ALGEMEEN
BESTUUR
De Algemene Ledenvergadering (ALV) werd dit verslag jaar – 2017 – gehouden op 25 maart 2017 in
de ridderzaal van het kasteel te Hernen. Voorafgaand aan de ALV kregen de aanwezigen van een
gids van het Geldersch Landschap en Kasteelen een rondleiding door het kasteel.
Achter in dit jaarverslag is het verslag van deze ALV te lezen.
De verhuizing van ons documentatiecentrum van het voormalige gemeentekantoor van Wijchen naar
ons nieuwe onderkomen in het Sociaal Cultureel Centrum ’t Mozaïek staat zonder meer centraal in dit
verslagjaar. Met vele vrijwilligers is er voortvarend gewerkt met inpakken. De gemeente Wijchen heeft
onze verhuizing geheel bekostigd. De samenwerking met het verhuisbedrijf – ingeschakeld door de
gemeente – verliep uitstekend. Overtollig meubilair van het gemeentekantoor dat voor ons geschikt
was, hebben we om-niet gekregen. Op deze plaats danken we het gemeentebestuur van Wijchen
voor hun hulpvaardigheid.
Nadat al ons materiaal was overgebracht naar de nieuwe plek, begon het uitpakken. Er was met
belanghebbende werkgroepen van ons documentatiecentrum) een plattegrond gemaakt met daarop
aangegeven waar wat moest komen te staan. Aan de hand van deze plattegrond heeft alles zijn plaats
gekregen.
In goede samenwerking met een ieder hebben we deze klus met voortvarendheid geklaard.
Iedereen zeer hartelijk bedankt.
In 2017 zijn de vier nummers van ons tijdschrift in kleur en op A4-formaat verschenen. Het was vooral
de wens van de redactie om hiertoe over te gaan. Vooral de mogelijkheid om afbeeldingen in kleur te
drukken gaf nieuwe mogelijkheden om het tijdschrift nog aantrekkelijker te laten zijn. Hierin zijn we
volledig geslaagd. De positieve reacties geven dit aan. Tevens is er een ledenwerfactie gestart. Ook
dit was een succes. In het verslag van de redactie is uitgebreider te lezen over het resultaat van de
nieuwe lay-out.
Het algemeen bestuur heeft dit verslagjaar gesprekken gevoerd met twee werkgroepen, te weten
Pagus Balgoye en Maas&Waal CultuurExpress. Het blijft de wens van het bestuur om bij elke
vergadering een werkgroep uit te nodigen om in een uur elkaars wensen en werkzaamheden te
bespreken. Maar de agenda laat dat helaas niet altijd toe.
In de gemeente Wijchen verschijnt sinds dit jaar het kwartaalmagazine Topic. De Historische
Vereniging krijgt twee pagina’s om-niet om foto’s met tekst te plaatsen aan de hand van een vooraf
besproken thema.
Werkbedrijf Nijmegen en Omstreken heeft ons gevraagd om een van haar werknemers te plaatsen bij
de Vereniging. Per augustus is Petro van Vondelen – voorheen gedetacheerd bij de gemeente
Wijchen – bij ons gedetacheerd. Hij is vier dagen per week werkzaam. Naast het werk dat hij verricht,
met name archiefwerkzaamheden, is hiermee het documentatiecentrum goed bereikbaar. De telefoon
wordt opgenomen en mensen komen niet aan een gesloten deur.
Op 16 november heeft Sjef Daverveld op verzoek van de bibliotheek Wijchen een lezing gegeven over
de dubbele moord in de Woezik in 1924. Met 70 bezoekers was de tribune van de bibliotheek
uitverkocht.
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Door alle werkgroepen is er dit jaar wederom veel werk verzet. Zoals elk jaar doen zij hieronder ieder
op hun eigen wijze verslag van hun activiteiten. Ook hebben derden dit jaar weer een beroep gedaan
op onze expertise. Graag voldoen wij steeds aan deze verzoeken.
In de Tweestromenlandreeks verschenen dit jaar twee nieuwe delen.
Deel 43 De Nije Weg. Weurt, Beuningen, Ewijk, Winssen van 1930-1960. Deel 2.
Deel 44 ALVERNA BUITEN – Buurtschappen in het groen. Vroeger, toen en nu.
Het klinkt inmiddels bekend in de oren bij de lezer, maar ook nu bestaat er nog steeds behoefte aan
nieuwe medewerkers om samen met de huidige het vele werk te doen wat er nog ligt te wachten.
Het Algemeen Bestuur vergaderde zeven keer en het dagelijks bestuur 14 keer. Daarnaast was er
veelvuldig, kortstondig tussentijds overleg.

LEDENADMINISTRATIE

Aantal leden per 01 januari
Nieuwe leden

Opzeggingen / Royementen
Aantal leden per 31 december

2017

2016

2015

2014

534

537

562

602

59

16

17

8

593

553

579

610

50

19

42

48

543

534

537

562

510
24
7
2

492
24
16
2

494
24
16
3

517
25
16
4

543

534

537

562

Verdeling lidmaatschappen
Betalende leden
Wachtkamerabonnementen
Ruilabonnementen
Vrijgesteld van betaling
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WERKGROEPEN

ARCHIEVEN MAAS EN WAAL

Doelstelling werkgroep:
Verzamelen van statische archieven en bescheiden van kerkelijke instanties in de ruimste zin van het
woord en die van particulieren met betrekking tot het werkgebied van de historische vereniging met
het doel deze op een verantwoorde manier te bewaren voor het nageslacht.
De volledige naam van de werkgroep is Commissie Verzameld Kerkelijk en Particulier Archief.
Terugblik op de activiteiten 2017
De volgende archieven zijn in dit verslagjaar afgerond. Tevens zijn de inventarissen van deze
archieven te lezen op onze website.
• Wijchense Machinesmederij F.A. Verheijen te Wijchen 1929-1995.
• Boeken, gedichten en varia van en door G.Mes.
• Archief van Leonardus Van den Heuvel (1885 – 1947).
• Archief Derde Orde Huis inzake informatie t.b.v. jubileumuitgaven Alverna - Bakel - Rosmalen
1930 - 2012.
• ALZIESTO gemengde zangvereniging 1955 – 2016.
• Archief van de parochie H. Damianus Niftrik 1938 - 2014.
• Plaatsingslijst Archiefruimte Abt.
• Archief Organisatie Viering 150 jaar H.Antonius Abt kerk te Wijchen, 2 en 3 oktober
2004 en Archief van de Commissie samenstelling boek H. Antonius Abt Kerk te Wijchen.
De volgende archieven in bewerking:
• Archief parochie Judocus Hernen.
• Archief Koninklijke Harmonie Wilhelmina Wamel.
• Archief Derde Orde Huis inzake informatie t.b.v. jubileumuitgaven Alverna, Bakel en
Rosmalen. Supplement met informatie Toos van Lieshout, manager DOH Rosmalen.
• Archief werkgroep Erfgoed Batenburg.
• Archief KVO Altforst en KVO kring Maas en Waal.
• Archief Vincentiusvereniging Wijchen (verworden in 2017)

Geplande activiteiten voor 2018
Afronden en / of doorgaan met de archieven waarmee dit verslagjaar een begin is gemaakt.
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HET BATENBURGS ERFGOED

