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“AAN DE WEG TIMMEREN”
Historische Kring Doornenburg
Voorwoord
Achter ons ligt een jaar van opbouwen, stenen leggen: intern zaken op orde brengen en extern
uitdragen dat de Historische Kring Doornenburg (HKD) gezien mag worden. Dit alles vanuit het idee dat
bezig zijn met de lokale geschiedenis van de doorsnee Doornenburgers een boeiend tijdverdrijf is. Dit
alles ging en gaat niet vanzelf, maar het was en is meer dan de moeite waard.
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Straatstenen waarop we trots zijn
Terugkijkend op werkjaar 2016 zijn we in het bijzonder trots op de straatstenen die we met elkaar
gelegd hebben.
Aanzienlijk meer leden
In het afgelopen jaar zijn we van 100 naar ongeveer 150 leden gestegen. Een forse groei, vooral tot
stand gekomen door de zichtbaarheid van de HKD, op allerlei plaatsen en bij allerlei gelegenheden.
Betere digitale ondersteuning voor meer bezoekers tijdens de werkavonden
Het aantal bezoekers tijdens de werkavonden is afgelopen jaar duidelijk toegenomen, al schommelde de
opkomst nogal. Mogelijke oorzaken? Mogelijk omdat het archief nog niet gedigitaliseerd is? Misschien
de verleidingen van de TV, voornamelijk voetbal? Mogelijk ook dat we als HKD nog niet de juiste formule
hebben gevonden om nieuwkomers zo aan ons te binden dat ze ook een vaste bezoeker worden?
Wat een grote vooruitgang is - en daarvoor heel veel lof voor Herman Bronkhorst en Tonny Niels - is dat
sinds medio 2016 bezoekers van de werkavonden gebruik kunnen maken van een aantal laptops danwel
met hun eigen laptop kunnen inloggen. Voor bijvoorbeeld het invoeren van gegevens is dit een enorme
stap vooruit gebleken. Ook is het mogelijk in te loggen op het fotoarchief van de HKD.
Verbetering van de bestuursorganisatie
Vergaderde het bestuur in 2015 in zijn opstartfase maandelijks, afgelopen jaar werd dit
tweemaandelijks. Het Actieprogramma dat door de ledenvergadering was vastgesteld, fungeerde
daarbij als bestek/leidraad. Alle bestuurszaken worden sindsdien online (OneDrive) opgeslagen, wat
geleid heeft tot een, voor alle bestuursleden toegankelijk bestuursarchief.
In de ledenvergadering van mei werd als opvolger voor Herman Bronkhorst tot nieuwe penningmeester
benoemd Marijke van Aalten. We zijn Herman dank verschuldigd voor zijn rentmeesterschap in de
afgelopen jaren en voor de zorgvuldige manier waarop hij de penningen aan Marijke heeft
overgedragen.
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PR kreeg ruime aandacht
De periodieke aandacht voor PR waarmee in 2015 een begin is gemaakt, kreeg in 2016 extra impulsen.
Bijna tweewekelijks werd copy in Gemeentenieuws geplaatst over allerlei soort onderwerpen.
Daarnaast - waardoor ook meer jongeren werden bereikt - werd vanaf maart veel informatie via de
eigen Facebook-pagina gedeeld; inmiddels heeft de HKD 380 volgers.
De medio 2015 vernieuwde website voldoet niet aan de verwachtingen - niet gebruikersvriendelijk- en
heeft daarom niet de noodzakelijke aandacht gekregen.
Ook was het bestuur, ondersteund door enkele vrijwilligers, aanwezig bij “De Doornenburgse Dag”
waarbij via het Geluk van Lingewaard de Redoutes centraal stonden (HKD stond met een eigen redoute
in de tuin van de voorzitter en met een kraam op de markt) en de Kerstmarkt (De Kerk, december).
Activiteiten
(1)

4 themavonden
In 2016 hebben we 4 thema-avonden georganiseerd waarvan twee in combinatie met een
ledenvergadering. De belangstelling hiervoor was erg groot waarbij ook een grote actieve
betrokkenheid zichtbaar was bij de bezoekers.
De 4 thema’s waren:
(1) “Spookt het in Doornenburg e.o. langs de Waal?”. Inleider: Ferdinand van Hemmen.
(2) “Gelderse Steenfabricage. Arbeiders en Fabrikanten In Nijmegen & omgeving en in de
oostelijke Betuwe”. Inleider: René van Hoften.
(3) “Hoe zet je een stamboom op?”. Inleider: Willem Rasing.
(4) “Doornenburg - de wereld in zakformaat; 6 bakkers op het dorp en toch allemaal brood op
de plank!”. Inleider: Theo Huting.
De organisatie van deze avonden vergde zoveel van bestuursleden dat in het najaar besloten
werd het aantal themadagen voor 2017 terug te brengen naar 2 per jaar.

