
Vacature	in	het	bestuur
	
Vanwege	 persoonlijke	 redenen	 treedt	 secretaris
Gijsbert	 Hopman	 uit	 het	 bestuur	 van	 de	 HKWB.
Belangstellenden	 voor	 deze	 functie	 kunnen	 zich
melden	bij	de	HKWB.
We	 zoeken	 een	 bij	 de	 vereniging	 betrokken
secretaris	die	samen	met	de	andere	bestuursleden
en	 leden	 vorm	 wil	 geven	 aan	 de	 toekomst	 en
ambities	van	onze	mooie	vereniging.	

Taken	van	de	secretaris:
	stelt	in	overleg	met	de	voorzitter	de	agenda	op	voor	de	bestuursvergadering
	stelt	iedereen	uit	het	bestuur	op	de	hoogte	van	vergaderingen
	notuleert	bestuursvergaderingen
	behandelt	in-	en	uitgaande	post
	organiseert	in	overleg	met	de	voorzitter	minimaal	1	keer	per	jaar	de	Algemene	
	ledenvergadering	(ALV)
	nodigt	leden	uit	voor	de	ALV	en	zorgt	voor	verzending	van	de	vergaderstukken
	notuleert	de	ALV

Lezing	donderdag	15	sept.
"Enspijk,	heerlijkheid,
kasteel	en	dorp!"
Martin	 IJzerman	 zocht	 gedurende	 twee	 jaar	 naar
het	 verdwenen	 kasteel	 van	 Enspijk	 in	 allerlei
archieven.	Hij	 raakte	 in	 gesprek	met	 een	 van	de
nazaten	 van	 de	 laatste	 bewoners	 van	 het
verdwenen	 kasteel	 en	 ontdekte	 nog	 onbekende
zaken.	De	lezing	wordt	gehouden	vlakbij	waar	het
kasteel	gestaan	heeft,	namelijk	in	de	Dorpskamer
van	Enspijk.	Er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij!
	
Adres:	Molenkampstraat	4	te	Enspijk
Aanvang:	20.00	uur
Gezien	 het	 beperkte	 aantal	 zitplaatsen,	 gelieve	 u	 zich	 z.s.m.	 op	 te	 geven	 bij	de
ledenadministratie.	Indien	nodig	zal	een	tweede	avond	georganiseerd	worden.	

Jubileumboek	ligt	op
schema!
De	twaalf	schrijvers	hebben	hun	teksten	en
de	daarbij	behorende	 foto`s	 ingeleverd.	Nu
gaan	de	beide	redacteuren	(Ria	Mink	en	Vic
Asselberghs)	 aan	 de	 slag.	 Ze	 lopen	 de
teksten	 na	 op	 fouten,	 dubbele	 informatie,
vergissingen	 en	 dergelijke.	 Ton	 den	 Boom
(hoofdredacteur	 van	 de	 Dikke	 van	 Dale)
loopt	 hierna	 alles	 nog	 eens	 kritisch	 na.	 De

titel	van	het	jubileumboek	is	inmiddels	ook	bekend:	Verhalen	van	toen	uit	de	West-
Betuwe.	 Zoals	 het	 er	 nu	 naar	 uitziet	 zal	 het	 boek	 250	 pagina`s	 tellen.	 Het	 is	 de
bedoeling	dat	het	boek	in	december	bij	de	leden	van	onze	Kring	in	de	bus	valt.

Nieuws	van	Erfgoed
Gelderland	
Nieuwe	online	publicatie:
Sporen	van	Slavernijverleden
in	Gelderland
Binnen	het	project	Sporen	van	Slavernijverleden
in	Gelderland	is	er	de	afgelopen	tweeëneenhalf	jaar	uitvoerig	onderzoek	verricht	in
Gelderse	archieven	en	collecties	naar	sporen	van	het	Gelderse	slavernijverleden.	Dit
onderzoek	resulteerde	in	een	nieuwe	digitale	publicatie.	“Met	deze	publicatie	maken
we	de	sporen	van	slavernijverleden	in	Gelderland	zichtbaar	en	doorzoekbaar	per
regio	van	Gelderland”,	vertelt	projectleider	Else	Gootjes.	Lees	meer	→
Download	de	publicatie:	vanaf	bladzijde	155	kunt	u	meer	lezen	over	Rivierenland.