Vanuit een werkgroep werd op 10 april 2000 de zelfstandige stichting “Het Batenburgs Erfgoed”
opgericht. De doelstelling is het onderzoeken, bewaren, behouden, onderhouden, verzamelen en
stimuleren van cultuur- uitingen die verband – houden met – of afkomstig zijn uit Batenburg dan wel
verband houden met- of afkomstig zijn van bewoners of gewezen bewoners van de plaats Batenburg
.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
In het jaar 2017 werden vier vergaderingen gehouden.
*De website werd geheel aangepast.
*In het kader van ons filmproject werd in 2016 een film gemaakt over Batenburg (wordt elke
5 jaren herhaald) om veranderingen in Batenburg te monitoren. Deze film werd op vrijdag
21 april 2017 in het dorpshuis “De Hostert” gratis vertoond aan de inwoners van Batenburg
*De reeds ruim 3 jaren opgeslagen 10 frames buizenstelsel van de expositie in 2013 zullen
worden verkocht. De kleine materialen welke nog bij de fam. Banken nog aanwezig zijn
zullen indien mogelijk is in het dorpshuis worden opgeslagen.
*Enkele leden van HBE waren aanwezig bij de overdracht op 9 februari 2017 van de
Hollandse Molen (nabij de Molendijk te Batenburg) aan het Geldersch Landschap &
Kasteelen voor een symbolisch bedrag van € 1,00.
*Op 13 maart 2017 vraagt onze voorzitter Janus Kolen de aandacht voor een vijftiende
eeuws getijdenboek met Batenburgse wortels. Dit prachtig Batenburgs boek van 120.000
euro, dit klinkt onwaarschijnlijk, lag toch op de TEFAF, de internationale kunstmarkt in
Maastricht. Janus vraagt aandacht voor een pagina groot artikel in de Gelderlander van 14
maart 2017. Dit prachtig artikel werd eveneens door Janus Kolen opgenomen in het nieuwe
blad in kleur van Tweestromenland (Maas en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis) nr.
171 (III-2017) Macht en Devotie. Door deze vondst en het artikel hierover is Batenburg opnieuw op de kaart gezet.
De Gelderlander zal het museum Valkhof, de Universiteitsbibliotheek en de stad Nijmegen
oproepen om het boek te behouden voor onze regio en ergens geld vandaan te halen om
het aan te kopen, aldus Janus Kolen.
*Met het Geldersch Landschap en Kasteelen zal HBE gaan samenwerken aangaande o.a.
rondleidingen etc. in en in de omgeving van ons stadje Batenburg. Deze rondleidingen /
wandelingen in combinatie met een item zullen mede door ons worden verzorgd.
*Het opschrijven, interviews van oude verhalen van (oude) inwoners zal weer, wat meer
gestructureerd, ter hand worden genomen. De originele teksten van 3 oud (geboren en
getogen) inwoners, enkele jaren geleden door Wies Streef opgeschreven, zijn goed
bewaard gebleven. Van de geïnterviewde zal ook een foto worden gemaakt.
*Het verzoek van de Stichting Erfgoed Stein om informatie en medewerking om vorm te
geven aan het herdenkingsjaar 1568, omdat het 450 geleden de broers Gijsbert en Diederik
Van Bronckhorst-Batenburg op 1 juni 1568 zijn onthoofd.
In 2018 is er in Stein een herdenking met een expositie en activiteiten.
Janus Kolen zal namens HBE voor de contacten en informatie zorg dagen met Erfgoed Stein.
Geplande activiteiten voor 2018:
Het verwezenlijken van een boek(je) met oude ansichtkaarten, oude verhalen van Batenburg en het
opnemen van de verkochte schilderijen van de Batenburger Frans Janssen.
Ook het dorpshuis “De Hostert” en de lagere school zullen worden opgenomen omdat deze
binnen enkele jaren verdwijnen.
Het bijhouden en onderhouden van de Batenburgse erfgoederen en projecten.
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Wensen voor 2018:
Een goede samenwerking met bestuur en inwoners van Batenburg om de doelstelling van onze
stichting te verwezenlijken voor de toekomst. Verder een goede gezondheid en geluk voor alle
bestuursleden van onze stichting en inwoners van Batenburg.

BEWAORSMIENSE

WERKGROEP CULTUUR
Doelstelling werkgroep:
De doelstelling van de werkgroep is het organiseren van theatervoorstellingen met behoud van het
dialect en historische waarde van onze streek
Terugblik op de activiteiten van 2017:
In maart en april hebben we de voorstelling “Nie te Geleuve” op de planken gebracht in Druten en
Beneden Leeuwen. In nagenoeg uitverkochte zalen hebben mensen met volle teugen kunnen
genieten van de voorstellingen. Bas van der Hoeven schreef deze streekmusical waarin de teloorgang
van de kerken en het hergebruik ervan vanuit een verrassende invalshoek werd benaderd.
Regisseur Bea Caniels en muzikaal leider John Tijssen wisten in samenwerking met de werkgroep de
spelersgroep tot op het bot te motiveren wat uiteindelijk resulteerde in
een prachtig resultaat.
Geplande activiteiten voor 2018:
De voorbereidingen voor de volgende voorstellingen in maart/april 2019 zijn gestart. In verband met
het 200 jarig bestaan van De Leste Mert hebben we dit als onderwerp gekozen. Bas zal op eigen
wijze weer het script verzorgen en in samenwerking met John de liedjes selecteren. Dayenne van der
Geijn zal deze keer de regie verzorgen. Spelers kunnen zich in het vroege voorjaar van 2018
aanmelden op www.bewaorsmiensecultuur.nl
De vastgestelde speeldata en locaties zijn:
D’n Bogerd in Druten op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag op resp. 29,30 en 31 maart
2019
De Meent in Afferden op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag op resp. 5,6 en 7 april 2019
De Rosmolen in Ben. Leeuwen op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag op resp. 12, 13 en
14 april 2019
Wensen voor 2018: een fijne samenwerking met alle betrokkenen

GRUPKE TAOL
De werkgroep hil zich bezig mi ’t verzamele vaen zoveul meugelijk gesprekke in de streektaol dur
middel vaen interviews.
Maos 'n WaoIers werd gevraogd um streektaolgesprekke op te nemen op hun slimme tillefoon en
deze naar Tweestromenland op te sture.
En we hebbe net aes vurrig jaor meegewerkt aon de kwis ALLES PLAET van Omroep Gelderland
tv. Wordt op zondag om 17.20 uitgezonden. Herhaling elk uur.
In 2017 hebben we enkele keren taoladviezen kunnen geven aon straaktaolgruikers.
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Twee HAVO-leerlingen van het Pax Chtisticollege uit Druten doen een onderzoek naar gebruik
dialect van kleinkinderen van dialectgesprekers. We hebben advies gegeven en een aantal minidictees in zes klassen afgenomen.
Er zijn dialectadviezen verstrekt aan de (hoofdrol)spelers van de de film Avondland van Nico van de
Brink, oorspronkelijk uit Appeltere. De film werd uitgezonden op Nederland 3 en ook vertoond in De
Tuut.
In 2018 gaon we deur op de ingeslagen weg met dialectopnamen mitte de slimme tillefoon. Miense
die dae nie lukt en wel iemand weten mi schonne verhaoljes, kunne ons benaderen. We zuuke
daen naor een oplossing.

BIDPRENTJES

Doelstelling werkgroep:
De werkgroep heeft als doel, het toegankelijk maken van de verzamelde bidprentjes uit het gehele
werkgebied van de vereniging.

