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“JUBILEUM-JAAR vol JUWEELTJES”
Historische Kring Doornenburg
Voorwoord
Achter ons ligt een jubileumjaar (30 jaar HKD) van hard werken: naast de interne organisatie verder op orde
brengen vooral extern laten zien dat de Historische Kring Doornenburg (HKD) een actieve vereniging is die aan de
weg timmert. Dit alles vanuit het idee, al 30 jaar, dat bezig zijn met de lokale geschiedenis van de doorsnee
Doornenburgers een boeiend tijdverdrijf is.

1.

JUWEELTJES
Terugblikkend op het afgelopen jubileumjaar 2017 zijn we in het bijzonder trots op de volgende juweeltjes die we
met elkaar gedeeld hebben.
Liederendag
Onder leiding van Gert Huting en Luuk Timmers heeft een gelegenheidskoor – na maandenlange voorbereiding op 4 februari in het Ontmoetingscentrum ons Jubileumjaar geopend met twee zeer geslaagde en uitverkochte
concerten “Trug ien de tied, aan de hand van ’n lied”.
Het repertoire bestond uit liedjes die over Doornenburg en zijn bewoners gaan, zoals:

• Oude Stoomtram
• Doornenburgs Volkslied
• Plekske aon de Rien
• Ode aan Doornenburg.
• Doornenburg, mien durpke
De bezoekers gingen nog net niet op de stoelen staan, maar waren laaiend enthousiast. Zij werden aan de hand
van liederen en beelden, ondersteund door sketches en door optreden van de Schutterij, meegenomen in de
geschiedenis van Doornenburg: een klein dorp met een groots verleden.
De liederen zijn opgenomen in een prachtig uitgegeven brochure die nog steeds te koop is bij de HKD.
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Burgeu
Boek
Op vrijdag 8 september werden de 2 eerste exemplaren van het boek over de Burgeu tijdens een feestelijke
presentatie in de Blokhut de Sterrenschans aangeboden aan Ria Meuwsen, weduwe van Jan, en Patrick Leenders,
zoon van Jo.
Het boek schetst beknopt de geschiedenis van de Burgeu als onderdeel van de Roswaard, vanaf de Middeleeuwen
tot ongeveer 1950. Veel foto’s, kaarten, overzicht van de bewoners, verhalen en anekdotes van en over oudbewoners. Het is samengesteld door een drietal leden van de Historische Kring Doornenburg (Catharien
Kerckhoffs, Jo Ubbink en Ben Geurts) en prachtig vormgegeven en uitgegeven door Richard van Driel (ABC
Drukkerij Doornenburg).
De totale verkoop-voorraad, 300 exemplaren, was op het eind van het verslagjaar verkocht, wat met name veel
extra werk meebracht voor penningmeester en secretaris.
Infopaneel
Dankzij de Werkgroep Burgeu en in het bijzonder Jo Ubbink werd op 24 november een Infopaneel over de Burgeu
op de Rijndijk onthuld door de Doornenburgse kinderburgemeester Guus Kramer, in aanwezigheid van de
leerlingen van groepen 6,7 en 8 van De Doornick. De leerlingen, geïnspireerd door Gert Huting (nieuw lied over de
Burgeu), zongen 2 Doornenburgse liederen. Op een aansprekende manier werd een verbinding gelegd tussen
verleden en toekomst.
Sponsoren
Boek en Infopaneel waren niet mogelijk geweest als de HKD geen sponsorgelden had gekregen van Rodruza
(familie Terwindt), Hart4Doornenburg, Rabobankfonds Oost Betuwe, Steunstichting Doornenburg-Gendt, familie
Wiet Cornelissen, Rijkswaterstaat en Drukwerk ABC/Doornenburg.
Media
Verheugend was de grote aandacht in de media: TV-Gelderland, Omroep Lingewaard, De Gelderlander e.a.
Op naar de 200 leden
Door de vele persaandacht in 2017 en vooral door de verkoop van het Burgeu-boek is in het afgelopen jaar het
aantal leden gestegen van 70 medio 2015 naar bijna 200 eind 20127. In 2,5 jaar tijd bijna een verdrievoudiging van
het aantal leden.
Betere digitale ondersteuning voor meer bezoekers tijdens de werkavonden
De door Herman Bronkhorst en Tonny Niels in 2016 ingezette ICT-stappen hebben ertoe geleid dat nu tijdens
werkavonden gebruik gemaakt kan worden van laptops, foto’s gedigitaliseerd kunnen worden en met de
verwerking van informatie van/op bidprentjes een flinke slag geslagen kan worden.
PR kreeg opnieuw veel aandacht
De periodieke aandacht voor PR waarmee medio 2015 een begin is gemaakt, kreeg ook in 2017 extra impulsen wat
door de leden zeer werd gewaardeerd, met een toename van bezoek tijdens de werkavonden tot gevolg. Naast
veelvuldig plaatsing van Copy in Gemeentenieuws kreeg de HKD ook op Facebook veel aandacht; inmiddels
ongeveer 450 volgers.
Ook werden inleidingen verzorgd voor groepen binnen en buiten Doornenburg en waren we met veel positieve
respons aanwezig op de Kerstmarkt.
2 themAvonden
In 2017 hebben we 2 thema-avonden georganiseerd, in combinatie met een ledenvergadering. De belangstelling
hiervoor was groot. De 2 interessante thema’s waren:
(1)
“Doornenburgs zorg kleurde veel jaren Wit-Geel. Het Wit-Gele Kruis in Doornenburg (1940- 2000)”. Inleider:
Chris van Asperen.
(2)
“Herkomst van de oude veldnamen/buurtschappen in Doornenburg”. Inleider: Luuk Timmers.
Uitgifte van Heraut
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In 2017 werd in het voor- en in het najaar een nummer uitgebracht van onze Kringblad De Heraut. Vaste redactiekrachten waren Chris van Asperen (eindredactie), Herman Bronkhorst en Harry Peters. Dankzij hun actieve inzet is
de Heraut voor de leden een belangrijke pijler van de HKD, zozeer zelfs dat in het voorjaar tijdens de
ledenvergadering een pleidooi werd gevoerd om jaarlijks meer Heraut-nummers uit te brengen. Dit is echter
praktisch niet haalbaar.
Werkgroepen
In 2017 waren - naast het vele werk dat vrijwilligers zoals Thea Buitenhuis verrichtte - de volgende werkgroepen
actief bij de HKD:
(1)
Werkgroep bidprentjes. Mieke Peters was de actieve vrijwilliger die hard bleef trekken aan het digitaliseren
van vele honderden bidprentjes.
(2)
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.
(3)
De Werkgroep Winkels die mede in vervolg op de thema-avond van najaar 2016 over winkels het vroegere
winkelbestand van Doornenburg in kaart wil brengen, leed in 2017 een slapend bestaan.

