Jaarverslag 2018
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Hennie Molthoff
Koos Mom
Truus Hendriksen-Scholten
Jan van den Broek
Henk Peters
Truus Jansen-Thuis

Wij wensen familie en vrienden sterkte met het verlies van hun dierbare overledene.
Deelnemers:
Het jaar 2018 begint met 403 deelnemers. Aan het eind staan er 414 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 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.
De sectie Genealogie en Bewonersgeschiedenis vordert met het invoeren van
bidprenten in het nieuwe bidprentenprogramma.
• 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. Die 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.
• 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
• Bestuur: De functie van voorzitter is in dit jaar nog niet opgevuld. Hennie Helsen en
Geert Bouwman wisselen elkaar af als interim voorzitter.

•

•

Jaarlijkse controle Evacuatiemonument: Op 23 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.
Koninklijke onderscheiding: Op 26 april behaagt het Zijne Majesteit koning WillemAlexander ons bestuurslid Geert Bouwman te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. De huldiging vindt plaats in zalencentrum De Valom. In haar
toespraak roemt burgemeester Schuurmans de vele verdiensten van Geert voor de
plaatselijke gemeenschap. De kring feliciteert Geert met deze zeer verdiende
onderscheiding.

Activiteiten:
• Lentekriebels: Op 8 april is de HKA present op de Lentekriebels. Dit jaar staan de
stand en de tentoonstellingstent op de door de familie Smits gastvrij aangeboden
stoep voor hun opgeheven winkel. In de tent is een fototentoonstelling over de jaren
1970 t/m 1990 te zien, samengesteld door Ben Otters. Verscheidene bezoekers
herkennen gezichten op de foto’s zodat Ben weer een aantal namen kan bijschrijven.
In de stand is er veel interesse voor bodem vondsten uit vroegere eeuwen en
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, die door Ton van Bon en Martin de Waal
van Wabo Research WO2 zijn tentoongesteld.
• Jaarvergadering: Achttien deelnemers zijn aanwezig bij de jaarvergadering op 10
april. Het jaar 2017 wordt doorgenomen. De activiteiten voor 2018 worden toegelicht.
Sjaan Knipping treedt af als bestuurslid en wordt herkozen. Na de pauze toont Ben
Otters een aantal foto’s met de vraag of de aanwezigen personen herkennen.
• 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:
Jaar van Verzet.
• Nieuwe trap en muur. Met de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne 2017
wordt op het oude katholieke kerkhof de trap naar het massagraf en het muurtje
langs het pad vernieuwd. Met hulp van een aantal materiaalsponsoren en de
medewerking van vrijwilligers worden de oude trap en muur verwijderd en de
nieuwe gemetseld. Voor 4 mei zijn de werkzaamheden klaar en wordt bij de
Dodenherdenking de nieuwe trap naar het massagraf en het nieuwe muurtje
inofficieel in gebruik genomen. De kring dankt allen hartelijk die hebben meegewerkt
aan de realisatie van de trap en muur.
• Lezingenavond: Op 22 mei wordt de eerste lezingenavond van dit jaar gehouden.
Robert Melchels vertelt aan de ongeveer 30 toehoorders hoe Angeren verdeeld was in
percelen en hoe de namen in de tegenwoordige buurten en straten terugkomen. Na
de pauze leest Hennie Helsen enkele streekgedichten voor in dialect.
• Rabobank Clubkas Campagne: De campagne brengt € 529,50 op, waarvoor dank aan
de stemmers.
• Open Monumenten Dag: Landgoed de Brouwketel is dit jaar de locatie waar het thema
In Europa wordt uitgebeeld. Op deze mooie nazomerzondag 9 september komen
bezoekers massaal de polder in om het landgoed te bezoeken. Er zijn landkaarten
tentoongesteld over de grenzen die hier in de loop van de eeuwen liepen. En er is een
fototentoonstelling over de bewoners die in het verleden op de Brouwketel woonden.
• Herensociëteit de Eendragt Huissen: Geert Bouwman en Ben Otters geven op 27
september een presentatie met als thema Kom eens uit je comfortzone voor de heren van
de sociëteit.
• SASA 50 jaar: Bij het 50 jarig jubileum van de SASA op 29 september geven Geert
Bouwman en Ben Otters een zeer geslaagde presentatie voor de genodigden in het
Dorpshuis.

•

Angerse Aovond: Op 20 november wordt de Angerse Aovond, het jaarlijkse
hoogtepunt van de HKA, gehouden. In de theaterzaal van het Dorpshuis mogen we
rond de 170 bezoekers welkom heten. Voor de pauze laat Harrie Arends met een
vlotte deskundige uitleg de gemeentelijke monumenten in Angeren, die hij met recht
de parels van Angeren noemt, de revue passeren. In het tweede deel van de avond laat
Geert Bouwman de bruiloften in het verleden herleven. De met papieren roosjes
versierde boog bij de ingang van de zaal, de vooraf uitgereikte feestgids en de vele
foto’s uit het archief van Ben Otters roepen herinneringen op hoe een trouwerij in de
jaren ’40 ’50 ‘60 van de vorige eeuw beleefd werd. Een gelegenheidskoortje uit het
koor Schip Ahoy brengt de feeststemming er in door de aanwezigen typische
bruiloftsliedjes mee te laten zingen. Na een dankwoord aan allen die medewerking
verleenden aan de avond, verlaat iedereen met een grote glimlach de zaal.

Vaste activiteiten in 2019
• 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. Thema: Plekken van plezier.
• 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. Voor 2019 is het
thema: Tweede Wereldoorlog in het kader van 75 jaar herdenking Market-Garden.
• 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 2019 en 2020:
• Plaatsing boom die herinnert aan de Wilhelminaboom: De opbrengst van de
Rabobank Clubkas Campagne 2018 wordt gereserveerd voor het plaatsen van een
boom die herinnert aan de Wilhelminaboom, op de plek waar die in het verleden
stond, n.l. op het schoolplein (nu kermisterrein) van de oude katholieke lagere school.
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. De opbrengst van
de Rabobank Clubkas Campagne 2019 wordt hiervoor gereserveerd.
• Doorlopend thema Tweede Wereldoorlog: In het kader van 75 jarig herdenking
Market-Garden zal er bij alle activiteiten in 2019 van de HKA aandacht worden
geschonken aan de gevolgen van de oorlog voor de Angerense bevolking.
April 2019,
Lenie Pelkman
Secretaris

