
     


EXTRA NIEUWSBRIEF

                                                                                                              

Geachte leden van de Historische Kring Midden Betuwe,


Aan het winterprogramma 2019-2020 kwam plotseling een eind door de coronacrisis zodat we de 
lezingen van maart en april evenals de excursie in mei niet konden houden.

Of het zal lukken op de ons bekende 3e dinsdag in september het volgende winterprogramma 
weer te kunnen starten is nog lang niet zeker. We hebben voor deze winter een leuk programma 
klaar en we hopen dat de omstandigheden het toelaten om dit ook uit te kunnen voeren.

We hopen dat u ons niet in de steek zult laten als het onverhoopt weer uitgesteld moet worden.


Met een vriendelijke groet van uw voorzitter,


                                                                            Daan Tap


Van de secretaris:


Zoals in de nieuwsbrief van 1 april aangekondigd heb ik sinds enige tijd de taken als secretaris 
overgenomen van Ton Janssen. En ik heb er zin in!

Mijn naam is Marie Elings, ik ben met pensioen, woon in Andelst en sinds 2016 lid van onze 
Historische Kring.

Samen met de andere bestuursleden hoop ik een mooi volgend seizoen te verzorgen.


Wij vinden een extra nieuwsbrief in deze roerige tijd op zijn plaats om u te laten weten dat wij als 
bestuur niet stilzitten.

Een aantal bestuursleden en vrijwilligers zijn nog steeds druk bezig met het digitaliseren van 
allerlei materiaal. Denk hierbij aan krantenartikelen, foto's en beeldmateriaal zoals oude kaarten. 
Het is een enorme klus maar we vorderen gestaag.


Verder weten steeds meer mensen met vragen ons te vinden via de website. Ik noem iemand die 
graag wil weten welke soort lessen er gegeven werden op de voormalige Christine Hermine 
School in Zetten. 

Of iemand die graag wil weten waar zijn betovergrootvader heeft gewoond en of er van het huis 
nog foto's zijn....

Zo zijn er allerlei vragen waar wij zo goed mogelijk een antwoord op geven.


De Maria Magdalena Parochie heeft ons benaderd over het behoud van historische graven op de 
begraafplaatsen van de parochie. Of wij wilden helpen met informatie over eventuele belangrijke 
personen die er begraven liggen. 


"De Oorlog Dichtbij" is een project van het NOB (Netwerk Oorlogs Bronnen).

Zij willen graag onze kennis over lokale gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog delen om 
het WO2-erfgoed voor eenieder tot op een heel lokaal niveau beschikbaar te maken.


We kregen een bericht van het Platform Rampjaar Herdenking:

In 2022 is het Rampjaar van 1672 precies 350 jaar geleden. 

Er waren honderdduizenden vluchtelingen, grote delen van het land stonden onder water, de 
bevolking raakte totaal verarmd en het was afgelopen met de Gouden Eeuw. 
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Om dit Rampjaar te herdenken is een Platform opgericht dat informatie wil geven en activiteiten 
gaat bundelen. Er komen tv-series, publicaties, exposities en allerlei culturele evenementen.

Meer weten? Klik hier (https://rampjaarherdenking.nl).


Wij vestigen nog even de aandacht op "De Terugblik" die a.s. november verschijnt. Het is een 
uitgave dit jaar die geheel gewijd is aan persoonlijke belevenissen en herinneringen aan de 
tweede wereldoorlog. 

Ook een aanhangsel met de inhoudsopgaven van de afzonderlijke delen van de afgelopen twintig 
jaar is in de maak.


In augustus gaat het bestuur zich beraden over hoe het nu verder moet.... met inachtneming van 
de coronamaatregelen.

We zullen u zo spoedig mogelijk berichten als er weer mogelijkheden zijn om samen te komen.


Nog een Betuwse uitdrukking:


't Was bar en beestig (Het was heel erg).


Andelst, juli 2020


Marie Elings


Secretaris
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