Terugblik op de activiteiten van 2017:
Wekelijks komen de leden van de werkgroep bijeen op de maandagmiddag en veelal ook op de
woensdagmiddag in het documentatiecentrum.
Men is druk doende geweest met het ontdubbelen en het samenvoegen van twee bestanden tot een
bestand. Er worden geen kopieën meer gemaakt waardoor er alleen de originelen overblijven.
Hierdoor is er ook een zuiver bestand ontstaan.
Alle aanwezige prentjes zijn in een exel bestand geplaatst dat via de website te bekijken is en waar ze
op naam gezocht kunnen worden.
Er is een aanvang gemaakt met het scannen van de prentjes. Allen met de beginletter A zijn
toegankelijk via Collectie Gelderland. Alle scans worden in een Adlib bestand geplaatst.
Verder zijn er nog enkele dozen en tassen met prentjes binnengebracht. Deze zijn uitgezocht en bij de
anderen gevoegd.
Dubbelen uit het werkgebied zijn aangeboden aan leden van de vereniging.
Dubbelen van buiten het werkgebied zijn naar het Bidprentjesarchief in Helmond gebracht.
Ook zijn de leden actief betrokken geweest bij de verhuizing van het documentatiecentrum.
Geplande activiteiten voor 2018:
Prentjes die binnenkomen uitzoeken en toevoegen aan het bestand.
Verder gaan met scannen van de prentjes.
Wensen voor 2018:
Mensen om te helpen bij het scannen.
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ERFGOEDSTUDIEHUIS
Land van de Heerlijkheden

Doelstelling werkgroep:
De algemene doestelling van de werkgroep is zoals vele andere werkgroepen van de Historische
Vereniging een bijdrage te leveren aan de geschiedenis van onze streek.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
De werkgroep richtte zich in 2017 op twee activiteiten die beiden in 2018 hun beslag krijgen. De
ene is een bijdrage aan een veelomvattend Gelders projekt; de ander een bijdrage aan de viering
van 125 jaar St.Judocuskerk in Hernen.
Ad 1. Bijdrage aan het door Erfgoed Gelderland voor heel Gelderland georgani- seerde
Erfgoedfestival met dit jaar als thema Grenzen. Van de vier invalshoeken werd door ons gekozen
voor ‘’Grenzen tussen mensen’’ en dan met name reli- gieuse grenzen. Om ons zelf en deelnemers
een spiegel voor te houden leek het ons goed terug te gaan naar een periode 1600-1800 toen er
ook in onze streek heftige tegenstellingen waren vooral tussen rooms-katholieken en protestanten.
Hoewel we dat hebben overwonnen werkte het in het verzuilde Nederland nog lang na. Naast
lezingen en een boekje hierover bestaat het projekt uit een activiteit : een bustocht door het gebied
langs een aantal plaatsen waar zich in die periode conflicten voor- deden. Op twee plaatsen in
Druten en Leur wordt het conflict nagespeeld door de toneelgroep Festina Lente uit Hernen.
Ons projekt wordt voor de helft gesubsidieerd door Erfgoed Gelderland en is opge-nomen op hun
website. De Vereniging zorgt voor de fifnciële afhandeling.
Ad 2. In het kader van de viering 125jaar St.Judocuskerk in Hernen werd ons gevraagd onze
expostie Kerken in het Land tussen Maas en Waal nog eens op te zetten, met daaraan toegevoegd
twee extra-panelen die gaan over de geschiedenis van de St.Judocuskerk. Die geschiedenis gaat
ver terug. De eerste kapel op die plek werd ca 1360 gesticht door de Van Driels, de toenmalige
Heren van Hernen. De expositie is vanaf 31 maart 2018 te zien in kasteel Hernen.
Vermelding verdient dat er best veel boekjes zijn en worden verkocht, die gaan over de thema’s
waar de werkgroep zich tot nu toe mee bezighield : De geschiedenis van de Landbouw en boerderijen, van de Molens, van de Kerken en van de Vroege Kastelen in het Land tussen Maas en
Waal.

EVENEMENTENCOMMISSIE

Doelstelling werkgroep:
- Het organiseren van activiteiten ten behoeve van de leden van de historische vereniging
- PR voor activiteiten vereniging organiseren jaarlijkse excursie en 2-jaarlijkse
vrijwilligersmiddag.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
- Algemene ledenvergadering op zaterdag 25 maart 2017 in kasteel Hernen. Tevens was er
voor de leden een rondleiding door het kasteel.
- Najaarsreis Volendam/Amsterdam op zaterdag 30 september 2017.Het was een geslaagde
reis met een bezoek aan een palingrokerei, wandeling door Volendam, koffietafel bij de
Simonahoeve, een rondvaart door de grachten in Amsterdam en ter afsluiting een heerlijk
diner in Haarzuilen.
- Een geslaagde vrijwilligersmiddag met een lezing over de rivieren, een tonnekespraoter en
een heerlijk chinees buffet op zaterdag 18 november 2017 in Het Mozaïek te Wijchen.
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Geplande activiteiten voor 2018:
- Algemene ledenvergadering op zaterdag 24 maart 2018.
- Najaarsreis op zaterdag 29 september 2018, (bestemming nog niet bekend).

Wensen voor 2018:
- Meer belangstellenden voor de Algemene ledenvergadering
- Weer net zo veel of meer deelnemers voor de najaarsreis.

WERKGROEP HISTORIE ALTFORST

Doelstelling werkgroep:
Verzamelen, toegankelijk maken en presenteren historische informatie over het dorp Altforst.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
In 2017 ging in eerste instantie alle aandacht uit naar de tentoonstelling in het dorpshuis de Uithof in
november. Met als belangrijkste onderdeel het 60 jarig bestaan van de voetbalclub, we hebben een
uitgebreid archief van de club ontvangen en een selectie daarvan gepresenteerd. Daarnaast als
tweede onderwerp de ruilverkaveling in de vijftiger jaren en de impact daarvan voor Altforst. De
tentoonstelling is bezocht door ruim honderd mensen en was weer een succes, mede door de
uitgebreide publiciteit.
Onze website is een onderdeel geworden van de site altforst.info en het geheel heeft een
professionele opzet gekregen. Daarnaast hebben we sinds eind 2017 een eigen dorpsblaadje met
daarin ook aandacht voor de historie: het Kwekkertje (staat ook op de site).
We zijn bezig met het inrichten van een ruimte in het dorpshuis en een archief.
Geplande activiteiten voor 2018
Het inrichten van een archief en database. We willen graag gebruik maken van een cloud oplossing in
samenwerking met Erfgoed Gelderland. Als gevolg van financieringsproblemen is dit laatste nog niet
gelukt.
Het samenstellen en presenteren van filmmateriaal.
Wensen voor 2018:
Het realiseren van een archiefruimte en met name een database met historische beelden.
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HISTORISCH GEMOTORISEERD VERKEER

