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     Jaarverslag 2019 
 
 
     Juli 2020,  
     Lenie Pelkman  
     secretaris 
 
      

 
 
Overleden deelnemers in 2019: 
3 maart: Antoon Teunissen 
26 maart: Ben Huisman 
1 april: Jan Buurman 
? juli: Bertus Gunsing 
5 augustus: Nol Opgenoort 
22 augustus: Truus Kloppenburg 
25 september: André Rasing 
7 november: Geert Gielingh 
7 december: Ton Janssen 
 
Wij wensen familie en vrienden sterkte met het verlies van hun dierbare. 
 
Deelnemers: 
Het jaar 2019 begint met 414 deelnemers. Aan het eind staan er 414 ingeschreven.  
 
Algemeen: 

• Bestuurswisseling: Op 1 mei verlaat Sjaan Knipping het bestuur. Sjaan trad toe als 
secretaris bij de oprichting van de HKA op 1 november 2011. Vanaf 1 juli 2015 
bekleedde zij de functie van bestuurder. De kring dankt Sjaan voor haar inzet. 

      Ook op 1 mei treedt Harrie Arends toe als de nieuwe voorzitter. Hij wordt 
 hartelijk welkom geheten in het bestuur. 

• Bezigheden: Zoals in voorgaande jaren is de HKA bezig historische gegevens te 
verzamelen en op een overzichtelijke en toegankelijke manier digitaal op te slaan. De 
hoeveelheid niet digitaal materiaal, zoals boeken, documenten, foto’s en bidprenten 
groeit. Deze worden opgeslagen in de kringkamer en gearchiveerd in de computer. 
Het grootste deel van de bibliotheek is nu geïnventariseerd.  

 Er is nog steeds een tekort aan actieve deelnemers voor ondersteuning bij 
 uiteenlopende activiteiten. 

• Secties: De secties zijn ieder op hun eigen gebied actief met allerlei werkzaamheden 
en activiteiten. Er wordt regelmatig een verzoek ingediend voor medewerking aan 
bijeenkomsten of festiviteiten. De kring probeert deze zoveel mogelijk te honoreren. 

 Verderop in dit jaarverslag doen de secties uitgebreider verslag van hun bezigheden. 

• Angers Verleden: In het voor- en najaar is ons tijdschrift Angers Verleden uitgegeven. 

• Giften: De HKA ontvangt regelmatig giften met betrekking tot Angeren in allerlei 
vormen. Deze worden in dank ontvangen en opgeslagen. Gegevens die b.v. bij huis- 
en zolderopruimingen tevoorschijn komen kunnen zeer waardevol zijn. De kring 
houdt zich aanbevolen voor nieuwe giften. 
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• Inloopmiddagen en -avonden: Door het hele jaar zijn er inloopmiddagen en -
avonden. Chris van Asperen ontvangt de bezoekers op de middagen. Op de avonden 
is er iemand van het bestuur aanwezig. De data en openingstijden staan vermeld op 
onze site: www.historischekringangeren.nl  

• Bergruimte: Om het groeiend tekort aan bergruimte op te vangen zijn er in de 
aangrenzende ruimte naast de kringkamer drie kasten geplaatst. 

• Jaarlijkse controle Evacuatiemonument: Op 26 februari voert de ontwerper Paul 
Kuster op verzoek van de HKA, de jaarlijkse controle uit op het Evacuatiemonument. 
Hij constateert dat het monument zich in goede staat bevind. De kring dankt Paul. 

• Vervanging plaquettes bij Evacuatiemonument: Doordat de plaquettes bij het 
Evacuatiemonument vochtschade hadden opgelopen worden ze in februari 
vervangen door nieuwe. 

• Rabobank Clubkas Campagne: Met dank aan de 133 stemmers brengt de campagne 
dit jaar € 493,46 in de kringkas. 

 
Activiteiten in 2019: 

• Angeren Bruist: De HKA is op 26 januari aanwezig bij het evenement in het 
Dorpshuis, georganiseerd om ouderen en eenzamen in contact te brengen met het 
Angerense verenigingsleven. Mevr. Marijke Huisman uit Haalderen wint de door de 
kring uitgeschreven Dialek prijsvraag. 

