Secr: Rozenlaan 72
3911DX Rhenen

Rhenen, 18 december 2017
Geachte dames en heren,
In het voorjaar van 2018 ontvangen wij u weer graag op onze bijeenkomsten van de Historische
Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken. In de periode januari tot en met maart 2018
organiseren we 3 avonden in de Hal van de Gedachteniskerk en de Werkgroep Elst & Remmerden
verzorgt een avond in het Bestegoed te Elst. Ook ontvangt u in het komende half jaar twee
afleveringen van ons vernieuwde tijdschrift Oud-Rhenen.
De volgende bijeenkomsten staan in het voorjaar op het programma:
- Dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur presenteert de heer Bernier Cornielje het leven van
“Mata Hari” en de presentatie wordt door mevrouw Marieke Wittenhorst met passende muziek
omlijst. Locatie: Hal van de Gedachteniskerk.
- Woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur spreekt de heer Nees van den Oosterkamp, H.V.O.R.
bestuurslid, over de geschiedenis van Elst aan de hand van een prachtige fotoserie, in het kader
van Het Elster Geschiedenishuis. Locatie: Het Bestegoed.
- Dinsdag 20 februari 2018 om 20.00 uur houdt de heer dr. Helmer Helmers zijn presentatie
met als titel “Het Rhenense Koningshuis en de Diplomatie van Winterkoning en -koningin”,
een historisch onderwerp uit de geschiedenis van Rhenen. Dr. Helmer Helmers is docent vroege
Nederlandse literatuur en cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de UVA in
Amsterdam. Locatie: Hal van de Gedachteniskerk.
- Dinsdag 20 maart 2018 om 20.30 uur vertelt de heer Jaap Pilon over een stuk geschiedenis van
Veenendaal in zijn presentatie “Mijn Kerkewijk”. Jaap Pilon is de schrijver van het prachtige boek
met dezelfde titel, gepresenteerd tijdens het 30 jarig jubileum van de Historische Vereniging Oud
Veenendaal, ook was hij jarenlang docent Maatschappijleer en wethouder in Veenendaal.
Voorafgaand aan deze avond op 20 maart vindt de gebruikelijke Algemene ledenvergadering plaats,
vanaf 19.30 uur. Een convocatie met de nodige agendastukken wordt u uiterlijk 14 dagen van te
voren toegezonden. Locatie: Hal van de Gedachteniskerk.
De avonden vinden plaats in de Hal van de Gedachteniskerk aan de Herenstraat 82 te Rhenen, m.u.v.
de avond in het “Bestegoed” aan de Tabaksweg 20 te Elst.
Tot slot wensen we ieder Prettige Feestdagen een Voorspoedig 2018 toe.
Met vriendelijke groet,
G.H. van Nieuwenhuizen
secr. HVOR