Wederom als in 2016 weer een aanzienlijk aantal foto’s kunnen toevoegen aan het HGV archief
afkomstig van diverse Maas en Waalse bedrijven en particulieren.
Het digitaliseren van het fotoarchief, gestart in 2016 vordert gestaag.
De website van HGV heeft weer enige uitbreiding ondergaan.
Viertal leden hebben zoals voorgaande jaren wekelijks op de donderdag en tijdens openstelling
voor publiek gewerkt in het Motorenmuseum de Tuut in Appeltern.
Ook heeft de werkgroep HGV weer deelgenomen aan de Tuut Motoren dag op 20 augustus door
middel van een stand met fotomateriaal en diverse tastbaarheden uit het gemotoriseerd verleden.
Voor ons een goed resultaat.
In 2017 komen voor het eerst via de HGV website verzoeken binnen voor het verifiëren van
provincienummers ( auto en motorfiets kentekens ) uit de periode 1906 – 1950. Wij beschikken zelf
over het provincienummer archief tot en met 1926, latere nummers konden wij tot voor kort
opvragen via het ANWB archief, plotseling is daar in 2017 een eind aangekomen, dit inzake privacy
zo men zegt.
In het voorjaar van 2017 heeft de werkgroep HGV een bezoek gebracht aan het
automobielmuseum Metropole van Frans van Haren in Druten. Als attentie hebben wij van Haren
een oudst bekend Nederlands talig boekwerk aangeboden waarin voor het eerst automobielen
worden beschreven, het boek is uitgebracht in 1898.
Deelgenomen aan de oude voertuigen dag 10 september te Wijchen, dit evenement leverde ons zo
goed als geen respons op.
In de laatste maanden van 2017 zijn wij druk doende geweest met de voorbereidingen van de
expositie Gemotoriseerd Verkeer welke gehouden wordt in het Streek Historisch Museum
Tweestromenland in Beneden Leeuwen vanaf 26 januari tot haf juni 2018.
Voor financiering van genoemde expositie mocht de werkgroep HGV van de Historische Vereniging
Tweestromenland een bedrag ontvangen van € 300,Geplande evenementen voor 2018:
Zoals eerder gemeld de expositie Gemotoriseerd Verkeer in het Streekmuseum Tweestromenland.
Wederom deelname aan de Motoren dag van de Tuut.
Oude Voertuigen dag in september te Wijchen ( onder voorbehoud ).

Historische Vereniging Tweestromenland Jaarverslag 2017

9

IT

Doelstelling werkgroep:
Het laten functioneren van een computernetwerk inclusief de applicaties benodigd voor de diverse
soorten dataopslag.
Het up to date houden van de website.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
Beide it-ers zitten in de werkgroep digitalisering om de volgende zaken in samenwerking met anderen
tot stand te brengen:
* De opgeslagen informatie digitaliseren om deze via onze website ter beschikking te stellen; hier
wordt flink aan gewerkt.
* De website collectiegelderland.nl maakt onze collecties meer zichtbaar en verschaft inzicht in het
aanbod van de deelnemende Gelderse musea. Zo worden de mogelijkheden verruimd om de eigen
collectie op de eigen site te tonen. Er is een eerste opzet waargemaakt met het fotoarchief, en er
is een begin gemaakt met het plaatsen van een aantal bidprentjes en boeken op
CollectieGelderland.nl.
* Onze website wordt voortdurend actueel gehouden. In de praktijk wordt dit door één persoon
bijgehouden. De penningmeester levert ook een bijdrage.
Via dit verslag willen wij erop wijzen dat elke werkgroep verantwoordelijk is voor het up to date
houden van hun inhoud.
* Er zijn 4 Adlib-licenties.
* Het computernetwerk is verplaatst naar het Mozaïek.
* De jaargangen van de tijdschriften worden gedeeltelijk op de website gezet; deze zijn / worden op
een gebruikersvriendelijke manier aangeboden; ze staan ook als pdf bestand op de site, zodat de
zoekfunctie benut kan worden.
Geplande activiteiten voor 2018:
Bovengenoemd activiteiten worden verder uitgebouwd o.a. .
De te tonen bidprentjes en boeken op de site van CollectieGelderland afmaken.
Het huidige bidprentjes-bestand converteren voor import in Adlib, inlezen in Adlib en daarna in Adlib
blijven aanvullen/wijzigen.
Alternatieven onderzoeken / opstarten om via een “cloud” mogelijkheid in eigen beheer onze
bestanden voor iedereen toegankelijk te maken.
Wensen voor 2018:
Deze zullen t.z.t. zeker komen.
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KNIPSELDIENST

Doelstelling werkgroep:
Het knippen en verzamelen van actuele krantenartikelen o.a. uit de Gelderlander Wijchen/Beuningen
en Maas en Waal, de Wegwijs, de Waalkanter, De Maas & Waler en meer Maas en Waalse regionale
kranten. Verder het scannen van deze en de reeds vele aanwezige knipsels. Daarna worden de
gescande artikelen in het Adlib museum programma ingevoerd. Dit om onze bezoekers straks
makkelijker te kunnen laten zoeken, op titel, persoonsnaam, trefwoord of artikel.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
Met het knippen van kranten zijn we redelijk bij. Dit loopt altijd wat achter omdat we de kranten niet
altijd op tijd ontvangen.
We krijgen ook regelmatig verzamelingen krantenknipsels van mensen welke stoppen met verzamelen
en niet willen dat deze artikelen verloren gaan. Daar kunnen we vaak nog wat mooie artikelen uit
halen.
Het scannen en invoeren van de artikelen verloopt goed. Het afgelopen jaar zijn er ca 1.500 knipsels
ingevoerd in Adlib.
Dit is ca. 1.000 minder als vorig jaar. De oorzaak hiervan is de verhuizing van afgelopen jaar van de
Kasteellaan naar het Mozaiek
Momenteel hebben we in totaal ca. 12.500 knipsels ingevoerd in Adlib.
Ook dit jaar is er weer veel gebruik gemaakt van het kopiëren van knipsels door medewerkers van het
Kasteel Museum Wijchen en instanties welke boeken willen realiseren met gegevens uit Maas en
Waal.
Geplande activiteiten voor 2018
Uiteraard gaan we door met alle zaken waar we mee bezig waren, dit houdt namelijk nooit op.
We verwachten dit jaar weer zo’n 2.500 artikelen te scannen en in te kunnen invoeren.
Hopelijk komen er dit jaar ook weer de nodige personen welke gegevens uit Maas en Waal kunnen
gebruiken voor informatie voorziening.
Wensen voor 2018:
Aangezien er nog zo’n kleine 15.000 artikelen liggen te wachten om gescand en ingevoerd te worden,
vragen we nog steeds enkele vrijwilligers om ons te komen helpen.
Dit is nodig om in een redelijke termijn e.e.a. gerealiseerd te krijgen.
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LITERATUURCOMMISSIE
Doelstelling werkgroep:
Verzamelen van boeken en tijdschriften over ons werkgebied. Deze ter inzage stellen voor
bezoekers.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
Dit verslagjaar hebben we 8 schenkingen ontvangen en 5 aankopen gedaan.
Door de verhuizing is er besloten om de boeken anders te rangschikken in de kasten, waardoor er
meer ruimte beschikbaar komt. De boeken zijn op vier verschillende groottes gerangschikt. Dir
proces is nog gaande en zal halverwege volgend jaar voltooid worden.
Geplande activiteiten voor 2018:
Doorgaan met aankopen (beter: ontvangen als schenking), inschrijven en documenteren. De
nieuwe vindplaatsen in ADLIB aanpassen. Het herdefiniëren van de boeken welke tot ons bestand
moeten behoren.