• IJsvogels zestigjarig jubileum: De schaatsvereniging de IJsvogels  viert op 31 maart 
zijn zestigjarig jubileum in  De Letste Stuyver met een receptie en een reünie voor 
leden en oud-leden. Geert Bouwman, Ben Otters en Lenie Pelkman verlenen 
medewerking met het achterhalen van de geschiedenis van de ijsclub en een 
presentatie tijdens de receptie. 

• Lentekriebels: In samenwerking met Ton van Bon en Martin de Waal van Wabo 
Research WO2 schenkt de kring bij de Lentekriebels op 7 april aandacht aan de 75-
jarige herdenking van Market-Garden en de gevechten in Angeren en omgeving, 
door middel van een presentatie van foto’s en oorlogsattributen. 

• Jaarvergadering: Zestien deelnemers zijn aanwezig bij de jaarvergadering op 23 april. 
De nieuwe voorzitter Harrie Arends wordt voorgesteld aan de aanwezigen. De 
kascontrolecommissie complimenteert de penningmeester voor het zorgvuldige 
beheer van de kas en verleent decharge. Het jaar 2018 wordt doorgenomen. De 
activiteiten voor 2019 worden toegelicht. Na de pauze is er een fotopresentatie 
waarbij aan de aanwezigen de bekende vraag wordt gesteld: Wie (her)kent wie. 

• Dodenherdenking: Geert Bouwman en Lenie Pelkman  
 leveren een bijdrage aan de Dodenherdenking op  4 
 mei door met een gesproken woord in te gaan op het 
 thema: In Vrijheid kiezen. 

• Boom die herinnert aan de Wilhelminaboom: Met 
enige vertraging vanwege de opgelopen kosten, 
veroorzaakt door aanvullende voorwaarden van de 
gemeente Lingewaard voor het planten van de boom, 
wordt op 17 mei een koningslinde geplant op het 
voormalige schoolplein (nu evenementenplein) in de 
Zahnstraat. Een smeedijzeren hek er om heen en een 
informatieplaquette completeren het geheel. 

 
                             De koningslinde op het ‘ouwe schôlplein’. 
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• Lezingenavond: Op 21 mei houdt gastspreker Bauke Huisman van het Betuws 

Oorlogs Informatie Centrum (B.O.I.C.) in het Dorpshuis voor ongeveer negentig 
aanwezigen, een interessante lezing over de gevechten in de Betuwe in 1944-1945 en 
de gevolgen daarvan voor Angeren.  

• Project op Basisschool De Marang: In aanloop naar de onthulling van het monument 
voor gesneuvelde vliegtuigbemanningen worden de groepen zeven en acht 
betrokken bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en van 
deze bemanningen in het bijzonder. Chris van Asperen, Ton van Bon en Geert 
Bouwman geven een aantal gastlessen, waarna de leerlingen een opstel maken over 
de gesneuvelden, waarvan er twee zullen worden voorgedragen bij de onthulling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Burgemeester Josan Meijers spreekt bij de onthulling van het 

 monument voor gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden. 

 

• Monument voor gesneuvelde vliegtuigbemanningsleden: Onder grote publieke 
belangstelling wordt op 1 september op initiatief van Ton van Bon van de Wabo 
Research WO2 in samenwerking met Geert Bouwman en ondersteuning van de HKA 
een monument voor de in de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Lingewaard 
gesneuvelde geallieerde vliegtuigbemanningen onthuld aan de muur van de 
supermarkt Coop. De onthulling wordt verricht door waarnemend burgemeester 
Josan Meijers, kinderburgemeester Tess Elbers en wethouder Theo Janssen van de 
gemeente Lingewaard. Twee leerlingen van groep zeven en acht  van de Basisschool 
De Marang, Suze en Minke, vertellen een verhaal over een van de gesneuvelden. 
Door Mom draagt een gedicht voor over de terugkeer na de evacuatie en de 
evacuatiegroep van de toneelvereniging Mozaïek brengt de sfeer van toen treffend in 
beeld met hun optreden. Harmonie St. Caecilia sluit de onthullingsceremonie af met 
het Wilhelmus. De aanwezigen worden uitgenodigd in het Dorpshuis voor een 
samenzijn. Daar worden een paar consumpties aangeboden en is er een optreden van 
Dick van Altena en het koor Schip Ahoy, die enkele liedjes uit de oorlogsjaren ten 
gehore brengen. De HKA dankt alle sponsoren en vrijwilligers die het monument 
mogelijk hebben gemaakt. 

