
Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de algemene ledenvergadering 28-03-2022

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2022

5. Jaarverslag van de penningmeester
- Verslag van de kascommissie: dhr. W. van der Weijden en dhr. H. Kornegoor

-  Benoeming nieuwe kascommissie: dhr. W. van der Weijden is aftredend en  

dhr. H. Kornegoor is beschikbaar voor de volgende periode

6. Bestuursverkiezing
Bestuurslid dhr. A. Baars: aftredend en herkiesbaar
Secretaris mw. F. van Leeuwen: aftredend en niet herkiesbaar 

7. Rondvraag

Pauze

Na de pauze zal een streekfilm uit 1961 vertoond worden. Een 
historisch document van ongeveer 45 minuten. De film speelt zich 

af in Steenderen en omstreken en volgt de kwajongensstreken van 

de knapen Eppink en Harenberg. De film eindigt met een rond-
gang van muziekkorps DSS door de kom van Steenderen.

8. Sluiting

w w w . h v s t e e n d e r e n . n l

Maandag 27 maart 2023
Aanvang 20.00 uur
De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur.

Het Anker
J.F. Oltmansstraat 7
Steenderen

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
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Met kennisgeving afwezig: W. Knaake

1. Opening
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering 
en heet iedereen van harte welkom met de woorden 
‘fijn dat het weer kan’.

2. Mededelingen
-  Er wordt stilgestaan bij het overlijden van dhr. W. 

Achterkamp, dhr. G. Huetink, beide in het verleden 
voorzitter van onze vereniging, en dhr. T. Masse-
link, schrijver voor onze Zwerfsteen.

-  De HVS is op zoek naar originele foto’s van de 
voormalige gemeente Steenderen voor het sa-
menstellen van een fotostickerboek wat gemaakt 
wordt i.s.m. de Coöp Aalderink in Steenderen. Wij 
vragen onze leden dan ook of ze nog foto’s hebben. 
Inleveren kan op afspraak bij Dikkie Garritsen of 
Anton Baars of op maandagmiddag in het archief. 
Dhr. Bijvank merkt op dat er ook van oude films 
fragmenten gepakt kunnen worden om foto’s te 
verkrijgen.

-  In dit voorjaar gaat de vereniging een flyer met 
algemene informatie over de historische vereniging 
Steenderen huis aan huis rondbrengen om leden te 
werven.

-  I.v.m. corona is er in december een extra dik num-
mer uitgebracht.  
Bertus Rietberg merkt op dat er vanaf 1992 zesen-
negentig nummers zijn uitgebracht, met in de eer-
ste 10 jaar 40 pagina’s per jaar, de tweede 10 jaar 
50 pagina’s per jaar en de laatste jaren 70 pagina’s 
per jaar. 
Nummer 2 van het jaar 2023 zal de 100ste uitgave 
van de Zwerfsteen zijn en eind 2022 zullen wij ons 
30-jarig jubileum vieren.

-  Afgelopen jaar hebben wij ons ook bezig gehouden 
met de WBTR. Het handboek ‘goed bestuur’ kan 
na de vergadering ingekeken worden.

3. Algemene Ledenvergadering 2021
De Vereniging vraagt achteraf toestemming voor 
de manier waarop de algemene ledenvergadering in 
2021 is gehouden. De aanwezigen keuren de manier 
waarop dit is gedaan goed.

4. Jaarverslag van het verenigingsjaar 2021
Er waren geen vragen of opmerkingen over het 
verslag.

5. Jaarverslag van de penningmeester
-  Marianne Nieuwenhuis presenteert de cijfers. Er 

is in 2021 meer reserve opgebouwd omdat er geen 
activiteiten zijn georganiseerd door corona.

-  Dhr. Bijvank vraagt of het klopt dat een rondlei-
ding door Bronkhorst € 50,- kost. Dit klopt, als een 
groep te groot is, wordt deze rondleiding gedaan 
door twee gidsen en dat kost dan € 50,- per gids.

-  Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de archief-
kosten in 2021 lager waren dan het jaar ervoor, dit 
komt door corona.

- Voorlopig blijft onze contributie € 25,-.
-  De kascontrole is door dhr. P v. Drunen en dhr. W. 

van der Weijden gedaan, de cijfers zijn goedgekeurd 
met de complimenten aan de penningmeester voor 
de manier waarop zij de boekhouding heeft gedaan.