Open	Monumentendag	2022
Ook	dit	jaar	doet	de	HKWB	op	zaterdag	10	september
mee	aan	Open	Monumentendag.	We	hebben	een
bemande	stand	in	de	molen	in	Deil	en	in	de
Ontmoeting	bij	de	Centrumkerk	van	Geldermalsen.	
Elk	jaar	in	het	tweede	weekend	van	september	zijn
duizenden	monumenten	in	heel	Nederland	gratis
toegankelijk	voor	iedereen.	Het	is	dé	kans	om	een
plek	te	bezoeken	waar	je	normaal	niet	zo	snel	komt.
Dit	jaar	is	Open	Monumentendag	op	10	en	11
september.	In	de	gemeente	West	Betuwe	zijn	er
allerlei	monumenten	die	deelnemen.	Ook	zijn	er
diverse	activiteiten	voor	jong	en	oud.	Meer	informatie
over		de	deelnemende	locaties	en	activiteiten	in	de
gemeente	vindt	u	hier.

Facebook Website

september	2022 Bekijk	de	webversie

Historische	Kring
West-Betuwe

Geachte	leden,

Hierbij	ontvangt	u	de	nieuwsbrief	van	september	2022.	
De	planning	voor	het	najaar:
-donderdag	15	 september:	Enspijk,	heerlijkheid,	 kasteel	 en	dorp,	 een	 lezing	door
Martin	IJzerman
-zaterdag	8	oktober:	viering	50-jarig	jubileum	in	de	burcht	van	Haeften
-vrijdag	18	november:	Het	Verhaal	van	Gelderland-café	door	Erfgoed	Gelderland
Houd	voor	het	definitieve	programma	de	website	in	de	gaten.
	
Met	vriendelijke	groet,
Karine	van	Drunen

Gastlessen	op	scholen!
Door	 het	 geven	 van	gastlessen	 op	 scholen	 brengen	we	de	 geschiedenis	 onder	 de
aandacht	van	de	jeugd.	De	gastlessen	zijn	toegespitst	op	de	historie	van	het	dorp	of
stadje	 waar	 de	 lessen	 gegeven	 gaan	 worden.	 Om	 deze	 gastlessen	 mogelijk	 te
maken	 	 hebben	 we	 de	 werkgroep	 "Gastlessen	 op	 scholen"	 opgericht.	 Binnen	 de
werkgroep	 hebben	 we	 mensen	 die	 het	 lesmateriaal	 kunnen	 maken	 en	 die	 de
gastlessen	 kunnen	 geven.	 De	 contacten	 met	 de	 scholen	 lopen	 via	 Welzijn	 West
Betuwe.
We	willen	onze	leden	graag	bij	dit	mooie	initiatief	betrekken	en	willen	jullie	vragen
om	 mee	 te	 denken	 over	 historische	 onderwerpen	 voor	 de	 kinderen	 in	 de
verschillende	dorpen.
Ideeën	kunnen	worden	ingeleverd	bij	info@hkwb.nl		.

Presentaties	van	de	HKWB	breiden	zich	uit!
Nadat	ons	Kring	lid	Nelis	van	Ooijen	in	Ravestein	in	het	voorjaar	een	zeer	succes-
volle	presentatie	van	oude	foto`s	met	hun	verhalen	hield,	zijn	er	bij	de	Kring	vele
aanvragen	binnengekomen	voor	nog	zo`n	presentatie.	In	Ravestein	worden	er	in
het	najaar	nog	vier	gegeven.	Er	is	er	inmiddels	al	een	gegeven	in	de	theetuin	in
Enspijk	en	er	komt	er	nog	een	in	het	Klokhuis	in	Beesd.	Gelukkig	gaan	twee	andere
leden	van	onze	Kring	(Ferd	de	Waal	en	Jan	Wasmus)	ook	optreden	als	presentator.
Deze	middagen	voldoen	uitstekend	aan	de	doelstelling	van	onze	Kring:	het	zo	breed
mogelijk	verspreiden	van	historisch	materiaal	over	de	West-Betuwe.

Nieuwsbrief	ruimer	verspreid!
Tot	 dit	 jaar	werd	 deze	 nieuwsbrief	 uitsluitend	 verspreid	 onder	 de	 leden	 van	 onze
Kring	en	onder	andere	historische	verenigingen.	Vanaf	januari	wordt	de	nieuwsbrief
ook	 naar	 niet	 historische	 verenigingen	 in	 West	 Betuwe	 verstuurd.	 U	 moet	 dan
denken	 aan	 alle	 dorpskranten,	 de	 vele	 dorpssozen,	 de	 diverse	 dorpsraden,
verzorgingshuizen	 e.d.	 Op	 die	 manier	 wordt	 een	 breder	 publiek	 op	 de	 hoogte
gesteld	van	de	activiteiten	van	onze	Kring.

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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