• Angerse Aovond: De jaarlijkse Angerse Aovond, gehouden op dinsdag 19 november, 
mag zich weer op een grote belangstelling verheugen. Bijna tweehonderd personen 
worden welkom geheten in de grote zaal van het Dorpshuis. Bij de opening wordt 
eerst het afgetreden bestuurslid Sjaan Knipping bedankt voor haar inzet voor de 
kring.  
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 Het thema van de Angerse Aovond is deze keer: Het dagelijkse leven in Angeren 
 tijdens de oorlogsjaren 1940-1944. Voor de pauze showt de evacuatiegroep van 
 toneelvereniging Mozaïek kleding uit die jaren, begeleid door tekst en uitleg van Ans 
 Smits en Door Mom. Na de pauze schetst Geert Bouwman aan de hand van 
 interviews met Toon Visser, Frits Vermeulen, Marie Visser-Jansen en Hennie Helsen, 
 (de eregasten van de avond) een beeld over hoe de bezetting van de Duitsers beleefd 
 werd. De avond loopt een dik half uur uit, maar er is niemand die dat een bezwaar 
 vindt. Met deze geslaagde Angerse Aovond sluit de kring de activiteiten van 2019 af. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drukbezochte ‘Angerse Aovond’ op 19 november. 

 

 
 
Décharge 
Op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is elke bestuurder1 tegenover de 
rechtspersoon verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. 
Indien de bestuurder verzaakt zijn taak behoorlijk te vervullen kan hij aansprakelijk worden 
gesteld voor de daardoor ontstane schade. De (interne) aansprakelijkheid van een bestuurder 
geld niet (meer) op het moment dat décharge is verleend aan het betreffende bestuurslid. 
Décharge wordt omschreven als het kwijtschelden van aansprakelijkheid aan een bestuurder 
voor het gevoerde bestuur. Door décharge te verlenen wordt afstand gedaan van het recht 
om vergoeding te vorderen van de bestuurder in verband met schade als gevolg van het 
gevoerde bestuur.  
Historische Kring Angeren is een stichting. Stichting Historische Kring Angeren is een 
rechtspersoon. Voor een stichting zijn de eerdergenoemde decharge-criteria niet expliciet 
opgenomen in de wet. In dat geval geldt hetgeen gesteld is in de Statuten. In de Statuten van 
de stichting is verwoord dat het bestuur de jaarstukken vaststelt. En dat deze vaststelling 
van de jaarstukken strekt tot décharge van de secretaris en penningmeester (artikel 12, lid 5 
van de Statuten). 

 
1 Het woord ‘bestuurder’ is mannelijk, maar de functie kan uiteraard zowel door mannen als vrouwen 
worden vervuld. 
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Onder normale omstandigheden rapporteert het bestuur van Stichting Historische Kring 
Angeren in de geest van de wettelijke bepalingen jaarlijks tijdens een jaarvergadering aan de 
deelnemers over alle activiteiten en stelt aan de aanwezige deelnemers de formeel niet 
verplichte vraag of men kan instemmen met het besluit tot het verlenen van décharge. Nu als 
gevolg van Corona in 2019 geen jaarvergadering heeft kunnen plaatsvinden, heeft het 
bestuur moeten terugvallen op de formaliteiten zoals deze zijn beschreven in de Statuten. 
Op 24 augustus 2020 heeft de Kascommissie, bestaande uit twee zich eerder daarvoor 
aangeboden deelnemers van Historische Kring Angeren, zich positief uitgesproken over het 
door de penningmeester in 2019 gevoerde financiële beleid. Het jaarverslag 2019 is als 
zodanig door het hele bestuur unaniem geaccordeerd. Daarmee zijn secretaris en 
penningmeester formeel gedéchargeerd. 
Het bestuur dank in het bijzonder beide personen voor hun inspanningen gedurende het 
kalenderjaar 2019. 
 
