Jaarverslag over 2021

Overleden deelnemers in 2021:
6 februari: Derk Hermsen
16 februari: Wim Aalbers
11 maart: Mientje Maters-van Sandbergen
19 maart: Henk Wierbos
2 april: G. Jansen-Hermsen
31 mei: Willy van Bon
1 juni: Hennie Helsen
20 augustus: Truus Huisman-Evers
30 september: Hennie Teunissen-Kersten
13 oktober: Bertus Driessen
17 november: Frits Botterblom
22 november: Theo Gerritsen
5 december: Joop Meijer
10 december: Marietje Visser-Jansen
13 december: Annie Opgenoort-Polman
Helaas moet de HKA van een groot aantal deelnemers afscheid nemen. De coronapandemie
heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.
De kring wenst de nabestaanden sterkte met het verlies van hun dierbare.

Afscheid van Hennie Helsen
Dit jaar bestaat de HKA tien jaar. Het
jubileum wordt overschaduwd door het
overlijden op 1 juni van een bestuurslid
van het eerste uur: Hennie Helsen.
Hennie betekende veel voor de kring.
Hij was een mensenmens, gewaardeerd
als persoon en om zijn betrokkenheid bij
alles wat de kring ondernam. Mede
door zijn contacten in het bedrijfsleven
konden projecten worden uitgevoerd,
waaronder het Evacuatiemonument op
de dijk. Hij was actief voor de sectie
Dialek, publiceerde daarover in het
Onder toeziend oog van echtgenote Riet ontvangt
Angers Verleden en trad op bij Angerse
Hennie Helsen de ‘Oorkonde van Verdienste’ uit
Aovonden.
handen van burgemeester Nelly Kalfs.
Ook was hij als lid van de Angerense
(Foto: Gem. Lingewaard)
Ondernemersvereniging en Strijdbaar
Angeren betrokken bij allerlei belangen die de dorpsgemeenschap te goede kwamen. Als
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waardering voor zijn inzet ontving hij kort voor zijn overlijden uit handen van burgemeester
Nelly Kalfs een oorkonde van verdienste van de gemeente Lingewaard.
De HKA dankt Hennie en zal hem node missen.

Tien jaar Historische Kring Angeren
Op 1 november 2011 kreeg de HKA de officiële status als stichting bij de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel. De eerste bestuursleden waren Chris van Asperen, voorzitter; Theo
Elbers, penningmeester; Sjaan Knipping, secretaris en de leden Geert Bouwman en Hennie
Helsen. Tien jaar later is de stichting dankzij het enthousiast onder de aandacht brengen van
de Angerense geschiedenis door deze en later toegetreden bestuursleden en een aantal
vrijwilligers, uitgegroeid tot een actieve kring met 407 deelnemers.
Reden genoeg om dat feestelijk te gedenken. Dat kan pas nadat een aantal coronamaatregelen
versoepelen. Op zondag 12 september wordt ter gelegenheid van het jubileum een geschenk
aan de Angerense gemeenschap aangeboden in de vorm van een Rondje Historisch Angeren.
Het rondje bestaat uit een vijf kilometer lange
route in en rond Angeren waar de wandelaar
door middel van foto’s, plaquettes en het
scannen van QR-codes op twintig plaatsen
kennis kan nemen van de geschiedenis die
ons dorp vormde. Burgemeester Nelly Kalfs
opent, in aanwezigheid van de wethouders
Helga Witjes en Aart Slob en enkele
meegekomen partners en het bestuur van de
HKA, het rondje door een plaquette aan het
Dorpshuis te onthullen. Vervolgens lopen de
genodigden een deel van de route. Tot besluit
is er een gezellig samenzijn met hen en de
aanwezige belangstellenden.
Wethouder Helga Witjes, burgemeester Nelly Kalfs, wethouder Aart Slob en HKA-voorzitter Harrie
Arends verkennen een stukje van het Ommetje Historisch Angeren. (Foto: Ben Otters)

