
Dag Voetgenoten,

Veel van onze leden horen tot het legioen van de ‘dubbelgeprikten’, vermoed ik. Dat is geen garantie dat 
Corona je deur voorbijgaat, maar de gevolgen zijn meestal minder ernstig. Dus durven we de rode draad 
van ons werk weer op te pakken. Voorzichtige Voetstapjes dus. 
De afgelopen periode is er iets veranderd: we praten tegenwoordig bij voorkeur digitaal met u. Met 
een papieren nieuwsbrief bereiken we alle leden, met de digitale nieuwsbrieven en mededelingen een 
kleine 90%. Zoals rond 1500 de omslag van handgeschreven boeken naar gedrukte exemplaren de hele 
communicatie en daarmee ook de hele samenleving veranderde, zo verandert de digitale revolutie de 
samenleving voor deze generatie. Beschouwt u deze nieuwsbrief daarom als een papieren aansporing 
om vaker op onze verenigingswebsite te kijken: www.voetvanoudheusden.nl. In de berichten hieronder 
zult u zien, dat we daar vaak naar verwijzen. Daarmee kan deze nieuwsbrief tot één A4 beperkt blijven. 
Zo besparen we papier, kosten én blijft er ruimte in de enveloppe om u de brochure ‘Levend verleden’ 
toe te sturen, met dank aan de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg en de Roos. Het is indirect 
een kleine geschiedenis van Culemborg en een signaal van onze eigen eindigheid.
 
Hans Saan

Nieuwsbrief 2021-13

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 september 2021

Vóór de pandemie van 2019 hield Voet 
in het voorjaar een Algemene Leden-
vergadering (ALV). Een goed moment 
om terug te kijken, vooruit te zien, 
om de kascommissie te vragen onze 
boeken te beoordelen en dan (zucht, 
opluchting) gedechargeerd te worden 
voor het beleid van het afgelopen 
jaar. U heeft de ALV van 2020 nog 
tegoed. Dus nodigen wij u uit om op 
14 september om 19.30 met ons een 
compacte ledenvergadering te hou-

den. Compact vanwege het geringere 
aantal activiteiten – hoewel… Compact 
ook vanwege de Corona-spelregels van 
Theater De Fransche School, waar de 
ALV gehouden wordt. Op de agenda: 
verslag vorige ledenvergadering, jaar-
verslagen, het financieel verslag over 
de periode, oordeel van de kascom-
missie, decharge bestuur, beleidsplan 
2021 (ivm onze Anbi-status), plannen 
voor de toekomst, begroting 2021, 
herbenoeming bestuursleden, rond-

vraag. Na de vergadering is er een 
lezing, zie hieronder bij het program-
ma. De stukken voor de ALV staan hier: 
www.voetvanoudheusden.nl/2021/03/
alv-2021-in-voorbereiding/
In verband met Covid vragen we u om 
u vooraf aan te melden via  
aanmelden@voetvanoudheusden.nl 
o.v.v. ‘jaarvergadering’.  
Nota bene: de aanmelding geldt ook 
voor de lezing na afloop van de ALV.

Programma september en oktober 2021

De onderstaande data en activiteiten 
zijn afhankelijk van het Coronabeleid. 
We volgen bij de lezingen de Corona- 
spelregels van De Fransche School. 
Werkgroepen en leesgroepen komen 
veelal in het Weeshuis bijeen en daar 
gelden de regels van die organisatie. 
We vermelden de betreffende regels 
bij de toelichting op dat programma 

onderdeel op de website. De bijeen-
komsten starten meestal om 19.30 uur 
maar raadpleeg vooral de agenda op 
www.voetvanoudheusden.nl. 
6 en 27 september, 18 oktober, 
8 en 29 november, 20 december:  

(let op, 16-18 uur!) Leesclub Auke van 
der Woud, Het Landschap, de mensen 
1850-1940

13 en 27 september: Leesclub Bert  
Koene, De man die op Thorbecke 
moest passen

14 september: Algemene Leden-
vergadering met aansluitend een  
lezing door Adrie van Ringelenstein 
over de steenfabrieken in Gelderland

18 september: Historische fietstocht 
langs de steenfabrieken



23 en 30 september: Wandeling langs 
het Culemborgs textielverleden met 
Alies Derwig, auteur van de laatst 
verschenen Voetnoot over Spen-
cer-Heij. 