MAAS&WAAL CULTUUREXPRESS

Doelstelling werkgroep:
De leden van de werkgroep willen fungeren als de denktank en de oren en ogen van het erfgoed in
het Land van Maas en Waal. De werkgroep doet suggesties en draagt ideeën aan ter bescherming
en het behoud van het erfgoed in deze streek.
Tenminste vier keer per jaar komt de werkgroep bijeen om de stand van zaken en de actuele
situatie met elkaar te bespreken. Desgewenst wordt dan actie ondernomen.
Terugblik op de activiteiten.
Gesprekken met Ondernemend Maas en Waal.
In 2017 is het overleg met Ondernemend Maas en Waal (OMW), als uitvloeisel van de inspiratiedag
van december 2016, voortgezet. Het gezamenlijk promoten van Maas en Waal als één toeristische
regio is opgepakt. Door concrete samenwerkingsprojecten kan deze regio zichzelf beter op de kaart
zetten. In gesprekken met de streekcoördinator OMW is hun project “Profilering van het Land van
Maas en Waal” besproken. Als thema is gekozen: Maas en Waal, Land van Genieten; Land van
ontdekken, Land van ondernemen en Land van cultuur.
Overleg met de Historische Vereniging Tweestromenland.
In het vroege voorjaar is met het bestuur van de Historische Vereniging Tweestromenland
gesproken. Vooral de onderlinge communicatie tussen de verschillende werkgroepen vraagt meer
aandacht.
Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal.
In het voorjaar hebben acht erfgoedinstellingen in de streek zichzelf de vraag gesteld op welke
wijze het historische verhaal van deze regio het best geschreven kan worden, op een manier dat
nagenoeg iedereen zich erin kan vinden. De basis van dit “Grote verhaal van het Land van Maas en
Waal” moet gevonden worden in het ontstaan van het landschap in de rivierendelta van Nederland.
Een kleine stuurgroep (Dijkmagazijn Beuningen, Maas en Waal CultuurExpress, Erfgoed Studiehuis
Land van de Heerlijkheden, Museum Kasteel Wijchen, Ondernemend Maas en Waal, Erfgoed
Gelderland) heeft de taak van het schrijven van dit verhaal op zich genomen.
De stuurgroep wordt daarbij intensief ondersteund en begeleid door Erfgoed Gelderland.
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Het projectplan “De geschiedenis van het Land van Maas en Waal in 50 vensters” is vastgesteld.
Aan verschillende gemeenten in de regio, aan de provincie Gelderland en passende fondsen zijn
verzocht om in de kosten bij te dragen. In 2018 zal het project verder worden uitgewerkt waarbij
lokale schrijvers worden uitgenodigd om mee te doen.
Studiemiddag.
In de lente is een studiemiddag georganiseerd op Museum Kasteel Hernen. De
gespreksonderwerpen waren: “Het Grote verhaal van Maas en Waal (de Canon)”, het gebruik van
de sociale media en de omschakeling van een statisch museum naar een dynamisch museum.
Manifest “Zet het Land van Maas en Waal op de kaart, zeven punten voor het
verkiezingsprogramma 2018-2022”.
Tijdens een bijeenkomst van het Erfgoed Studiehuis heeft de Maas en Waal CultuurExpress
aangeboden om een manifest te schrijven waarin aan de politieke partijen in de gemeenteraden
van de 6 regiogemeenten meer aandacht wordt gevraagd voor de cultuurhistorie en het erfgoed van
onze streek. Dit manifest is door 23 Maas en Waalse erfgoedinstellingen ondertekend. De 7
aandachtspunten zijn:
1. Erfgoed is belangrijk voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat;
2. Het cultureel erfgoed verhoogt de levendigheid van de dorpen en is belangrijk voor de lokale
economie;
3. Het gezamenlijk op de kaart zetten van het Land van Maas en Waal bevordert de bekendheid en
herkenbaarheid van onze regio;
4. Cultuurhistorische en erfgoedinstellingen dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat en
onderstrepen de aantrekkelijkheid van dit gebied voor de eigen inwoners, leerlingen, studenten,
bezoekers en toeristen;
5. Betrek de burgers en erfgoedinstellingen bij het gemeentelijke beleid bij het beheren, behouden
en promoten van waardevolle historisch-geografische elementen;
6. Het is belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet afspeelt in
leerboeken maar dat het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is; 7. Laat erfgoed
doorklinken in de gemeentelijke communicatie en maak gebruik van “Het grote verhaal van Maas
en Waal”en ondersteun erfgoededucatie.
Het Manifest is begin november aan alle politieke partijen en gemeenteraden verstuurd. Hopelijk
heeft het resultaat.
Website www.cultuurexpress.nl.
De website van de CultuurExpress voorziet in een behoefte: een overzichtelijk platform voor alle
kunst- en cultuurinstellingen. Deze interactieve website is voor alle erfgoedinstellingen in Maas en
Waal beschikbaar. Eind 2017 is na enig zoekwerk een nieuwe webmaster gevonden.
Geplande activiteiten voor 2018
Het Grote Verhaal van Maas en Waal.
De stuurgroep zal deze Maas en Waalse canon dit jaar digitaal uitbrengen zodra de benodigde
financiën geworven zijn. Lokale auteurs zullen gevraagd worden over de meeste interessante
onderwerpen uit de geschiedenis van onze streek teksten te schrijven, per dorp, die vervolgens
digitaal door iedereen geraadpleegd kunnen worden.
De website www.cultuurexpress.nl.
De erfgoedinstellingen zullen begin 2018 worden opgeroepen om meer gebruik te maken van de
interactieve website. Door gezamenlijk alle activiteiten en nieuws op deze website te plaatsen wordt
deze website het centrale infopunt voor cultuur en erfgoedactiviteiten en nieuws in het Land van
Maas en Waal.
Samenwerken.
Ook in 2018 streven wij naar meer samenwerking tussen de gemeenten, bedrijfsleven (OMW) en
de cultuur en erfgoedinstellingen. Inhoudelijke samenhang en afstemming zullen zeker een win-win
situatie opleveren. Positieve reacties hebben ons al bereikt. Bij een aantal musea zijn gesprekken
over samenwerking en afstemming al gestart. Wij zetten onze inspanningen hiervoor door.
Wensen voor 2018
Meer aandacht voor erfgoed.
We hopen en verwachten dat het Manifest resultaten laat zien bij de vaststelling van het nieuwe
beleid van de nieuwe gemeenteraden. Nu de gemeenten het financieel wat ruimer hebben, denken
wij dat de aantrekkelijkheid van onze regio en de inspanningen van de cultuur- en
erfgoedinstellingen ook meer en meer financiële aandacht mogen ontvangen.
www.cultuurexpress.nl.
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We gaan ervan uit dat onze website www.cultuurexpress.nl bij nog meer erfgoedinstellingen en
Maas en Walers gebruikt en geraadpleegd zal worden.
Verschijnen van het Grote Verhaal van Maas en Waal.
Het grote verhaal van het Land van Maas en Waal dit jaar nog zal verschijnen. De lokale auteurs
zullen er samen met de stuurgroep inslagen 50 verhalen bij de 50 vensters over de mooie en
minder mooie momenten uit de geschiedenis van Maas en Waal te schrijven.
Nieuwe authentieke verhalen van Maas en Waal.
Wij zullen onze verhalenexperts, die enkele jaren geleden de cursus ‘Oral history’ met een
certificaat hebben afgesloten, uitnodigen om weer interviews af te nemen en daarvan authentieke
verhalen te plaatsen op onze website.

