
 

 

Jaarverslag van de secretaris 2017. 

Interne verenigingsaangelegenheden 

Op 1 januari 2017 telde de Historische Kring Bemmel 535 leden. Op 31 december 2017 heeft de 
Historische Kring Bemmel 484 + 59 gezinsleden. In totaal zijn dat 543 leden. 
Dat betekent een groei van 8 leden t.o.v. de start in januari 2017. 
  
 

De samenstelling van het bestuur en het rooster van aftreden einde 2017 

Naam: Functie: Aftredend in maand en jaar: 

G.Th. Bouwman voorzitter Aftredend 2019 

W.J.F.G. Bouwman penningmeester Aftredend 2020 

B.T.M. van Orsouw secretaris Aftredend  2018 

C. Derksen lid Aftredend  2019 

M. Loonen lid Aftredend  2019 

H. Teunissen lid Aftredend  2019 

 

Activiteiten van het bestuur en activiteiten waar bestuursleden bij waren 
betrokken in organisatie en of uitvoering.  
 

• Het bestuur heeft in 2017 11 keer vergaderd.  

• Bestuursleden zijn op toerbeurt 7 keer aanwezig op dinsdagochtend tijdens de openstelling. 

• Er verschenen volgens planning 3 Kringbladen. 

• Verspreid door het jaar heeft Charles Derksen met een groep vrijwilligers een aantal 
dorpswandelingen voor groepen uitgevoerd. De reacties m.b.t.  deze 
dorpswandelingen zijn  zeer positief.  

• Medio maart organiseerde het bestuur de Algemene Leden vergadering gevolgd door 
een lezing. 

• In april/mei hebben Nol van Rossum en Ben van Orsouw de Historische Kring 
vertegenwoordigd, bij de voorbereiding op de dodenherdenking 4 mei, van een 
groep leerlingen van alle Basisscholen in Bemmel. 

• De excursie naar Langenboom telde 54, een volle bus deelnemers. Uit de reacties die 
de secretaris na afloop ontving kunnen wij concluderen dat de keuze voor deze 
excursie bijzonder gewaardeerd werd. 



• Vanaf het voorjaar heeft ook een aantal bestuursleden en vrijwilligers zich ingezet 
om de herdenking in oktober 2017 van “500 jaar Reformatie in Lingewaard “tot een 
succes te maken. 

• In september heeft een aantal bestuursleden medewerking verleend aan de 
geslaagde “Reünie van Basisscholen”, periode 1937-1947, in de Theaterkerk door er 
foto’s uit die periode te vertonen met mogelijkheid deze te bestellen en door boeken 
verkoop. 

• Voor de gratis dorswandeling in september tijdens “Open Monumentendagen was 
weinig belangstelling, mede door de slechte weersomstandigheden  

• Gijs Bouwman heeft in het najaar,  in samenwerking met de VPRO,  meegewerkt aan 
de totstandkoming van een TV documentaire met de naam Onzichtbaar Nederland,  
uitgezonden op 5 januari 2017. Het onderwerp waar Gijs over sprak: de IJssel Linie. 

• In december heeft het bestuur voor alle vrijwilligers een “Kerstborrel” georganiseerd 
in het Documentatie Centrum. 

 
Wij hebben geen lezing in oktober/november en de filmavond dit jaar georganiseerd. 
Door omstandigheden kon er in de maand januari geen filmavond plaats vinden. Dus 
besloten wij einde 2016 al dat de filmavond verplaatst zou gaan worden naar oktober 
november. Het bleek dat wij in november geen programma voor een avond vullend 
programma hadden. “De bekende oude doos” is bijna leeg hoewel daarvoor nog wel 
sporadisch filmbeelden die voor ons nieuwe zijn opduiken.  
 

De werkgroepen en de vrijwilligers: 

De Historische Kring Bemmel kan blijven ontwikkelen dankzij de inzet van vrijwilligers. 

