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Overleden en nieuwe deelnemers: 
 
Helaas moeten wij in 2016 afscheid nemen van: 
20 maart:  Piet Vermeulen 
21 maart:  Bertha van Loenen-Romein 
26 april:    Toon Opgenoort 
9 augustus:     Gerrit Lamers 
18 september: Jan Kuster 
 
Wij wensen familie en vrienden sterkte met het verlies van hun dierbare. 
 
Het jaar 2016 begint met 387 deelnemers. Aan het einde 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. 

• 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. 

• Angers Verleden: Uitgave van ons tijdschrift Angers Verleden in het voorjaar en najaar. 

• Giften: Nog steeds krijgt de HKA veel giften. Vooral foto’s en bidprenten worden door de 
Angerense bevolking voor weggooien behoed en aan ons aangeboden. De kring is daar zeer 
blij mee en dankt alle gulle gevers.  

• Inloopmiddagen: Behalve de bekende inloopavonden is er vanaf maart om de veertien dagen 
op dinsdag een inloopmiddag. Chris van Asperen ontvangt de bezoekers. 

• Bestuurswisseling: Chris van Asperen is voornemens per 1 januari 2017 als voorzitter van de 
HKA af te treden. Chris wil aanblijven als bestuurslid. 

• Jaarvergadering: Op 12 april vindt de jaarlijkse deelnemersvergadering plaats. Lenie Pelkman 
treedt af als bestuurslid en wordt herkozen. Na de vergadering wordt aan de 21 aanwezigen 
gevraagd of ze personen op foto’s herkennen die Ben Otters laat zien. 

• ANBIstatus: Na aan een aantal voorwaarden te hebben voldaan kent de Belastingdienst met 
terugwerkende kracht de ANBIstatus toe aan de HKA. Dat houdt in dat de HKA over giften 
of nalatenschappen geen belasting hoeft te betalen. 

• Zienswijze doortrekking A15: Het bestuur van de HKA dient samen met het bestuur van de 
Historische Kring Doornenburg op 6 januari een zienswijze betreffende de doortrekking van 
de A15, in bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Kort samengevat zijn de beide kringen 
van mening dat de doortrekking veel schade toebrengt aan natuur en milieu. Gepleit wordt 
voor het behoud van het cultuurlandschap en van belangrijke archeologische terreinen in de 
baan van het project. Wordt de weg toch aangelegd dan met een tunnel onder en niet met een 
brug over het Pannerdens Kanaal. 

• Jaarlijkse controle Evacuatiemunument: Op 17 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 links onder het 



monument is verzakt en gerepareerd dient te worden. Deze reparatie wordt tegelijk met de 
voorbereidingen voor het plaatsen van twee plaquettes uitgevoerd. (Zie verderop in het 
verslag) 
De kring dankt Paul voor zijn medewerking. 

 
Activiteiten: 

• Dagopvang Betuweland: Ben Otters geeft op 18 januari een presentatie voor de deelnemers 
van deze dagopvang. 

• Vrijwilligersbijeenkomst Lingewaard: Op 21 januari verzorgen Geert Bouwman en Ben 
Otters een presentatie over de ontwikkeling van de Zorg in de loop van de jaren. 

• Zonnebloem: Op 2 maart presenteren Geert Bouwman en Ben Otters een fotomiddag over 
verdwenen Angerense winkels en winkeltjes. 

• Lentekriebels: Zoals in voorgaande jaren staat onze stand op 3 april weer bij Kos. Er is een 
aantal foto’s over de steenfabrieken en de oude teruggevonden kruiwagen tentoongesteld. 
Ook valt er een verzameling archeologische voorwerpen van Ton van Bon te bekijken. Er is 
een door Ben Otters samengesteld setje kaarten over oud-Angeren te koop, waarvan de 
opbrengst naar de renovatie van het massagraf op het oude katholieke kerkhof gaat. De stand 
wordt gedeeld met Robert Melchels en Herman Buurman uit Doornenburg, die beiden hun 
zelf geschreven boeken promoten. 

• SASA: Voor een bijeenkomst van de SASA op 15 april houden Geert Bouwman en Ben Otters 
een quiz over Angeren.  Geert geeft op humoristische wijze aanwijzingen aan de twintig 
koppels. Het wordt een gezellige middag.  

• Rabobank Clubkas Campagne: Dank zij allen die op de HKA stemden wordt op 21 april 
bekendgemaakt dat de kas door de actie € 622,12 ontvangt. 

• Vrouwenvereniging: Wederom duiken Geert Bouwman en Ben Otters in het fotoarchief voor 
een avondvullend programma voor de Vrouwenvereniging op 19 april. 

• Restauratie massagraf: Bij de Dodenherdenking op 4 mei wordt het grondig gerestaureerde 
massagraf op het katholieke kerkhof gewijd door pastor Ineke van Cuijk en dominee Klaas 
Touwen. De renovatie kon worden uitgevoerd doordat de HKA de benodigde fondsen 
verzamelt door een ansichtkaartenverkoopactie en er door de Angerense burgers en 
ondernemers gulle donaties worden gestort. Het aannemersbedrijf Heezen en schildersbedrijf 
Driessen voeren de werkzaamheden uit. 