2.

Edelstenen die nog onvoldoende glans geven
Archief: bleef een zorgenkind
Ook in 2017 heeft het bestuur nog geen definitieve oplossing kunnen vinden voor een goede archivering. Was in
januari 2017 na veel vooronderzoek een principebesluit genomen over de aanschaf van een duur archiefsysteem,
door een genereus aanbod van Gerico de Vries wordt nu gewerkt aan een systeem dat enerzijds voor velen
toegankelijk is, ook van-huis-uit.
Door gebrek aan menskracht en de drukte rondom de Liederenconcerten en het Burgeu-project is ook in 2017 het
archief op de zolder van het OC helaas een stofnest gebleven.
(Foto-) Fiets- en wandeltocht voor basisschoolleerlingen
Deze - in samenwerking met Sjors - voor april en mei 2017 geplande tochten zijn grotendeels In het water gevallen.
Er waren voldoende aanmeldingen, maar op het allerlaatste moment zegden deelnemers af. Frustrerend gezien
het veel voorwerk. Voor de HKD reden om in 2018 een minder vrijblijvende koers in te slaan.

Vermeldenswaardig
De HKD kreeg zoals vaak ook in 2017 van veel leden en niet-leden foto’s, bidprentjes, boeken, oude kranten etc.
aangereikt. We zijn daar erg blij mee.

Samenstelling van het Bestuur
Ben Geurts is om privé-redenen in december afgetreden asls secretaris en werd per 1 januari 2018 opgevolgd door
Jana Arends.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

1 januari 2017
Luuk Timmers
Ben Geurts
Marijke van Aalten
Truus Lichtenberg
Geert Claassen

1 januari 2018
Luuk Timmers
Jana Arends
Marijke van Aalten
Truus Lichtenberg
Geert Claassen

Slotwoord
Het Jubileumjaar was een zeer geslaagd jaar. Extra veel dank zijn we verschuldigd aan alle actieve vrijwilligers die
van dit jaar een jubeljaar maakten. Veel dank voor jullie kennis, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Zonder
jullie was de HKD “Alverloren”. Maestro’s!
Ook een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van het Ontmoetingscentrum; niets was voor hen te veel
als we hulp vroegen.
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Voor akkoord (17 april 2018)
Voorzitter

Secretaris
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