Jaarverslag 2017

Overleden deelnemers:
1 februari:
5 april:
4 september:
26 september:
24 oktober:

Riet van Deelen-Hendriks
Leo Jansen
Mariet Mhonen-Meijer
Henk Peters
Geert Kuster

Wij wensen familie en vrienden sterkte met het verlies van hun dierbare.
Deelnemers:
Het jaar 2017 begint met 397 deelnemers. Aan het eind van het jaar staan er 403 ingeschreven.
Algemeen:
• Algemeen: Zoals in voorgaande jaren is de HKA bezig historische gegevens te verzamelen en
op een overzichtelijke en toegankelijke manier op te slaan in de computer. De hoeveelheid niet
digitaal materiaal, zoals boeken, documenten, foto’s en bidprenten groeit. Deze krijgen een
plaats in de kringkamer en worden ook in de computer gearchiveerd. Er is daarbij een tekort
aan mensen die willen helpen. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.
• 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.
De sectie Genealogie en Bewonersgeschiedenis heeft een bidprentenprogramma in
gebruik genomen. Er is een begin gemaakt met het invoeren van de bidprenten in dit
programma.
Er is een nieuwe laptop aangeschaft ter vervanging van een verouderde computer.
• Angers Verleden: Uitgave van ons tijdschrift Angers Verleden in het voorjaar en najaar.
• Giften: De HKA houdt zich nog steeds aanbevolen voor foto’s, documenten, bidprenten en
alles wat betrekking heeft op Angeren. Ook gegevens die b.v. bij zolder- en huisopruimingen
tevoorschijn komen kunnen waardevol zijn. De kring is daar zeer blij mee en dankt alle gulle
gevers.
• Inloopmiddagen en -avonden: Behalve de bekende inloopavonden is er iedere maand op een
dinsdag een inloopmiddag. Op de avonden is altijd iemand van het bestuur aanwezig. Chris
van Asperen ontvangt op de middagen de bezoekers. De data en openingstijden staan
vermeld op de onze site: www.historischekringangeren.nl
• Bestuurswisseling: Per 1 januari treedt Chris van Asperen af als voorzitter van de HKA en
komt terug als bestuurslid.
• Interim voorzitter: Zolang de functie van voorzitter nog vacant is wisselen Geert Bouwman
en Hennie Helsen elkaar af als interim voorzitter.
• Jaarlijkse controle Evacuatiemunument: Op 19 februari voert de ontwerper Paul Kuster op
verzoek van de HKA, de jaarlijkse controle van het Evacuatiemonument uit. Hij constateert
dat het monument zich in goede staat bevind maar dat de bestrating enig onderhoud behoeft