Algemeen:
•
•

•
•
•

Deelnemers: Het jaar 2021 begint met 412 deelnemers aan het einde staan er 407
ingeschreven.
Bezigheden: Voor zover de coronaregels het toelaten blijft 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 blijft groeien. Deze worden opgeslagen in de kringkamer en gearchiveerd
in de computer.
Secties: De secties zijn ieder op hun eigen gebied actief met allerlei werkzaamheden
en activiteiten. Helaas liggen de bezigheden voor het tweede jaar op rij zo goed als stil.
Angers Verleden: In het voor- en najaar wordt ons tijdschrift Angers Verleden
uitgegeven.
Giften: De coronapandemie heeft geen invloed op de giften van gulle gevers. De HKA
ontvangt regelmatig giften over uiteenlopende Angerense aangelegenheden. 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: De inloopmiddagen en -avonden worden zo goed als
geheel afgelast. Voor deelnemers met vragen is op aanvraag een ontvangst mogelijk.
Jaarlijkse controle Evacuatiemonument: Op 2 april voert de ontwerper Paul Kuster
op verzoek van de HKA, de jaarlijkse controle op het Evacuatiemonument uit. Hij
constateert dat het monument zich in goede staat bevind. De kring dankt Paul.
Giften St. Bavokerk: In april wordt de St. Bavokerk ontruimd. De HKA krijgt de
gelegenheid een aantal spullen uit de inventaris van de kerk uit te zoeken voor het
kringarchief. De bedoeling is om hiervan in een later stadium op een locatie in Angeren
een permanente tentoonstelling samen te stellen.
Verplaatsing militaire monument van kerkmuur naar oude katholieke kerkhof:
Doordat de kerk een andere functie krijgt zal het monument van de muur verwijderd
moeten worden. De parochie Maria Magdalena heeft een stukje grond op het oude
kerkhof ter beschikking gesteld waar het monument een nieuwe plaats zal krijgen.
Behoud van het oude katholieke kerkhof: De HKA is in gesprek met de parochie
Maria Magdalena over de mogelijkheid het oude kerkhof een monumentenstatus toe
te kennen of op zijn minst in zijn geheel intact te laten.
Lingewaard doet: De HKA bedankt allen die hun waardecheques van de
gemeenteactie Lingewaard doet aan de kring gunden. Ze leveren het mooie bedrag op
van € 2600,00, dat zal worden besteed aan het plaatsen van een bank bij het monument
voor de gesneuvelde geallieerde vliegtuigbemanningen.
Rabo ClubSupport 2021: Van de supportactie van de Rabobank in het najaar mag de
kring € 518,95 ontvangen. Het bedrag zal worden bestemd voor het monument
Glazenmakershof. Met dank aan alle stemmers.
Kerstkaart 2021: De jaarlijkse kerstkaart aan alle deelnemers is deze keer van een
bijzondere uitvoering naar een idee van Geert Bouwman. Een door Ben Otters
samengestelde serie foto’s van de Angerense polder onder water en in wintertooi uit
zijn archief, kan worden bekeken via een QR-code op de kaart. De door Geert Tijssen
op de HKA-site geplaatste beelden worden op de achtergrond begeleid door het
sfeervolle liedje Moan bove de Betuwe van Dick van Altena. De HKA dankt allen die hun
medewerking verleenden aan de uitvoering van deze kaart.

Wegens de coronamaatregelen kunnen maar twee activiteiten plaatsvinden in 2021:
•
•

Opening Ommetje Historisch Angeren: Zie voor een verslag hierboven.
Diabetes Challenge SWL: In november geeft Geert Bouwman, met ondersteuning van
een aantal foto’s van Ben Otters, een toelichting op de historie in de route van een
wandeling in Angeren. Deze wandeling is georganiseerd door de Stichting Welzijn
Lingewaard voor diabetici.

Geplande vaste activiteiten in 2022:
Bij het schrijven van dit jaarverslag in april 2022 is de coronapandemie op zijn retour.
De verwachting is dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden.
•
•
•
•

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. Door de
organisatoren is dit evenement uitgesteld naar de zomer.
Kascontrole over 2021: Op 12 april 2022 wordt de kascontrole uitgevoerd door de
heren H. Bouwman en G. Visser.
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Jaarvergadering: Deze wordt gehouden op dinsdag 12 april in het Dorpshuis.
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: Dit project beoogt het onder de
aandacht brengen van de plaatselijke geschiedenis bij de Angerense jeugd.
Exposities in vitrinekast: In de door Ben Otters in het Dorpshuis geplaatste vitrinekast
worden wisselende exposities gehouden. In de kringkamer staat een vitrine met
oudheidkundige vondsten.
Inloopavonden: De inloopavonden starten weer in april. Raadpleeg daarvoor de data
en tijden op onze site: www.historischekringangeren.nl.
De inloopmiddagen worden definitief geschrapt.

Geplande activiteiten en projecten voor 2022:
•

•

•
•

•

Onthulling Bevrijdingsboom: Bij het
monument
voor
de
gesneuvelde
vliegtuigbemanningen zal een, door Frits
Bouwman ontworpen, van cortonstaal
vervaardigde boom worden onthuld. De
onthulling die al in 2020 zou plaatsvinden
ging niet door en werd van 2021 weer
doorgeschoven naar 2022. De datum is nog
niet vastgesteld. De boom is op 13 juni 2020
in stilte geplaatst.
Plaatsing monument Glazenmakershof:
Het monument waarin de muurankers met
het jaartal 1774 van de Glazenmakershof
worden verwerkt zal een plaats krijgen op
Het militaire monument aan de muur van
het grondgebied van de voormalige
de St. Bavokerk. (Foto: L.P.)
boerderij.
Plaatsing bankje bij het monument voor de gesneuvelde geallieerde
vliegtuigbemanningen en de Bevrijdingsboom.
Verplaatsing militair monument van de St. Bavokerkmuur naar het oude katholieke
kerkhof. Deze verplaatsing is onder voorbehoud van de medewerking van de
betrokken instanties.
Mogelijk plaatsing plaquette Roode Wald.

Na twee jaar van beperkingen door de coronapandemie zijn in maart 2022 bijna alle
maatregelen opgeheven door de overheid. Heel jammer is dat in die periode de aandacht voor
een paar jubilea, namelijk honderd jaar harmonie St. Caecilia en vijftig jaar Dorpshuis,
geschrapt moesten worden.
April 2022
Secretaris HKA
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