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Door Henk Jansen

‘Oud Rhenen’ in kleurrijke nieuwe jas
Gratis verspreiding in de gemeente
Buiten kijf! Het waren goede inleidende woorden, gesproken
door Toine Maas, lid van de redactie van ‘Oud Rhenen’, over
de totstandkoming van het vernieuwde tijdschrift onder dezelfde naam. Boeiende toespraken volgden. Zoals van burgemeester Hans van der Pas. Maar de gehoorzaal, een goed gevulde in de hal van het Huis van de Gemeente Rhenen, werd
wat geduld betreft danig op de proef gesteld.
RHENEN - De vele belangstellenden, die afgelopen
vrijdag op de doop van het
nieuwe tijdschrift ‘Oud Rhenen’ af waren gekomen hadden zicht op de kleurrijke
nieuwe jas, die aan het begin
van de bijeenkomst door het
weghalen van een stuk textiel
symbolisch
tevoorschijn
kwam. Als vliegen op de
spreekwoordelijke
stroop
werd vervolgens gretig het
fullcolor tijdschrift van de stapel gepakt. Maar niet eerder
nadat Willem van Ommeren,
in de hoedanigheid van voorzitter van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken (HVOR) het
eerste exemplaar had overhandigd aan de eerste burger
van de gemeente Rhenen.
Gratis
Superlatieven te over bij de
aanwezigen bij het inkijken
van het nieuwe tijdschrift dat
binnen nu en een week in de
gehele gemeente Rhenen

gratis in de brievenbus valt.
Een blad ter kennismaking.
Waarvan de HVOR hoopt en
eigenlijk ook verwacht dat
het een fiks aantal leden oplevert. Leden die drie keer per
jaar het blad ontvangen. Het
ledenaantal bij de HVOR staat
nu op 550. De verwachting is
dat met deze nieuwe look het
aantal met 200 stijgt. Het
nieuwe tijdschrift bevat in te-

‘DIT MOET MEER
LEDEN VOOR DE
VERENIGING
OPLEVEREN’
genstelling tot de vorige uitgaven veel meer kortere verhalen. Toine Maas liet weten
dat hij niet alleen hoopt op
meer leden, maar ook op
schrijvers. Waarmee de geschiedenis van de gemeente
Rhenen bewaard blijft. Het
blad is fraai van opmaak. Onder de vele aanwezigen wa-

Burgemeester Hans van der Pas heeft uit handen van Willem van Ommeren, voorzitter van de HVOR het eerste exemplaar van het vernieuwde
tijdschrift van Oud Rhenen overhandigd gekregen. (Foto: Henk Jansen)

ren ook het Joost Hattinga
Verschure en Kitty Broek. Zij
hebben sinds een aantal
maanden Dordrecht verruild
voor Rhenen. Geïnteresseerd
naar de historie van hun
nieuwe woonplaats ging

Joost direct op zoek naar verhalen. ‘’We kwamen snel terecht bij Henk Deys. We hebben inmiddels een aantal
boeken die door hem geschreven zijn in ons bezit. Het
zijn boeiende verhalen. En

wat het nieuwe tijdschrift betreft, die valt straks bij ons
drie keer per jaar door de
bus.’’ En passant maakte Joost
ook persoonlijk kennis met
Henk Deys. Hij is nog altijd
actief als de geschiedenisvor-

ser van de gemeente Rhenen.
Met jaloerse blikken zal over
de Rhenense gemeentegrenzen bij andere historische
verenigingen
ongetwijfeld
worden gekeken naar het
nieuwe ‘Oud Rhenen’.

