JAARVERSLAG 2016
WERKGROEPEN
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap datgene
doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten
worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De € 15,contributie per jaar is een kleinigheid als je bedenkt wat er allemaal tegenoverstaat.
WERKGROEP LEDENWERVING
Tanja Moody, Frans van Hienen, Rob Hagenaars en Michiel Bugter. Op
monumentendag werden er door deze werkgroep 10 nieuwe leden ingeschreven.
WERKGROEP HISTORISCHE FIETSTOCHT
Deze fietstocht werd dit jaar georganiseerd door Ad van Haarlem, Toine van de Laar,
Louis Raetsen en Henk Kerssen. De tocht voerde langs enkele forten van de
Hollandse Waterlinie. Men kon zich inschrijven voor twee afstanden. De langste
daarvan, voor de ‘diehards’, had als bestemming Fort Vechten bij Bunnik.
WERKGROEP EXCURSIES
Toine van de Laar, Louis Raetsen, Jan Hogendoorn en Jaap Borggreve. Zaterdag 30
januari vond de winterexcursie plaats. De bestemming was de expositie ‘De Heksen
van Breugel’ in het Catharijneconvent te Utrecht. De dagexcursie in mei had als
bestemming Dordrecht. Aldaar een rondleiding en een boottocht. Voor liefhebbers
bestond de gelegenheid het Dordts Museum te bezoeken. De najaarsexcursie, op
zaterdag 24 september, leidde naar een tweetal begraafplaatsen in Tiel, waaronder
‘Ter Navolging”. Als klap op de vuurpijl organiseerde de werkgroep nog een extra
excursie en wel op zaterdag 10 december naar Haarlem. In het Teylersmuseum
aldaar was een expositie van het werk van Jan Weissenbruch. Deze schilder heeft
een hele reeks schilderijen te Culemborg gemaakt. Het was zeer de moeite waard,
ook vanwege een rondleiding langs de vaste collectie van dit bijzondere museum.
WERKGROEP POSTBEZORGING
24 leden verzorgden de verspreiding van de post t.w. de dames Budde, Koelman, de
Wit, Van Voorden, Van Heel en Jakobs en de heren Van Zeijl, Van Kessel, Luderer,
Van der Koogh, Vermeulen, De Graaf, Van Haarlem, Schots, Francken, Eegdeman,
Blommers, Hogg, Zielhorst, Greeven, Smorenburg, Brand, Van der Meer en
Holtkamp. Ad van Haarlem mag in het bijzonder worden genoemd, omdat hij steeds
veel voorwerk heeft verricht inzake de postbezorging.
De bezorgers hebben zich ook dit jaar zeer verdienstelijk gemaakt door het
verzendklaar maken en bezorgen van onze Voetnoten en nieuwsbrieven alsmede
post voor de Vrienden van het Weeshuis.
LEZINGEN 2016
Jan Hogendoorn organiseerde (in zijn eentje) de lezingen.
 Zaterdag 23 januari. Emerentianalezing. Middeleeuwse kleding door
Jacques Trijsburg.
 Donderdag 18 februari. Lezing door Cees van der Vate en Johan van Unen
over de Waldeck Pyrmontdreef.
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Dinsdag 22 maart. Na de ledenvergadering een lezing over De Kleefse
Enclaves door Emile Smit.
Donderdag 22 september. Peter Schipper vertelde over de ‘Sixties”
Dinsdag 18 oktober. Lezing door Jan Hogendoorn over de stad en het
Graafschap Buren.
Donderdag 17 november. Lezing over De Ridderlijke Duitse Orde door
prof. Renger de Bruin.
Dinsdag 13 december vertelde Peter Schipper over de meubelindustrie in
Culemborg

PUBLICATIES
Er verschenen in 2016 drie Voetnoten:
 Voetnoot 57. De oorlog, door de bril van Ko Wiggelinkhuizen. Deze
Voetnoot werd velen zeer gewaardeerd!