• Schuttersfestijn St. Bavo: Op 22 mei is de tentoonstelling over de geschiedenis van de 
schutterijen, samengesteld door Chris van Asperen, te zien op het feestterrein van de 
schutterij St. Bavo aan de Kampsestraat. Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van St. 
Bavo wordt daar op 21 en 22 mei het Kringschieten voor de schutterijen in de Kring Nijmegen 
gehouden. 

• Lezingenavond: De eerste lezingenavond op 24 mei wordt verzorgd door Theo Hegeman uit 
Huissen die een boeiend verslag doet over de opkomst en de ondergang van de Betuwse 
Stoomtramweg Maatschappij. 

• Onthulling plaquettes: Op deze zonnige zondagochtend 5 juni, worden onder grote 
belangstelling twee plaquettes onthuld op de dijk bij het evacuatiemonument. De plaquettes 
geven informatie over de verwoesting van de beide Angerense kerken in 1944-1945. Mevr. M. 
Visser-Jansen en dhr. D. Hermsen verrichten met hulp van twee leerlingen van basisschool De 
Marang, Saar Aartsen en Marlijn Schuring, de onthulling. De ceremonie wordt omlijst met 
muziek van harmonie St. Caecilia, het optreden van de evacuatiegroep van toneelgroep 
Mozaïek, een gedicht voorgedragen door mevr. D. Mom en teksten uitgesproken door leden 
van de HKA.  

 Na afloop is er een samenzijn in de hervormde kerk waar een tentoonstelling over de herbouw 
 van de beide kerken na de oorlog  is te bezichtigen. 
 De plaquettes zijn bekostigd met de opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne van 2015. 
 Ook de gemeente draagt financieel bij. Door een aantal sponsoren en bedrijven zijn de 
 plaquettes gemaakt en geplaatst. 

• Uitje actieve deelnemers: Als dank voor alle ondersteunende activiteiten van deelnemers die 
om verschillende redenen hebben bijgedragen aan alles dat in de vijf jaren dat de HKA 
bestaat, is gerealiseerd, nodigt het bestuur hen uit voor een excursie naar het Museum voor 



Nostalgie en Techniek in Langenboom. Op zaterdag 22 oktober worden 21 actieven en 
partners ontvangen door Wim van Schaijk, de verzamelaar van het museum. Na een kop 
koffie volgt een rondleiding door de grote hal waar een ongelofelijk uitgebreide verzameling 
staat opgesteld. Na van de ene verbazing in de andere te zijn gevallen en veel herinneringen 
zijn opgehaald bij het zien van alle oude machines, gereedschappen, huishoudelijke 
voorwerpen, curiosa enz. enz. wordt het uitje besloten met een drankje in de ontvangsthal. 

• Angerse Aovond: Op 22 november zijn ruim 160 personen aanwezig bij de Angerse Aovond. 
Voor de pauze houdt Robert Melchels een interessante lezing over oude straatnamen en 
kerkepaadjes in Angeren. Daarna gaan alle remmen los als Geert Bouwman en Lenie Pelkman 
op humoristische wijze herinneringen ophalen over de kermis in de vorige eeuw. Met 
ondersteuning van een powerpoint presentatie met beeld én geluid van Ben Otters. Het was 
een geslaagde avond.  

• Slachten in Gendt: Op 30 november houden Geert Bouwman en Hennie Helsen een 
presentatie over het slachten in vroeger tijden voor de leden van de Historische Kring Gente 
in Gendt. 

• Vijfjarig jubileum: Er wordt een flyer ontworpen voor het vijfjarig jubileum van de 
Historische Kring Angeren. Deze wordt voor Kerstmis bij alle inwoners van- en alle 
deelnemers buiten Angeren bezorgd. 

 
Activiteiten voor 2017:  
 
Vaste activiteiten in 2017 

• 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. 

• 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.  

• Inloopavonden: Gedurende het hele jaar zijn er inloopavonden in de kringkamer in het 
Dorpshuis, waar deelnemers van harte welkom zijn. 
Deze inloopavonden zijn op: do 26 jan / do 9 feb / do 2, do 23 mrt / do 20 apr / di 9 mei /  
do 15 jun / do 7, do 28 sep / do 19 okt / di 7 nov / do 7, di 19 dec. 

• Inloopmiddagen: Inloopmiddagen. Deze zijn op de volgende dinsdagmiddagen: 31 jan /  
14 feb / 28 mrt / 18 apr / 23 mei / 20 jun / 26 sep / 24 okt / 28 nov / 19 dec. 
 

Geplande projecten voor 2017: 

• Herstel trappen bij massagraf: De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne wordt 
gereserveerd voor het herstellen van de trappen bij het oorlogsmassagraf op het oude 
katholieke kerkhof. 

• Herstel wiel historische kruiwagen.  

• Mogelijk plaatsing plaquette Roode Wald.  
 
 
 
April 2017, 
 
Lenie Pelkman 
 
Secretaris 