en dat het tekstbord op de achterkant slordig is bewerkt met verf. Het onderhoud is inmiddels
uitgevoerd. De kring dankt Paul voor zijn medewerking.
Activiteiten:
• Nieuwjaarsreceptie: Op maandag 2 januari presenteert de HKA zich tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lingewaard in het Dorpshuis te Angeren met een
minivoorstelling als steenfabrieksarbeiders met de oude kruiwagen.
• LenteKriebels: Op 2 april, bij de nieuwe eigenaar Hacquebord van het pand Kos, worden
bezoekers van de LenteKriebels ontvangen. Dit jaar is er een door Ben Otters samengestelde
fototentoonstelling Angeren uit Beeld in de tent. Dat zijn foto’s van verdwenen panden in
Angeren, die in een vaste rubriek van het Angers Verleden door Robert Melchels worden
beschreven. En er valt een serie oude schoolfoto’s te bekijken. Ook is de herstelde kruiwagen
opgesteld in de tent.
In de stand wordt de Rabobank Clubkas Campagne onder de aandacht gebracht.
• Jaarvergadering: 22 Deelnemers bezoeken de jaarvergadering op 25 april. Chris van Asperen
treedt af als voorzitter en wordt herkozen als bestuurslid. De interim voorzitter Geert
Bouwman dankt Chris voor zijn grote inzet voor de kring en herinnert er aan dat hij de kring
van de grond kreeg. Na afloop toont Ben Otters foto’s van evenementen uit 2016. Hennie
Helsen test de aanwezigen op hun kennis van het Angers dialect.
• 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 voor 2017
‘De kracht van het persoonlijke verhaal’.
• Lezingenavond: In het Dorpshuis verzorgt Theo Gerritsen uit Huissen op 23 mei de eerste
lezingenavond van dit jaar. Thema is: De tabakscultuur. De avond wordt goed bezocht.
• Rabobank Clubkas Campagne: De campagne 2017 brengt € 607,39 op. Daarmee bereiken we
plaats 23 van de 299 ingeschreven verenigingen en stichtingen. Met dank aan de 125 stemmen
die in de stemperiode van 17 tot en met 29 mei op de kring worden uitgebracht.
• Open Monumenten Dag: Het thema Boeren, burgers, buitenlui wordt op zondag 10 september
in De Walbeekschen Hof gepresenteerd voor het publiek.
Dank zij de gastvrijheid van Annie en Theo van Alst kan het landelijke thema, toegespitst op
Angeren worden gepresenteerd in de grote schuur. Informatie wordt verstrekt via een door
Geert Tijssen gemaakte flyer. Er is een uitgebreide fototentoonstelling, een overzicht van
kaarten van Angeren vanaf de achttiende eeuw tot heden, een Powerpoint-presentatie over
Boeren, burgers, buitenlui. Een tijdreis door Angeren, met materiaal over de landbouw en de
steenfabricage, alsmede de historische ontwikkeling van ons dorp. Dat alles samengesteld
door verschillende leden van de HKA.
Daarnaast zijn er oude landbouwwerktuigen opgesteld door de Oldtimerclub Angeren en kan
het jonge publiek genieten van ruiteroptredens in de manege, waarbij er door de
kinderen ook paard gereden kan worden.
Koffie, frisdrank en broodjes worden door Annie en Theo ter beschikking gesteld en
dankzij de medewerking van vele vrijwilligers, waaronder ook verscheidene leden van de
SASA verloopt deze dag geweldig. Het bezoekersaantal ligt tussen de twee- en driehonderd
bezoekers, hetgeen we wel een succes kunnen noemen.
• Angerse Aovond: Op 22 november houdt Eef Hofs een lezing over de geschiedenis van de
steenfabricage op de Huissenswaard met vele foto’s en een interessante beschouwing over de
technische ontwikkeling gedurende de afgelopen twee eeuwen. Na de pauze houden Geert
Visser en Geert Bouwman een presentatie samen met Beeld en Geluid. Op humoristische
wijze wordt de 75 jarige geschiedenis van SV Angeren en haar voorgangers belicht. De avond
wordt zeer goed bezocht.
• Angers Verleden, Huissenswaard: In december wordt een special van het Angers Verleden
uitgegeven. De auteur Eef Hofs beschrijft hierin de ontwikkeling van de steenfabricage, de
oprichting van de steenfabrieken, in het bijzonder de Huissenswaard, en het economische
belang hiervan voor Angeren en omgeving.

Activiteiten voor 2018:
Vaste activiteiten in 2018
• 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
• 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. Thema: In Europa.
• Angerse Aovond: Op de Angerse Aovond in november worden meerdere Angerense zaken
op een gezellige wijze onder de aandacht gebracht.
• Zoeken van medewerking met het lager onderwijs: Dit 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 projecten voor 2018 en 2019:
• Herstel trappen bij massagraf: De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2017
wordt gereserveerd voor het herstellen van de trappen bij het oorlogsmassagraf op het oude
katholieke kerkhof. Deze werkzaamheden zullen zijn afgerond op 4 mei 2018.
• Herplaatsing Wilhelminaboom: De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2018
wordt gereserveerd voor het mogelijk herplaatsen van de Wilhelminaboom op de plek waar
de vorige stond, n.l. op het schoolplein (nu kermisterrein) van de oude katholieke lagere
school aan de Zahnstraat. Mogelijk worden er twee plaquettes bij geplaatst die informatie
geven over de directe omgeving van de boom.
• Mogelijk plaatsing plaquette Roode Wald.
• Ondersteuning plaatsing gedenkmonument geallieerde vliegers.
• Ondersteuning plaatsing monument dokter Pieters op de Pietershof.

April 2018,
Lenie Pelkman
Secretaris

