
 

 

JAARVERSLAG BESTUUR 2022. 

Ledenaantal 
Op 1 januari 2022 telde de Historische Kring Bemmel 474 leden en 60 gezinsleden. In totaal zijn dat 
534 leden. Op 31 december 2022 was het ledenaantal 471 en 60 gezinsleden. Met een totaal van 531 
heeft de HKB 3 leden minder dan in 2021.  
  
Bestuur  
Bestuursleden treden steeds aan voor een periode van 3 jaar. 
 

Naam: Functie: Aftredend  
G.Th. Bouwman voorzitter 2025 
H. Teunissen secretaris 2023 
W.J.F.G. Bouwman penningmeester 2023 
M.Loonen secretaris 2024 

 
Kascontrolecommissie  
De leden van de kascontrolecommissie worden steeds benoemd voor een periode van 3 jaar. 
 

Naam: Aftredend  1 jr verlenging 
Miriam de Groot 2021 2022 
Paul Oostervink 2023  
Nol van Rossum 2023  
Denis Schils 2025  

 
Interne aangelegenheden  
 In 2022 heeft het bestuur 10 keer vergaderd 
 De openstelling op dinsdagochtend is in gelukkig het hele jaar gelukt. 

 
Activiteiten 
 Er verschenen volgens planning 3 Kringbladen. Het Kringblad heeft een nieuw uiterlijk gekregen 

en wordt nu in kleur uitgegeven.   
 Op 16 maart heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 
 Aansluitend aan de ledenvergadering heeft Pierre Cuypers een lezing gegeven over de 

Wederopbouw. 
 Op 28 mei was eindelijk (na corona) weer een uitje georganiseerd. Een dagje naar Groesbeek. 26 

personen hadden zich aangemeld. Eerst een bezoek aan het Vrijheidsmuseum en na de lunch 
een wijnproeverij in de Colonjes. 

 Op 25 november werd de eerste Historische Pubquiz gehouden. Een deelname van 12 teams en 
de deskundige leiding van Pierre Cuypers en Charles Derksen maakten de Historische Pubquiz tot 
een groot succes.  

 Ook in 2022 heeft de HKB meegedaan aan de Rabo Clubsupport. Het resultaat was een 
opbrengst van €445,26. Een mooi resultaat. 

 Het plan om de 2 pilaren van de Leemkuilselaan weer een plaats te geven is definitief stopgezet. 
Het was niet mogelijk de vergunning rond te krijgen. 

 Het hele jaar door is De Bemmelaar weer gevuld met foto’s.  
 In de Terugblik van Tabula Batavorum is ook dit jaar een artikel verschenen vanuit de HKB: Roger 

Crols en Lotte Schuitemaker schreven een artikel over de wederopbouwarchitectuur van 
gemeentearchitect Charles Estourgie. 

 
 



 

 

Website 
Ook in 2022 werd de website goed bezocht en de Bemmelaar was ook weer populair.  
De wekelijkse foto leverde een hoog gemiddeld aantal kijkers op.  
 
De vrijwilligers en de werkgroepen  
Zowel de vrijwilligers als de werkgroepen zijn weer aan het werk. De werkgroep Archeologie en de 
werkgroep Genealogie zijn verschillende keren bij elkaar geweest en hebben hard gewerkt aan het 
inhalen van de coronatijd. De digitalisering gaat nog steeds door. Een werkgroep komt regelmatig bij 
elkaar en onze technisch deskundigen blijven bezig om de mogelijkheden te optimaliseren.  
 
Externe relaties 
De kring is aangesloten bij de volgende overkoepelende organisaties: 
 Erfgoed Gelderland 
 Platform Cultuur Historische Erfgoed Lingewaard, een platform waarin o.a.  Historische Kringen 

van de gemeente Lingewaard en het Streekmuseum zijn vertegenwoordigd. 
 Stichting Menno van Coehoorn 
 Tabula Batavorum 
 
Het Kringblad wordt verstuurd naar: 
 Gemeentebestuur van Lingewaard 
 De plaatselijke bibliotheek  
 De Bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 Erfgoed Gelderland 
 Koninklijke Bibliotheek te Den Haag  
 De Historische Kringen in de gemeente Lingewaard 
 
Bemmel, december 2022 
Bestuur Historische Kring Bemmel.  


