excursie	voor	leden	gratis!	
Opgeven	via	de	ledenadministratie	tot	uiterlijk	10	mei.

Avondopenstelling	 van	 de
kringbibliotheek	 in	 de
ontmoetingsruimte
De	bibliotheek	 in	de	ontmoetingsruimte	van	onze
vereniging	 in	 De	 Pluk	 in	 Geldermalsen	 is	 op
woensdagmiddagen	 van	 14:00	 tot	 17:00	 uur
geopend	 voor	 de	 leden.	 Leden	 die	 nog	 in	 het
arbeidsproces	zitten	hebben	echter	niet	de	mogelijkheid	om	op	woensdag-middag
naar	 de	 ontmoetingsruimte	 te	 komen.	 De	 vereniging	 wil	 daarom	 als	 proef	 in	 de
maanden	mei	en	juni	deze	ruimte	ook	in	de	avonduren	openstellen.
De	data	waarop	u	in	de	avond	naar	de	ontmoetingsruimte	kunt	komen	zijn:
Woensdagavond	11	mei	2022	
Woensdagavond	25	mei	2022
Woensdagavond	08	juni	2022
Woensdagavond	29	juni	2022
Op	deze	avonden	zijn	we	geopend	van	19:30	tot	21:30	uur.

Nieuws	van	Regionaal
Archief	maart	2022	

Studiezaal	 weer	 open	 zonder
afspraak
Met	het	 afschalen	 van	de	Coronaregels	 is	 ook	onze	 studiezaal	 zonder	 afspraak	 te
bezoeken.
Je	kunt	ook	weer	vooraf	stukken	reserveren	zodat	ze	klaarliggen	als	je	komt.
Een	bezoek	aan	onze	studiezaal	is	gratis.	Als	er	geen	coronabeperkingen	zijn,	hoef
je	geen	afspraak	 te	maken.	 Je	kunt	gewoon	binnenlopen	van	dinsdag	 t/m	vrijdag
tussen	 9.00	 en	 16.30	 uur.	 Houd	 er	 rekening	 mee	 dat	 de	 depots	 na	 16.00	 uur
gesloten	zijn.	We	kunnen	dus	na	16.00	uur	geen	stukken	meer	uit	de	depots	halen.
Het	 RAR	 is	 niet	 open	 in	 het	 weekend	 of	 's	 avonds.	 Je	 kunt	 dan	 nog	 wel	 online
onderzoek	doen.	Heel	veel	is	al	op	onze	website	te	vinden!
Op	 de	 studiezaal	 zit	 altijd	 iemand	 die	 je	 verder	 kan	 helpen	 en	 vragen	 kan
beantwoorden.	Je	kunt	je	vragen	ook	telefonisch	(0344	612	230)	of	via	e-mail	aan
de	 studiezaalmedewerkers	 stellen.	 Je	 kunt	 op	 de	 studiezaal	 originele	 stukken
raadplegen	die	nog	niet	gedigitaliseerd	zijn	en	kadastraal	onderzoek	doen	met	de
archiefviewer	van	het	Kadaster.	Veel	digitale	stukken	kun	je	ook	vanuit	huis	op	onze
website	bekijken.

Stukken	aanvragen
Je	kunt	-	voor	je	bij	het	RAR	op	bezoek	komt	-	via	onze	website	stukken	aanvragen
(reserveren),	 zodat	 ze	 klaar	 liggen	op	de	dag	dat	 je	 onze	 studiezaal	 bezoekt.	Dit
kan	in	de	week	dat	je	wilt	komen,	maximaal	vier	dagen	vooruit.	Lees	hier	hoe	je	dat
doet.	
Raadpleeg	voor	de	actuele	situatie	altijd	onze	website!

Nieuwe	aanwinsten
Geregeld	 ontvangt	 het	 RAR	 nieuwe	 aanwinsten	 of	 aanvullingen	 op	 archieven	 van
particulieren	en	organisaties.
Zo	ontvingen	we	onder	meer	dit	 jaar	enkele	archiefstukken	over	huis	Enspijk	van
een	 nazaat	 van	 de	 oorspronkelijke	 eigenaren	 van	 Huis	 Enspijk.	 Deze	 worden
toegevoegd	aan	het	archief	van	Huis	Enspijk,	toegang	0715.
Verder	kregen	wij	een	aanvulling	op	het	archief	van	de	Grote	of	Sint-Barbarakerk	te
Culemborg.	 Dit	 bevat	 onder	 andere	 correspondentie,	 begrotingen,	 notulen,
voorgenomen	federatie	en	legaten,		uit	de	periode	1990-2010.
Wilt	u	ook	archief	schenken	aan	het	RAR	in	Tiel?	Neem	dan	contact	op	met
Nico	Hoevenaars.

Facebook Website

mei	2022 Bekijk	de	webversie

Historische	Kring
West-Betuwe

Geachte	leden,

Hierbij	ontvangt	u	de	nieuwsbrief	van	mei	2022.	Een	maand	vol	activiteiten	rondom
WO2	 (waaronder	 een	 activiteit	 voor	 basisschoolkinderen)	 en	 als	 laatste	 van	 dit
seizoen	 een	 lezing	 met	 mini-excursie	 naar	 een	 eendenkooi.	 Let	 op:	 U	 moet	 zich
voor	de	meeste	aciviteiten	vooraf	aanmelden.
-dinsdag	3	mei:	lezing	over	de	luchtoorlog	(opgeven	uiterlijk	2	mei).
-zaterdag	7	mei:	bevrijdingsmarkt	op	het	marktplein	in	Geldermalsen.
-maandag	16		mei:	activiteit	voor	kinderen	ism	Bibliotheek	Rivierenland.
-donderdag	19	mei:	lezing+mini-excursie	Bisschopskooi	(opgeven	vóór	10	mei!)
We	hopen	na	de	zomervakantie	weer	een	leuk	en	interessant	programma	samen	te
kunnen	stellen	en	wensen	u	een	fijne	vakantie!

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
Locatie:	"De	Pluk"	Geldermalsen
Kosten:	gratis	voor	leden,	niet-leden:	5,-
Lezing	gegeven	door	Joost	Golverdingen

Deze	 lezing	wordt	georganiseerd	 in	samenwerking	met	Bibliotheek	Rivierenland.	U
kunt	 zich	 nog	 opgeven	 tot	 maandag	 2	 mei	 via	 het	 winkelmandje	 van
Bibliotheek	 Rivierenland.	 Gratis	 voor	 leden	 van	 de	 Historische	 Kring	 en
Bibliotheek	Rivierenland.	Uitgebreide	info	zie	vorige	nieuwsbrief	of	onze	website.

Samenwerking	met	het	NUT
Onlangs	hebben	we	overleg	gehad	met	enkele	bestuursleden	van	het	NUT,	waarbij
besloten	is	dat	we	onze	bijeenkomsten	beter	op	elkaar	gaan	afstemmen.
Zo	gaan	we	de	agenda's	met	elkaar	delen	om	te	voorkomen	dat	we	in	dezelfde
week,	soms	zelfs	op	dezelfde	avond,	een	bijeenkomst	plannen	of	in	elkaars
vaarwater	blijken	te	zitten	met	onderwerp	of	spreker.	Ook	zullen	we	elkaars
nieuwsbrief	vermelden.	Aangezien	het	seizoen	voor	het	NUT	in	april	afgesloten	is,	is
er	nu	geen	nieuwe	nieuwsbrief.

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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