-  Dhr. P. van Drunen neemt afscheid van de kascom-
missie, de heren W. v.d. Weijden en H. Kornegoor 
zullen de cijfers van 2022 gaan controleren.

6. Bestuursverkiezing
Voorzitter Bertus Rietberg is aftredend en herkies-
baar. Anton Baars stelt voor om Bertus Rietberg 
voor een volgende termijn van 3 jaar te herkiezen. 
Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.

7. Rondvraag
-  Anton Baars geeft nogmaals aan dat foto’s bij Dik-

kie Garritsen of hem ingeleverd kunnen worden 
op maandagmiddag in het archief of op een ander 
dagdeel op afspraak.

-  Dhr. Bijvank vraagt voor welke rubrieken de stic-
kerboekwerkgroep op zoek is naar foto’s. Anton 
geeft de volgende onderwerpen aan: elk dorp en 
dorpsaangezicht, agrarische ontwikkeling, scholen, 
kerken, verenigingen en kermissen.

-  Vraag van dhr. M. Geurts hoe de foto’s aangele-
verd kunnen worden. De foto’s kunnen opgestuurd 
worden naar oudefotos@hvsteenderen.nl. De foto’s 
moeten voldoende scherp zijn. Ook filmpjes kun-
nen ingestuurd worden, die worden met een QR-
code geplaatst in het stickerboek.

Notulen algemene ledenvergadering HVS 
Maandag 28 maart 2022
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Het bestuur van de vereniging bestond in 2022 uit 
vijf leden. Voorzitter Bertus Rietberg, secretaresse 
Francine van Leeuwen, penningmeester Marianne 
Nieuwenhuis en leden Ben Lebbink en Anton Baars.

Aan het eind van 2022 heeft de vereniging 434 
leden. Dit is een toename van 27 leden ten opzichte 
van 2021. Het aantal leden is vooral toegenomen 
door actieve werving middels een flyer die in ok-
tober huis aan huis is rondgebracht. De goodwill, 
gekweekt door de plaatjesboekactie met de COOP, 
heeft daarbij erg geholpen.

-  Het bestuur vergaderde in 2022 maandelijks be-
halve in juli, augustus en december. 

-  Na 2 jaar corona kon op 28 maart de Algemene 
Ledenvergadering weer gehouden worden.

-  Onze gidsen begeleidden zes wandelingen door het 
stadje Bronkhorst.

-  Ook in 2022 zijn er vier Zwerfstenen uitgebracht 
conform onze doelstelling.

De activiteitencommissie organiseerde dit jaar vier 
ledenactiviteiten, een bijeenkomst voor de vrijwilli-
gers en i.s.m. de Welkoop een sponsoractie voor een 
digitaliseringsproject (zie verslag van de activiteiten-
commissie).

Ondanks mutaties is het aantal vrijwilligers nage-
noeg hetzelfde gebleven. 

De vrijwilligers hebben zich o.a. beziggehouden met 
het Archief, de Redactie, het verzamelen van verha-
len voor de Zwerfsteen, het organiseren van activi-
teiten voor de leden, het actueel houden en uitbrei-
den van de website, het bezorgen van de Zwerfsteen, 
het samenstellen van het stickerboek van de oude 
gemeente Steenderen en het gidsen van de stadswan-
deling in Bronkhorst.

In september werd door de Coöp Aalderink i.s.m. de 
historische vereniging Steenderen een stickerboek 
uitgegeven, waarin 256 plaatjes (van allerlei onder-
werpen uit de oude gemeente Steenderen) verzameld 
konden worden. Er werden 2 ruilmiddagen gehou-
den, die goed bezocht werden. We kunnen met een 
heel goed gevoel op deze actie terugkijken.

Onder begeleiding en ondersteuning van Gelderland 
Bibliotheek en Erfgoed Gelderland lieten wij de 
Zwerfsteen van 1992 tot 2016 digitaliseren. Daar-
door wordt de tekst via internet doorzoekbaar. Erf-
goed Gelderland heeft ons geholpen bij het proces en 
de subsidieaanvraag. Een flink deel hiervan (75%) 
werd door de Provincie gesubsidieerd. 