MAAS EN WAALSE GESLACHTEN

Doelstelling werkgroep:
De werkgroep Maas en Waalse geslachten heeft als doel, het toegankelijk maken van allerlei
archiefstukken die betrekking hebben op genealogie in het werkgebied.
Hierbij kan assistentie worden verleend aan bezoekers bij het bestuderen en uitzoeken van hun
familiegeschiedenis. De werkgroep biedt de mogelijkheid aan “stamboomonderzoekers” om elkaar te
ontmoeten.
Het promoten van de Historische Vereniging en de werkgroep in het bijzonder.
Terugblik op de activiteiten:
De werkgroep is 3 keer in vergadering bijeen geweest in het documentatiecentrum, waarvan de
laatste keer in het nieuwe documentatiecentrum in het Mozaïek.
We hebben dit jaar 101 bezoekers mogen ontvangen tijdens de 42 woensdagmiddagopenstellingen,
tegen 103 een jaar eerder. Op deze middagen zijn de werkgroepleden volgens rooster in wisselende
samenstelling aanwezig geweest om de bezoekers te ondersteunen bij hun onderzoek.
Na maanden van voorbereiding zijn verschillende werkgroepleden erg actief betrokken geweest bij de
verhuizing van het documentatiecentrum vanuit het souterrain van het gemeentekantoor naar het
Mozaïek. Dit is succesvol verlopen, alles heeft opnieuw een plaats gekregen en er zijn goede
werkplekken gecreëerd voor de vrijwilligers.
Zowel tijdens “Wijchen Present” op 3 september als tijdens de vrijwilligersmiddag is iedereen in de
gelegenheid geweest om het documentatiecentrum te bezichtigen. We hebben vele geïnteresseerde
bezoekers mogen ontvangen.
In Boxmeer heeft de werkgroep acte de presence gegeven bij de genealogische contactdag van de
NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein. Hier zijn veel tweedehands boeken verkocht ondanks
de geringe belangstelling op die dag.
Ook is de werkgroep aanwezig geweest bij de Hernense Stratenmarkt en heeft hier met het nieuwe
tijdschrift de vereniging gepromoot.
Middels een artikel over oud rechterlijke archieven uit Bergharen en 3 kwartierstaten heeft de
werkgroep een bijdrage geleverd aan de inhoud van het tijdschrift.
Geplande activiteiten voor 2018
_ de rubriek “ ik zoek” op de website bekijken en beantwoorden of doorsturen.
_ Vier kwartierstaten leveren voor het tijdschrift.
_ minimaal 1 artikel leveren voor het tijdschrift.
_ invulling geven aan de pagina “Maas en Waalse geslachten” op de website.
_ aanwezig zijn in een stand op de Hernense Stratenmarkt.
_ aanwezig zijn tijdens Wijchen Present.
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Wensen voor 2018:
Het zou wenselijk zijn dat er meer bezoekers zouden komen en dat we meer vrijwilligers zouden
hebben.

MAAS EN WAALSE STREEKDRACHT & MODE

Doelstelling van de werkgroep
De werkgroep heeft tot doel het verzamelen, bewaren, registreren, documenteren, presenteren en
tentoonstellen van de Streekdracht en van de Europese mode.
Ook accessoires, textiel en mode van recentere tijden worden verzameld, zodat de veranderingen in
de mode ook worden vastgelegd. Tevens lenen wij kleding en accessoires uit voor exposities, toneel
en/of film.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
jan. 30 Beneden-Leeuwen, Museum Tweestromenland, kleding expositie “De Tram”
mrt. 26 Deest, presentatie t.b.v. plaatselijke afdeling KBO.
juni 13 Beneden-Leeuwen, Streekmuseum, kleding voor de expositie jaren “60.
“
15 Beuningen, Alde Steeg, presentatie t.b.v. opening nieuwe accommodatie
juli 10 Beneden-Leeuwen, Streekdracht “Rondje Elizabeth” t.b.v. bewoners en familie.
sept. 9 en 10, Wijchen en Afferden, Open Monumentendag, bijpassende kleding.
okt. 1 Ewijk, 100-jarig jubileum parochie, pontificale hoogmis, in streekdracht van 1917.
okt. 21 Appeltern, De Tuut, promotie Historische Vereniging, Gelredag Erfgoed Gelderland.
nov.10, Wijchen, Cultureel Platvorm, t.b.v. scholen.
nov. 14 Beneden-Leeuwen, Elisabeth, presentatie t.b.v. bewoners en belangstellenden.
dec. 17 Wijchen, Sprookjesfestijn, geflaneerd door de straten in Engelse Mode 1850.
Het was jammer dat we de Dickensdag in Druten hebben moeten cancelen vanwege de verwachte
natte sneeuw. Onze mooie kleding konden we hier niet aan bloot stellen! Jammer, volgend jaar beter.
2017 stond in het teken van de verhuizing naar het Mozaiek. Het was een hele klus om alles in de
verhuiskisten en -dozen te krijgen. Toen bleek dat we in de loop der tijd heel veel stoffen hadden
verzameld. Veel fluweel, dat gebruikt werd en wordt om pelerines bij Engelse kleding te maken. We
kregen veel stalen kasten van de gemeente, daarin en erop zijn tientallen dozen geplaatst waarvan de
inhoud nog moet worden bekeken en waarvan de historische waarde vastgesteld moet worden. Er
zijn, met de financiële hulp van de Lions Maas en Waal extra kledingrekken aangekocht. Nu hangt en
staat alles overzichtelijk in een ruimte. Die eigenlijk toch weer te krap blijkt. De oude ladenkast van de
firma Arts de Groot alsmede de grote toonbank uit 1885 nemen een prominente plaats in en zijn
uitstekend te gebruiken! Ook voorbije jaar weer diverse mooie stukken in ontvangst mogen nemen.
Waaronder jurken jaren ‘20 en ’30 vorige eeuw. Ook baby- en kindergoed.
Het nakijken en documenteren is nog niet goed op gang gekomen na de verhuizing.
Geplande activiteiten voor 2018
Sinds eind januari zijn we wekelijks bezig om alle goederen te bekijken, voorzien van de naam van de
schenkers voor zover bekend, zodat ze later na het registreren in zuurvrije dozen of de kasten
opgeborgen kunnen worden. Dat vergt veel tijd. In februari schuiven we onze kasten een meter op.
Zodat we extra ruimte krijgen. Dat is weer een flinke klus maar met hulp van andere vrijwilligers lukt
dat zeker. We zijn in bespreking met het Dickensfeest in Tiel waar we eventueel eind dit jaar ook heen
gaan met onze groep in Engelse stijl.Op de Paulusschool laten we op 14 mei aan 2 klassen zien en
voelen hoe het is om in kleding van 1910 te lopen. Dit in het kader van het Cultuur Platvorm.
Voor de landelijke Open Monumentendag, het Dickensfestijn in Druten, Het “Rondje Eleisabeth” zijn
we zeker weer van de partij.
Ook voor toneel, film en exposities geven we desgewenst, kledingadvies.
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Wensen voor 2018:
Dat de hele collectie gedocumenteerd, op de goed plek opgeborgen en zodoende meteen te vinden
is! En mensen die bepaalde dagdelen per week hieraan kunnen werken. Een paar stalen kasten met
deuren die in de zijkant weggeschoven kunnen worden, zijn een wens.
Ook hopen we weer enkele presentaties te kunnen geven voor grotere instellingen of organisatie.

OPEN MONUMENTENDAG

Het thema Open Monumentendag 2017 was Boeren, burgers en buitenlui.
Zestien activiteiten werden er georganiseerd binnen de gemeente Wijchen door de
monumenthouders- en beheerders.
6,5% minder bezoekers werden er geteld, in vergelijking met het voorgaande jaar.
Waarschijnlijk had dit te maken met het slechte weer op zaterdag en de openstelling van het huis
van de gemeente en de brandweer.
In totaal bezochten op zaterdag 9 september 684 mensen Open Monumentendag.
De zondag was met mooi weer, beduidend drukker met 1796 bezoekers.
Totaal werden er 2480 personen voor Open Monumentendag geteld.
Met slechts drie vrijwilligers in het centrale comité, veertien deelnemende monumenten, zestien
activiteiten en een budget van 760 euro een wederom geslaagd evenement waar de kosten per
bezoeker, afgerond op 0,31 cent uitkwamen.
Het uitgebreide verslag wordt naar de gemeente gestuurd..