5 oktober: Gesprek van de leesclub 
met Bert Koene over zijn boek, met 
aansluitend een lezing van Bert over 
De man die op Thorbecke moest  
passen

21 oktober: Aftrap van de historische 
filmcyclus: lezing door Constant 
Hoogenbosch: ‘Een golf van nieuwe 
inspiratie in de film’.

31 oktober: eerste film uit de film-
cyclus: Ladri di bicicletti (1948, Vitto-
rio di Sica)

Leesclubs van Voet

De afgelopen jaren heeft Voet een be-
gin gemaakt met leesclubs. We kozen 
aanvankelijk ‘klassieken’ over onze ei-
gen geschiedenis (Voet, Beeld van een 
stad, Kalkhoven) en combineren dat nu 
met boeken over Culemborg rakende 
historische thema’s zoals twee boeken 
over Adriaen Koerbagh. Binnenkort 
bespreken we De man die op Thorbe-
cke moest passen. Over dat boek gaan 
we ook praten met de auteur, Bert 
Koene, voordat hij een lezing geeft. 
In het voorjaar 2022 staan op de lijst:  
Wijkplaatsen voor vervolgden over de 
vrijsteden in de regio, door Marijke 
Gijswijt-Hofstra (te koop via Boekwin-
keltjes.nl) en het boek Rampjaar 1672: 
hoe de Republiek aan de ondergang 
ontsnapte van Luc Panhuysen, als on-
derdeel van een project over dat jaar.
Het hangt van de omvang van het boek 
af hoeveel sessies we eraan besteden.   

Een groep van 8, hooguit 10 personen 
maakt een goed gesprek mogelijk en  
daarom is aanmelden noodzakelijk: 
aanmelden@voetvanoudheusden.nl 
o.v.v. de titel van het boek. 
We beginnen meestal met een ronde 
kennismaking, wisselen eerste globale 
indrukken uit, nemen de hoofdstukken 
stuk voor stuk door en trekken samen 
conclusies. Ook al lezen we hetzelfde 
boek, toch valt de een dit, de ander 
dat op. We vragen ons dan ook af ‘hoe 
het in die tijd zat in Culemborg’ en dan 
is er altijd wel een lezer die daar wat 
over te vertellen heeft. Samen bespre-
ken leidt tot nauwkeuriger lezen en 
tot levendige discussies en het is een 
impuls is om er meer over uit te zoe-
ken. Bovendien is het erg leuk nieuwe 
Voetgenoten te leren kennen. Meer 
weten? De website!

Help Voet!

Jarenlang hebben wij gastvrij gebruik 
kunnen maken van een opslagruimte 
bij Voetgenoot Hans Bassa (Studio 
Bassa), de vormgever van onze publi-
caties. We bewaren daar onder andere 
onze Voetnoten en andere publicaties. 

Hans verlaat dit najaar zijn bedrijfs-
ruimte. We zoeken nu een plekje voor 
circa 25 stapelbare kratjes. Hooguit 
tien keer per jaar willen we toegang 
tot deze ruimte om te brengen of op 
te halen. 

Het zou geweldig zijn als iemand 
hiervoor ruimte beschikbaar heeft, of 
weet waar we aan kunnen kloppen. 
Bel Peter Otten: 06 5356 6239 of stuur 
een mailtje naar penningmeester@
voetvanoudheusden.nl

Welkom!

Voet verwelkomt de volgende nieuwe 
leden: W.A.M. Baar, M. Coenmans,  

R. Blom-de Poel, K. van der Veer,  
J. de Jager, G. van Breukelen.  

Begin augustus 2021 telt het genoot-
schap 910 leden.