 Voetnoot 58. Uit het kerkelijk verleden van Culemborg: Het Klooster
Mariëncroon door Bella Sangster en Waterstaat in de Ridderstraat door
Ben Holtkamp.
 Voetnoot 59. Lang leve Gispen!
In elke aflevering van glossy ‘Lek’ verzorgde de werkgroep redactie een kort
artikeltje. Zo verscheen o.a. een artikeltje over fruitteelt en stadsmuren.
WERKGROEP REDACTIE
Yvonne Jakobs, Jaap Borggreve en Michiel Bugter.
Eerdergenoemde publicaties werden mogelijk door de inzet van deze werkgroep.
WERKGROEP ARCHEOLOGIE
Jan Hogendoorn, Connie Veer, Jaap Borggreve en Channa Cohen Stuart. Deze
werkgroep is momenteel actief bezig met het nieuwe archeologiebeleid van de
gemeente en de kwestie Redichemse Waard.
DE NIEUWSBRIEF
Eind 2016 is de eerste digitale Nieuwsbrief geïntroduceerd. Het is van belang dat het
bestuur de beschikking krijgt over zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden. Het
bestuur wil er ook voor zorgen dat er enkele malen per jaar een papieren Nieuwsbrief
verschijnt voor de leden die geen internet hebben.
BIBLIOITHEEK
De bibliotheek van Voet, die zich in het Weeshuis bevindt, wordt beheerd door
Connie Veer en Ben Holtkamp. Inmiddels beschikt de bibliotheek over meer dan 500
boeken en vele tijdschriften. Tijdens elke lezing is er een boekentafel aanwezig met
een kleine selectie uit onze bibliotheek. Leden kunnen dan kosteloos boeken en/of
tijdschriften lenen.
OPEN MONUMENTENDAG
Open Monumentendag op zaterdag 12 september was het Genootschap present op
de markt. Er werden 10 nieuwe leden ingeschreven.
LEDENAANTAL
Dit jaar is het ledenaantal (tijdelijk) gestegen tot boven de 800. Dit is beslist een
mijlpaal voor Voet. Het is wel een hele toer gebleken om dit aantal zo hoog te
houden.
LEDENADMINISTRATIE
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De ledenadministratie van het Genootschap is in handen van Ad van Haarlem.
Nauwgezet houdt hij de ledenstand in de gaten.
MONUMENTENCOMMISSIE
F. van Hienen en A. van Berkel wonen namens het genootschap de vergaderingen bij
van de Gemeentelijke Monumentencommissie. Zij hebben er geen spreekrecht, maar
leggen wel hun oor aandachtig te luisteren, zodat Voet altijd op de hoogte is van de
activiteiten dezer commissie.
FINANCIËN
Het boekjaar 2016 is met een batig saldo van € 2037.05 afgesloten.
CULEMBORG 700
De stad Culemborg kreeg in het jaar 1318 stadsrechten. In 2018 is dat dus 700 jaar
geleden. De gemeente Culemborg heeft een werkgroep in het leven geroepen, die de
festiviteiten rond dit heugelijke feit gaat voorbereiden. Vanzelfsprekend hoort ons
Genootschap ook tot de deelnemers, die bij deze werkgroep aanschuiven. Onze oudvoorzitter Yvonne Jacobs en Peter Otten vertegenwoordigen het Genootschap.
SAMENSTELLING BESTUUR
 Hans Saan, voorzitter en nieuwsbrief.
 Peter Otten, penningmeester en werkgroep Culemborg 700.
 Ben Holtkamp, secretaris, bibliotheek, werkgroep verzending en nieuwsbrief.
 Jan Hogendoorn, lid en werkgroep lezingen, excursies en archeologie.
 Michiel Bugter, lid, redactie en werkgroep ledenwerving.
 Connie Veer, lid, bibliotheek en website.
Ben Holtkamp, secretaris, 17 februari 2017.
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