Harrie Arends  
Voorzitter van Stichting Historische Kring Angeren 
 
 
Geplande vaste activiteiten in 2020 

• Kringwerkzaamheden: Het blijven verzamelen en veilig stellen van historisch 
materiaal. 

• Angers Verleden: Een uitgave van het Angers Verleden in het voorjaar en het najaar. 

• Lentekriebels: Presentatie en fototentoonstelling bij de Lentekriebels 

• Dodenherdenking: Medewerking aan de Dodenherdenking op 4 mei. 

• Lezingenavond: Een lezingenavond in mei. Het onderwerp dat door een 
(gast)spreker wordt gebracht is altijd verbonden met Angeren. 

• Open Monumenten Dag: Medewerking aan de OMD.  

• Angerse Aovond: Op de Angerse Aovond in november worden meerdere Angerense 
zaken op een gezellige wijze onder de aandacht gebracht. 

• Zoeken naar samenwerking met het basisonderwijs: De bedoeling daarvan is om de 
Angerense geschiedenis onder de aandacht te brengen bij de Angerense jeugd.  

• Exposities in vitrinekast: In de door Ben Otters in het Dorpshuis geplaatste 
vitrinekast worden wisselende exposities gehouden. Ook in de kringkamer staat een 
vitrine met oudheidkundige vondsten. 

• Inloopmiddagen -avonden: Gedurende het hele jaar zijn er inloopmiddagen en  
 -avonden in de kringkamer in het Dorpshuis, waar deelnemers van harte 
 welkom zijn. De data en tijden staan vermeld op onze site: 
 www.historischekringangeren.nl 

 
 
Geplande activiteiten en projecten voor 2020 en 2021: 

• Onthulling Bevrijdingsboom: Bij het monument voor de gesneuvelde 
vliegtuigbemanningen zal op 5 mei 2020 een, door Frits Bouwman ontworpen, van 
cortonstaal vervaardigde boom worden onthuld.  

• Doorlopend thema Tweede Wereldoorlog: In het kader van 75 jarig herdenking 
Bevrijding en Terugkeer en Wederopbouw zal er bij alle activiteiten in 2020 van de HKA 
aandacht worden geschonken aan de gevolgen van de oorlog voor de Angerense 
bevolking. 
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• Medewerking vijftigjarig jubileum Dorpshuis 2020.  

• Medewerking honderdjarig jubileum Harmonie St. Caecilia 2021. 

• Viering tienjarig jubileum Historische Kring Angeren 2021. 

• Mogelijk plaatsing plaquette Roode Wald.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Bevrijdingsboom, bevestigd in een frame, is klaar voor vervoer naar zijn definitieve  

plaats bij het monument voor de gesneuvelde vliegtuigbemanningen. 

 
 
 
 Verslag van de secties: 
  

• Archeologie 

In 2019 is de sectie met name bezig geweest in het (verder) zoeken naar en archiveren van 
publicaties over bodemvondsten binnen het grondgebied van Angeren. Op de website  van 
HKA,  tabblad  ‘Angers Verleden’, item ‘chronologische volgorde’ (rechter kolom) is 
inmiddels te zien welke eerdere publicaties in Angers Verleden handelen over 
oudheidkundige bodemvondsten. 
Nieuwe rapporten vloeien met name voort uit voorbereidingen van nieuwe projecten, zoals 
herinrichting van de Angerse buitenpolder en doortrekking van de A15. Publicaties daarover 
worden nauwgezet gevolgd en informatie daaruit die betrekking heeft op Angers 
grondgebied wordt geselecteerd en gearchiveerd. Met name de Romeinse periode zal i.v.m. 
de gedane vondsten in deze omgeving  uit deze periode bijzondere aandacht krijgen. 
Tweewekelijks wordt de gemeentelijke welstandscommissie getipt om aandacht te besteden 
aan (de noodzaak van) archeologisch onderzoek, in die gevallen dat er 
vergunningaanvragen op hun agenda staan voor bouwactiviteiten die qua locatie in 
(mogelijk) archeologisch waardevol Angers gebied zijn gelegen. 
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• Beeld en Geluid 