(2) Fototocht voor basisschoolleerlingen
In februari hebben we bij wijze van proef een foto-speurtocht door Doornenburg georganiseerd
voor leerlingen van de basisscholen: ‘aan de hand van foto’s van vroeger en nu kijken en horen
hoe het dorp in meer dan honderd jaar is veranderd”. Deze succesvolle tocht kreeg veel mediaaandacht. Ook werd met op de basisschool met leerlingen van gedachten gewisseld over
‘Doornenburg en de Tweede Wereldoorlog’.
(3)

Trug in de tied aon de hand van ’n lied
In september werd - onder bezielende leiding van Luuk Timmers en Gert Huting – begonnen met
oefenen voor de zeer succesvolle liederenmiddag en - avond op 4 februari 2017.

Uitgifte van Heraut
In 2016 werd in het voor- en in het najaar een nummer uitgebracht van onze Kringblad De Heraut. Vaste
redactie-krachten waren Chris van Asperen (eindredactie), Herman Bronkhorst en Harry Peters. Alle
reden om trots te wezen op de kwaliteit van de Herauten. Verheugend is ook dat er nog steeds veel
vraag is naar het themanummer over de Tweede Wereldoorlog.
Ook doen we onderzoek naar de mogelijkheid om oude Herauten te laten in te binden.
Werkgroepen
In 2016 waren de volgende werkgroepen actief bij de HKD:
(1) Projectgroep de Burgeu. Er is in het verslagjaar heel veel werk verzet, ter voorbereiding van een
boek over de Burgeu. De planning van de uitgave is zomer 2017. Subsidie is gevraagd en
verkregen van een 4-tal organisaties en bedrijven. Ook een infopaneel op de Rijndijk zit in de
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(2)
(3)
(4)
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pijplijn. Trekekers: Catharien Kerckhoffs, Jo Ubbink en Ben Geurts, met daarnaast als
projectgroepleden Geert Burgers en Luuk Timmers.
Werkgroep bidprentjes. Mieke Peters is al geruime tijd volop bezig met het digitaliseren van vele
honderden bidprentjes die we als HKD in bezit hebben. Klasse.
Werkgroep Foto’s. Piet en Ben Witjes en Luuk Timmers proberen zoveel mogelijk, mede met
ondersteuning van Herman Bronkhorst, de foto’s van de HKD te digitaliseren.
Werkgroep Winkels die mede in vervolg op de thema-avond over winkels het vroegere
winkelbestand van Doornenburg in kaart wil brengen. Leden in het verslagjaar: Catharien
Kerckhoffs, Wim v. Kol en Dorothe Wijlhuizen.

Straatstenen met hobbels
Archief: ons zorgenkind
In 2016 heeft het bestuur nog geen adequate oplossing kunnen vinden voor een goede archivering. In
januari 2017 is na veel vooronderzoek in 2016 een principebesluit genomen over de aanschaf van een
archiefsysteem.
Door gebrek aan menskracht is ook het archief op de zolder van het OC nog niet opgeruimd en in kaart
gebracht.
Steenoven Roswaard
Ons primaire doel is te voorkomen dat de steenoven op de Roswaard - een gemeentelijk monument
- nog verder vervalt. In 2015 en 2016 is daartoe veel initiatief getoond.
De HKD stoot echter op een muur van desinteresse bij de gemeente. Een in maart gestuurde brief
werd pas na een half jaar - na een hernieuwde brief - beantwoord. Wordt vervolgd.

Vermeldenswaardig

De HKD kreeg ook in 2016 van particulieren foto’s, bidprentjes, boeken, oude kranten etc. aangereikt.
We zijn daar erg blij mee.

Samenstelling van het Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Luuk Timmers
Ben Geurts
Herman Bronkhorst
Marijke van Aalten
Truus Lichtenberg
Geert Claassen

Vanaf 1-7-2015
Vanaf 1-7-2015
Tot 1-5-2016
Vanaf 1-5-2016
Vanaf 8-12-2015

Slotwoord
De eerste stappen naar een meer eigentijdse HKD zijn gezet. De weg is nog lang, maar de ingezette
koers en de bereikte resultaten geven vertrouwen voor de toekomst, mits dat de HKD over voldoende
actieve vrijwilligers kan beschikken want daar ligt de achilleshiel.
Veel dank zij we verschuldigd aan alle actieve vrijwilligers. Veel dank voor jullie inzet en enthousiasme;
jullie zijn keien.
Voor akkoord (4 april 2017)
Voorzitter

Secretaris
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