Wij digitaliseren al een aantal jaren onze documen-
ten met behulp van het programma Adlib. Dit jaar 
hebben wij besloten om over te gaan op Memorix, 
een programma dat ondersteund wordt door Erfgoed 
Gelderland.

De Vereniging is vanuit het bestuur vertegenwoor-
digd in de Ledenraad van Coöperatie Erfgoed 
Gelderland, de commissie Open Monumentendagen 
Bronckhorst, de Denktank Historische Verenigin-
gen van Erfgoed Gelderland, de werkgroep Dorp 
en Rand van de Gemeente Bronckhorst, de Foto-
tegelstichting Bronckhorst en de Werkgroep Vitale 
Kernen Steenderen.

-  Dhr. Pasman vraagt of er dit jaar weer een rook-
worsten-actie komt. Wij zijn voornemens om deze 
actie in het najaar weer te organiseren na overleg 
met dhr. Heezen.

8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en 
sluit de vergadering.

Verslag verenigingsjaar 2022
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Eerst even terug in de tijd, dit is tenslotte het eerste 
verslag sinds een aantal jaren.
Na jarenlang de kar getrokken te hebben trok Dikkie 
Garritsen zich per 01 april 2020 terug als voorzitter 
van de Activiteitencommissie. Per diezelfde datum 
werden Dianne van Hussel en Margo van Steen 
formeel als leden aan de commissie toegevoegd. 
Jan van Hal stopte als commissielid, Willy Pasman 
wil alleen nog op de achtergrond bij de commissie 
betrokken blijven.
Destijds schreef Bertus Rietberg: “Ik stel voor om 
eerst maar even ‘onder de radar’ te blijven totdat de 
coronagolf over de Achterhoek is getrokken.” En dat 
duurde even! Pas in juni 2021 kwamen de commis-
sieleden Ben Lebbink, Dianne van Hussel en Margo 
van Steen voor het eerst bij elkaar om te brainstor-
men. En ook toen moesten zij noodgedwongen op de 
handen blijven zitten tot maart 2022. In de loop van 
dat jaar haakte Dianne om gezondheidsredenen af.

-  De coördinatie van de door HVS-vrijwilligers 
begeleide stadswandelingen door Bronkhorst werd 
door Dikkie overgedragen aan Margo. Het jaarver-
slag 2022 daarvan vindt u in een aparte bijlage.

-  Op 28 maart 2022 werd een Algemene Ledenver-
gadering gehouden. 

 
Na de pauze was het de beurt aan Henk IJbema om 
zijn speurtocht naar de herkomst van ‘de mijnenveger 
op 'het Zwarte Schaar’ uit de doeken te doen. Bij een 
enkele aanwezige was het verhaal en de foto’s een 
‘deja vu’, omdat ze als kind bij ‘het Zwarte Schaar’ 
gingen zwemmen en daar die enorme boot scheef op 

de oever zagen liggen of er zelfs in gingen spelen.

-  Ben ging aan de slag met een sponsoractie voor een 
digitaliseringsproject*. HVS koos ervoor om de 
uitgaven van De Zwerfsteen t/m 2016 daarin mee 
te laten draaien. Hoewel fors gesubsidieerd bleef 
een HVS-bijdrage van zo’n € 700,00 over. 
In overleg met Peter Weenk, eigenaar van Welkoop 
Toldijk werd een actie op touw gezet. Van de beste-
dingen in de winkel in de week van 27 juni t/m 02 
juli 2022 werd bij inlevering van de kassabon 10% 
aan de HVS geschonken.  
Resultaat van de actie: € 800,00!

-  Op 21 juni 2022 werd een vrijwilligersbijeenkomst 
in het Kunstgemaal Bronkhorst gehouden, elkaar 
eindelijk weer eens ontmoeten en bijpraten na twee 
jaren corona. Meer dan 20 vrijwilligers deden dat.

-  Voor 24 september 2022 stond een excursie naar 
De Moezeköttel in Megchelen op het programma. 
het kan niet anders worden gezegd dan dat de 
opkomst teleurstellend was, slechts 8 leden waren 
naar Megchelen getogen.  

