Jaarverslag 2018
Historische Kring Doornenburg
Voorwoord: Afgelopen jaar hebben we intern hard gewerkt om de
tweewekelijkse werkavonden goed te laten verlopen. We zijn weer verhuisd
naar zaal 4 en hebben de kasten opnieuw ingericht. Alle mensen die geholpen
hebben bij deze verhuizing, Bedankt. Verder zijn we druk bezig om het archief
te digitaliseren en we blijven ons inzetten om de geschiedenis van
Doornenburg levend te houden.

Activiteiten die plaats vonden in 2018
1) Ledenvergadering in april met een lezing over de geschiedenis van
steenfabriek “de Huissensewaard. In samenwerking met de historische
kring Angeren werden een aantal foto’s getoond en werd een apart extra
themanummer van de Heraut aan alle leden toegezonden.
2) In hechte samenwerking met schippersvereniging “Sterreschans” werd
een uitgebreide tentoonstelling verzorgd onder de naam “Doornenburg
voor anker”. De innige relatie van Doornenburgers met de rivieren en
met name het dagelijks leven van Doornenburgers op de binnenvaart
werd nader belicht aan de hand van uitgebreid fotomateriaal,
scheepsmodellen en historische documenten en voorwerpen.
3) Ledenvergadering in november met een lezing over bombardementen in
Doornenburg en omgeving. Deze lezing werd druk bezocht en er was een
interessante discussie nadien.
4) Op verzoek van de leden werden werkmiddagen georganiseerd. Daarvan
zijn er nu drie geweest, die wisselend bezocht zijn. We zijn benieuwd hoe
de toekomstige werkmiddagen verlopen qua belangstelling.
5) De veldoven in de Roswaard heeft nog steeds onze aandacht. Er zijn
gesprekken geweest met meerdere instanties voor het behoud van deze
veldoven.
6) Herman Bronkhorst heeft tijdens het festijn rond “de slag om
Doornenburg” op kasteel Doornenburg een doorlopende presentatie

verzorgd over de geschiedenis van de Noormannen in Doornenburg.
Deze werd druk bezocht en door de bezoekers hoog gewaardeerd.
7) De redactie van de Heraut heeft weer twee interessante en fraai
uitgevoerde nummers verzorgd, met kleurendruk aan de buitenzijde,
alsmede een extra nummer over de steenfabriek Huissensewaard.
Complimenten aan de redactie zijn zeker op zijn plaats.