HEEMKUNDEKRING “PAGUS BALGOYE”
Doelstelling werkgroep:
Het bevorderen van de belangstelling voor de kennis van eigen omgeving, gebruiken en heemkundig
waardevolle overblijfselen
Terugblik op de activiteiten van 2017:
-elke 1e woensdag van de maand vergadering / werkavond (m.u.v. juli en augustus)
met daaraan voorafgaande bestuursvergadering
-bezoek aan voor de vereniging relevante recepties / bijeenkomsten (zoals Nieuwjaarsreceptie
Gemeente, prinsenreceptie, vrijwilligersmiddag Tweestromenland)
-vergaderingen Erfgoedstudiehuis (Ruud)
-bijhouden website + facebookpagina
+ daarbij van buitenaf gestelde vragen beantwoorden (Piet,Leo,Werner)
-persberichten in Diosablad / (kabel)krant
- archiefdozen ordenen / herschikken .
Contact over archivering met Tweestromenland
-genealogisch onderzoek (Piet van Erp)
-verder onderzoek Maaskanalisatie

Historische Vereniging Tweestromenland Jaarverslag 2017

16

-onderzoek naar het Balgoyse Kasteel (Geert-Jan en Antal)
met presentatie eerste resultaten in december
-werving nieuwe leden / bevordering goodwill
-12 maart NL doet (panelen schilderen)
-26 juni Openluchtmis
- 3 september O.M.D. met boekpresentatie “Balgoyse MInse” (Piet van Erp)
-activiteiten ,gerelateerd aan de Heemkundekring,door individuele leden.
Geplande activiteiten voor 2018
-elke 1e woensdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) vergadering / werkavond
met daaraan voorafgaande bestuursvergadering (indien noodzakelijk / gewenst)
-gastsprekers met lezingen over actuele of heemkundig gerelateerde onderwerpen
-bezoek aan voor de vereniging relevante recepties / bijeenkomsten (bestuur)
-bijhouden website / facebookpagina ( Piet, Leo,Werner)
+ daarbij van buitenaf gestelde vragen beantwoorden.
-persberichten in Diosablad / (kabel)krant (secretaris)
-afwerken QR-coderingen (Ruud)
-aanpassing plaquette steenpontveerbankjes (bestuur)
-bestrating bij steenpontveerbankjes (Richard)
-onderzoek Maaskanalisatie (Piet + Werner)
-onderzoek Kasteel Balgoy (Antal + Geert-Jan)
Wensen voor 2018:
-prettige voortgang van de lopende zaken
-samenwerking met het archief van Tweestromenland
-afwerking veiliger opgang Oude Toren

REDACTIE TIJDSCHRIFT TWEESTROMENLAND

Doelstelling werkgroep:
Het uitbrengen 4 keer per jaar van het verenigingsblad Tweestromenland.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
De redactie vergaderde dit kalenderjaar vijf keer (17-1, 22-2, 17-5, 17-7 en 20-9). Tijdens deze
vergaderingen werden de inhoud van en mogelijke artikelen voor het tijdschrift besproken.
De redactie was zeer verheugd na lange voorbereiding in maart 2017 het eerste blad in kleur en op
het formaat A4 te kunnen presenteren. De reacties op deze omschakeling waren unaniem gunstig.
Wel drongen enkele leden erop aan om naast meer wetenschappelijke artikelen ook de ‘doorsnee’
leden niet te vergeten.
Als voorbereiding vergaderde de redactie op 11 januari met de uitgever en vormgeefster, resp. Henk
van der Bend en Tessa Dix om zaken als opmaak en tijdspad ter bespreken. Na het tweede nummer
werd een evaluatievergadering met hen beiden gehouden (12 juli). Voor de auteurs werden Richtlijnen
opgesteld. Deze zijn via de site van de vereniging in te zien en te downloaden.
Aan het verschijnen in kleur was ook een ledenwerfactie gekoppeld. Dit heeft geresulteerd in meer
dan 60 aanmeldingen van nieuwe leden. Daarom is in overleg met het bestuur besloten deze actie
ook in 2018 voort te zetten. Een ander gevolg van het verschijnen in de nieuwe vorm is de toevloed
van nieuwe artikelen. Blijkbaar vinden mensen het nu de moeite waard hun artikelen aan ons ter
publicatie aan te bieden.
Bovendien kon de redactie in de loop van het jaar een nieuw redactielid verwelkomen in de persoon
van dr. Theo van Dun.
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Geplande activiteiten voor 2018:
Het uitgeven van vier nummers van het verenigingsblad Tweestromenland.

Wensen voor 2018:
Nog meer leden voor de vereniging en artikelen voor ons blad. Het streven is om in de loop van 2018
een nummer vóór te gaan lopen in de voorbereiding.
Begaan zijnde met de kwaliteit van een ander schriftelijk product van de vereniging, namelijk de
Tweestromenlandreeks is het een wens van de redactie van het tijdschrift dat er voor de reeks een
eigen redactie komt.

TOPOGRAFISCHE HISTORISCHE ATLAS

Doelstelling werkgroep:
Het beschrijven, digitaliseren en archiveren van het bestaand aan foto's, dia's, negatieven en
glasnegatieven, illustraties, ansichtkaarten en geografische kaarten.
Terugblik op de activiteiten van 2017:
Als werkgroep zijn we doorgegaan met scannen van foto's en dia's en deze op te nemen in het Adlib
programma.
Voor bereidingen getroffen voor op til zijnde verhuizing, o.a. Foto Collectie controleren en dozen
etiketteren.
Foto's en informatie verstrekt via John Raggers uit Maasbommel aan het boek "Grote Werken Maas
en Waal".
Foto's en informatie verstrekt aan Thomas Merkus i.v.m. hert samenstellen van een film over Wijchen
betreffende de jaren 60-7- en 80 van de 20ste eeuw. (Van Boerengat naar Kleine Stad.)
Maar er is vooral een groot deel van de tijd besteed aan het inpakken vóór de verhuizing en het
uitpakken na de verhuizing. Vooral het weer ordenen van de collectie en het handmatig op de plaats
terugzetten van ca. 9.000 dia's heeft veel tijd gevraagd.
Het inrichten, kasten e.d. plaatsen en inruimen, van het documentatie centrum heeft ook nogal wat
inspanning gekost.
Presentatie verzorgt in het documentatie centrum tijdens Wijchen Present en tijdens de
vrijwilligersmiddag in het Mozaïek.
De samenwerking met de Driestroom voor het digitaliseren van de dia's is steeds doorgegaan en is de
gehele diacollectie voor 85% bij de jaarovergang digitaal gescand.
Plannen voor 2018:
Afronden scannen van dia's en de codering aanpassen met de teksten per woonplaats en het geheel
opnemen in het Adlib bestand.
Voortzetten van het scannen van foto's en bewerken in het Adlib programma.
Meewerken aan projecten die zich zullen aandienen o.a. voor tentoonstellingen in het Streekmuseum
te Beneden-Leeuwen en het Kasteelmuseum te Wijchen.
Verder, daar waar ons vragen gesteld worden over bijzondere zaken aangaande beeldmateriaal en/of
feiten en gebeurtenissen uit de diverse dorpen van ons verspreidingsgebied, geven van presentaties,
bijdragen voor tijdschrift(en) e.d. zullen wij naar beste vermogen onze bijdrage blijven leveren.
Wij zullen ook de samenwerking met de Driestroom warm houden zodat het digitaliseren van
beeldmateriaal met verhoogde capaciteit kan doorgaan.
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MEDEWERK(ST)ERS
LIJST VAN MEDEWERK(ST)ERS per 31 december 2017
ALGEMEEN
ALGEMEEN BESTUUR
Wies Berris-Visschers, voorzitter
Werner Caldenhoven, penningmeester
Sjef Daverveld, secretaris
Herman Driessen
Henk van Elk
Willeke Guelen
Leo van Stippent

Wijchen
Wijchen
Wijchen
Druten
Puiflijk
Beuningen
Wijchen

ADMINISTRATEUR
Werner Caldenhoven

Wijchen

LEDENADMINISTRATIE
Anjo Arntz – Huijbers
Henk Vormer (bezorger Wijchen e.o.)