Achter de schermen werken de vrijwilligers aan de verdere archivering van bijvoorbeeld het 

Documentatie Centrum. Vele kasten zijn nu geïnventariseerd en opgeruimd. Van een groot 

deel van de voorraad is nu een digitaal overzicht uitgewerkt.  

Ook de hele werkgroep beeld en geluid, opgesplitst dit jaar in een film en foto werkgroep, is 

mede dankzij het werk van een aantal “specialisten” in het najaar aan een nieuwe start 

begonnen om beelden en foto’s op te slaan in o.a. Adlib. Met behulp van weer een andere 

specialist worden vrijwilligers geschoold in het werken met dit programma.  De hele 

procedure van inbreng van nieuwe foto’s, het beschrijven ervan en het verwerken is nu 

duidelijk. Alle dubbele foto’s zijn verwijderd uit het Bronbestand. Het Bronbestand is slechts 

door twee personen te benaderen om dat bestand veilig te houden. 

De fotoherkenningsgroep: De fotoherkenningsgroep is uitgebreid met R. Bouwman en L. 

Tap.  Tot de zomer Is Maria Janssen coördinator van die fotoherkenningsgroep geweest. 

Door privé omstandigheden heeft zij die taak moeten beëindigen. Maria blijft echter wel als 

vrijwilliger betrokken bij fotoherkenning. Met dank aan Maria voor het vele jaren begeleiden 

van de foto herkenningsgroep. 



Genealogie: Een heel actieve groep vrijwilligers. Wim Bouwman is er als vertegenwoordiger 

van het bestuur nauw bij betrokken. Ook deze groep heeft mede dankzij Jan en Adri Stuart 

en Roy Derksen veel werk verzet. 

Archeologie: Ook deze werkgroep is weer actief. Vergaderingen rond de doortrekking van de 

A 15 werden gevolgd want daar zijn zeker plaatsen bij die archeologische onderzoeken 

opleveren. Regelmatig zien wij het onderwerp nu terug komen in artikelen in het Kringblad. 

ICT: De werkgroep ICT heeft een hele klus gehad in de zomer om alle Pc’s weer goed 

draaiende te houden. Een compliment voor Wim Verweijen is in deze op zijn plaats. Hij 

neemt vele initiatieven in deze en werkt vele uren om het voor vrijwilligers en bezoekers tot 

een goed werkende ICT omgeving te maken.  

Website: Onder leiding van Jos Bulters ziet de Website er goed uit. Alle aanbod wordt door 

Jos direct geplaatst. Een punt van aandacht ligt bij het verwijderen van verouderd materiaal. 

PR en activiteiten: Onder leiding van de voorzitter wordt veel aandacht besteed aan pr en 

activiteiten. Charles Derksen is hard op weg naar 5 jaar facebookpagina ‘Je bent een 

Bemmelaar als..’ 

Bij een aantal werkgroepen te weten: fotoherkenning, archeologie en film, ontbreekt nog 

een vrijwilliger die de taak coördinatie op zich neemt. 

 

Externe relaties 

De kring is aangesloten bij de volgende overkoepelende organisaties: 

• Stichting Gelders Erfgoed 

• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

• CHEL, een platform waarin o.a.  Historische Kringen van de gemeente Lingewaard en het 
Streekmuseum zijn vertegenwoordigd. 

 
Verder is er nog een keur aan verenigingen en instellingen waar het bestuur het Kringblad naar 
verstuurt. 

• Gemeente bestuur van Lingewaard 

• De plaatselijke bibliotheek  

• De dagopvang van ouderen in Bemmel en Haalderen o.a. de Minkhof. 

• De Bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

• Erfgoed Gelderland,  

• Koninklijke Bibliotheek te Den Haag  

• De Historische Kringen in de gemeente Lingewaard 
 
 
Bemmel, januari 2018,  
Ben van Orsouw, 
Secretaris Historische Kring Bemmel 