Jaarverslag Activiteitencommissie 2022
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Desondanks was het een geslaagde en vooral gezel-
lige middag met de dames Toos en Annie. Zij lieten 
in woord en beeld de lange geschiedenis van het 
boerderijtje (1840) en later een noodwoning uit 
1945 de revue passeren.

-  Op 24 oktober 2022 stond Ineke Hissing-Kapper 
achter de lessenaar. Ruim dertig aanwezigen, leden 
en niet-leden, verwelkomden Ineke, benieuwd naar 
haar verhaal over ‘Boeren, burgers en buitenlui’.  
Verteld werd over de verstandhouding tussen be-
woners van stad en platteland rondom Zutphen.  

Een uitspraak van Ineke: “Als we het platteland 
niet hadden gehad, was de stad nooit geworden wat 
het nu is.”

-  Op 14 november was fotograaf Yke Ruessink te 
gast met zijn (beeld)verhaal ‘Zo bijzonder ben ik 
niet’ over authentieke bewoners van de Achter-
hoek. Misschien een vreemde eend in de HVS-bijt 
maar een met een grote opkomst van leden en, 
relatief gezien, veel niet-leden, ruim 50 in getal. 
Rondrijdend door het oosten van het land kwam 
Yke authentieke bewoners tegen, of hij werd op 
hen gewezen. Het idee voor een fotoboek, waarin 
hij het verhaal van deze bijzondere mensen op een 
integere manier wilde vastleggen, was geboren. 
Na een zoektocht kwam hij terecht bij Nico Hof-
fer, voormalig journalist van De Stentor. Samen 
gingen zij op pad voor een reeks niet alledaagse 
ontmoetingen. Sommigen van de geportretteerden 
werden door de toehoorders herkend, zoals Arie-
Kip-Kanarie.

-  De invulling van de laatste ledenavond in 2022 was 
aan Edwin Zweers. Op 12 december 2022 hield hij 
voor zo’n 55 belangstellenden de lezing ‘Operatie 
Plunder’.  
Edwin was aangekondigd als iemand met een grote 
passie voor geschiedenis, zijn lezing als een abso-
lute aanrader voor hen die meer willen weten over 
de regionale bevrijdingsgeschiedenis. Hij maakte 
die aankondiging meer dan waar.  
Op de laatste foto die hij liet zien, was op een span-
doek te lezen: geen oorlog meer. En daar was, na 
nog maar weer eens gehoord en gezien te hebben 
wat een oorlog aan leed en verwoesting kan aan-
richten en met die in Oekraïne in het achterhoofd, 
niets meer aan toe te voegen.

Margo van Steen / januari 2023



Jaarverslag 2022 – Stadswandeling Bronkhorst,  
onderdeel van de HVS-Activiteitencommissie

De Historische Vereniging Steenderen biedt de mo-
gelijkheid om onder leiding van een vrijwilliger/gids 
een stadswandeling te maken door Bronkhorst.  
 
Dikkie Garritsen heeft de coördinatie ervan in maart 
2022 overgedragen aan Margo van Steen.

In 2022 werden zeven aanvragen voor een begeleide 
rondwandeling ontvangen. Zes daarvan zijn ingewil-
ligd. De zevende overigens ook, maar deze moest op 
het allerlaatste moment worden geannuleerd wegens 
ziekte van de gids en wegens gebrek aan vervan-
ging. Een grote teleurstelling voor de groep van 14 
personen. 
 
In totaal hebben zo’n 64 personen kennis gemaakt met 
de geschiedenis van Bronkhorst met dank aan Wim 
Jansen, Antoinette Knobben en Erna Oostendorp. 
 
Begin 2022 waren er vijf gidsen, de een meer in-
zetbaar dan de ander. Eén van de vijf wil alleen in 
noodgevallen bijspringen. 
In maart haakte er een af, twee andere gidsen moes-
ten in de loop van het jaar vanwege gezondheidsre-
denen verstek laten gaan.  

Eind 2022 zijn twee anderen gevonden die al verha-
lend met een groep(je) belangstellenden door Bronk-
horst willen wandelen: Henk Harmsen en Martin 
Nieuwenhuis. Zij zijn nog niet ingezet en zullen in 
eerste instantie met een meer ervaren vrijwilliger 
meelopen. 

Margo van Steen / januari 2023 