Wijchen
Wijchen

DETACHERING WERKBEDRIJF RIJK VAN NIJMEGEN
Jan Kersten
Nijmegen
Petro van Vondelen
Nijmegen

WERKGROEPEN
ARCHIEVEN MAAS EN WAAL
Sjef Daverveld, voorzitter
Frans van Tuil, secretaris
Chris Hendriks
Ton Wouters
Jan Jansen
Riejet de Kleijn

Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen

STICHTING “HET BATENBURGS ERFGOED”
Jan Derks, secretaris, penningmeester
Batenburg
Jan van Dijk, onderhoud
Batenburg
Harrie Hooymans, financiën en gids
Batenburg
Janus Kolen, voorzitter
Batenburg
Mary de Vries – Tol, PR-film
Batenburg
BEWAORSMIENSE
ALGEMEEN BESTUUR
Henk van Elk, vurzitter
Herman Driessen, sik
Andre Jansen

Pufl’k
Drute
Deest
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TAOL
Anneke Markus
Jan Marcus
André Janssen
Henk van Elk
CULTUUR
Theo Verhoeven, voorzitter
Leo Adams, secretaris
Jan Basten, penningmeester
Karel van de Belt
Jovita van de Klok
Ria van der Velden
Jan Vink
Wim van Leeuwen
BOEDERIJ & LAENDSCHAP
Leida Bernts
Joep van den Brink
Henk van Elk
John Heemskerk
André Janssen, contactpersoon
Lies van Welie-Sas

Druten
Druten
Deest
Puiflijk
Druten
Druten
Afferden
Druten
Druten
Deest
Dreumel
Appeltern
Horsse
Appeltère
Pufl’k
Bunninge
Deest
Dreumel

BIDPRENTJES
Wil Arts-Loermans
Tiny van Megen- Krommedam
Lidy Hoftijzer-Lendering (contactpersoon)

Wijchen
Wijchen
Beuningen

ERFGOEDSTUDIEHUIS
Judith Toebast
Hella Jooren
Carolien Guelen
André Jansen
Ben van Dijk
André Kersten
Wim Kattenberg (contactpersoon)

Wijchen
Wijchen
Hernen
Deest
Alphen
Wijchen
Wijchen

EVENEMENTENCOMMISSIE
Jan Loeffen, coördinator
Tonnie Hermens
Herman Driessen
Max Blans

Horssen
Winssen
Druten
Groesbeek

HISTORIE ALTFORST
Karin van Teeffelen
Willie Janssen-Steenberg
Herman Janssen

Altforst
Altforst
Altforst

HISTORISCH GEMOTORISEERD VERKEER
Hans Jurriëns
Ben Arts
Rien Geurts
John van Heck
Anton Janssen
Frans van Leeuwen
Marinus Bergers
Ria Gradussen
Ben Kolvenbach

Beneden-Leeuwen
Beneden-Leeuwen
Druten
Beneden-Leeuwen
Nijmegen
Beneden-Leeuwen
Maasbommel
Beneden Leeuwen
Boven Leeuwen
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Marinus Lefebré
Wim Moorman

Beneden Leeuwen
Druten

IT
Jan van Kerkhof
Wim Wijtmans

Wijchen
Wijchen

KNIPSELDIENST
Henk Arntz, coördinator
Aleid Kamerman – Wilmink
Riet van Pelt – Bijl
Ad van Staveren
Jan Stuart
Ronnie Wismans
Ton Wouters
Chris Hendriks

Wijchen
Wijchen
Wijchen
Balgoij
Wijchen
Alverna
Wijchen
Wijchen

LITERATUURCOMMISSIE
Martin Bergevoet
Aleid Kamerman-Wilmink

Venlo
Wijchen

MAAS & WAAL CULTUUREXPRESS
William van den Akker
Jan Dekkers
Ben van Dijk
Rudy van Haren
Arnold de Kock
Louis Kuus
Heniie Sibon
Jan Reijnen

Beuningen
Druten
Alphen
Balgoy
Beneden-Leeuwen
Heerewaarden
Beuningen
Puiflijk

MAAS EN WAALSE GESLACHTEN
Henk Arntz
Sjef Daverveld
Jo Heijsen
Theo van Herwijnen
Aleid Kamerman-Wilmink
Jan van de Mond
Riet van Pelt-Bijl
Leo van Stippent, voorzitter
Willie de Waal

Wijchen
Wijchen
Wijchen
’s-Hertogenbosch
Wijchen
Cuyk
Wijchen
Wijchen
Afferden

MAAS EN WAALSE STREEKDRACHT & MODE
Wies Berris-Visschers, coördinator
Wijchen
Mieke Buzing
Druten
Roelie Cornelissen
Druten
Ger van Dreumel
Wijchen
Henk van Elk
Puiflijk
Carla en Toon van Erp
Beneden-Leeuwen
Henriëtte van Gemert
Druten
Chris Hendriks
Wijchen
Sien van Heck
Wijchen
Marja Hol
Beneden-Leeuwen
Tine en Jan Leenders
Beneden-Leeuwen
Charlotte Visker
Zutphen
Anny Reuser
Beneden-Leeuwen
Jan en Thea Stuart
Wijchen
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Nellie Toebast
Charlotte Visker
Kitty van der Vliet

Druten
Zutphen
Boven-Leeuwen

OPEN MONUMENTENDAG
Henk Peereboom, voorzitter werkgroep OMD

Beuningen

Michele Buitenrust Hettema contactpersoon Wijchen
Gerard Jansen
Deborah Koers
Daniella van Mill
Jan Nillesen
Theo Verheijen

Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
Balgoij

Pieter van Oss, contactpersoon Beuningen
Marcel Spiertz
Paul Smits

Winssen
Winssen
Weurt

Henk van Elk, contactpersoon Druten
Herman Driessen
André Janssen

Puiflijk
Druten
Deest

PAGUS BALGOYE
Wil Giesbers, voorzitter
Werner Peters, penningmeester
Leo Bijmans, secretaris
Geert-Jan Arts
Adriaan Berben

Balgoy
Balgoy
Balgoy
Wijchen
Overasselt

REDACTIE TIJDSCHRIFT
Martin Bergevoet, coördinator
Ellen Brons
Jan Dekkers
Janus Kolen
Adriaan Maters
Theo van Dun

Venlo
Beneden Leeuwen
Druten
Batenburg
Beuningen
Wijchen

TOPOGRAFISCH HISTORISCHE ATLAS
Ab van Eck
Guus van Heck, coördinator
Ben Nelissen
Jos van Tongeren
Leo Rosbender

Boven Leeuwen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
Wijchen
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