Het afgelopen jaar zijn door de sectie Beeld en Geluid geen nieuwe activiteiten opgestart. 
Alle bestaande activiteiten zijn wel doorgegaan zoals; 

 Het inbrengen en ordenen van beeld en geluid materiaal in het archief. 
 Het aanleveren van onze bijdrage aan het blad Angers Verleden. 
 Het onderhouden en verder ontwikkelen van de website.   

Tot slot hebben we bij het voorbereiden van de Angerse Aovond onze bijdrage geleverd bij de 
montage van de filmpjes van de interviews met de ooggetuigen van de oorlog uit Angeren. 
 

• Dialek 

De sektie Dialek wil zôveul meugelik ut plaotselukke dialek ien stand houwe. Wi’j  hemme 
dâ gedaon dur un pri’jsvraog uut te schrieve op de ienloopmiddag van Angeren Bruis ien’t 
Durpshuus. Dâ was op 26 janewaorie. Ok plaotste  wi’j di jaor (2019) ien’t Angers Verleden 
un stukse mi de tietul ‘tes ôw eige mè’t juuste dialekwoord te zuuke’. Ut is ’n toets of gi’j ’t 
dialek nog ken, dur ien dialekzinne ut juuste woord ien te vulle. Zo prebiere wi’j ut dialek un 
bitje lèvendig te houwe. 
 

• Genealogie en Bewonersgeschiedenis 

Na een geslaagde oproep in de media heeft de sectie Genealogie veel bidprentjes mogen 
ontvangen. Alle bidprentjes worden gescand en digitaal opgeslagen in het 
bidprentenprogramma. De papieren versie krijgt een plaats in het archief van de sectie. 
Bidprentjes verstrekken bij een overlijden is een katholiek gebruik dat aan het verdwijnen is. 
Om toch een zo compleet mogelijk archief op te bouwen en om ook niet-katholieke 
overledenen te kunnen registreren worden ook overlijdensadvertenties uit kranten 
opgenomen in het archief. Uiteraard zijn bidprentjes nog altijd zeer welkom.  
Sinds enige tijd heeft Annette Bolder zich aangesloten bij de sectie. Met haar hulp erbij wordt 
opnieuw bekeken hoe een toegankelijk genealogieprogramma kan worden opgestart. In het 
kader van de Bewonersgeschiedenis is het streven regelmatig een Angerse familie voor het 
voetlicht te halen in het Angers Verleden. Dat lukt niet altijd, meestal vanwege tijd- en 
plaatsgebrek, ook dit jaar niet. Onze sectie zou graag het team uitbreiden. Lijkt het u wat dan 
bent u van harte welkom. 
 

• Inventarisatie 

Naast de inventarisatie van de bibliotheek en tijdschriften startte in februari 2019 de sectie 
met de inventarisatie van het redelijk omvangrijke krantenknipselarchief, verzameld door 
Geert en Ans Visser, dat loopt vanaf de jaren dertig tot op heden. Op de donderdagavonden 
werkten Annette Bolder, Willeke Peters, Lenie Pelkman en Chris van Asperen  hieraan met 
als resultaat dat het nu is bijgewerkt. Ook de inventarisatie van de bibliotheek en het 
tijdschriftenarchief is goed gevorderd. Voor het komende jaar  2020 gaan we nadenken over 
de digitalisering van onze verzamelingen. Een echt geschikt inventarisatieprogramma 
hebben we nog niet gevonden en we zouden graag in contact komen met iemand die daar 
ervaring in heeft. 
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