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Ontwikkelingshulp
Wijchen blijft
De gemeente Wijchen geeft in 2010
ook geld voor ontwikkelingssamenwerking, ondanks politieke discussie. Projecten kunnen tot twaalf
weken voor aanvang een subsidie
aanvragen. 75 procent van het geld
gaat naar projecten in ontwikkelingslanden. De rest gaat naar projecten gericht op bewustmaking
van de Wijchenaren, schoollessen
en uitwisselingsprojecten.

LEUR/WIJCHEN

Fietstunneltje naar
Leur weer dicht
Het fietstunneltje van de Randweg
Noord naar Leur, onder de A326, is
vanaf maandag 4 januari ongeveer
vier weken afgesloten. De laatste
werkzaamheden van bouwproject
Lambrasse worden ter plekke gerealiseerd. De tunnel wordt aangesloten op de tunnelbak onder het gebouw De Poort van Leur. Ook het
tijdelijke fietspad is in deze periode niet te gebruiken.

BEUNINGEN

Scholen gaan weer
‘knallen met ballen’
Een recordaantal deelnemers doet
op 30 december mee aan het Scholenbasketbaltoernooi in Beuningen. Het gaat in totaal om 175 kinderen, 19 teams, die naar sporthal
De Tinnegieter in Beuningen komen. De organisatie is in handen
van basketbalclub Challenge. De
groepen 5 en 6 spelen in de ochtend, ’s middags is de sporthal voor
groep 7 en 8.

A LV E R N A

Leny Houben verlaat
LuciVer ouderenzorg
Directeur Leny Houben verlaat per
1 januari de Stichting LuciVer. Zij
werkte hier twaalf jaar in bestuursfuncties. Houben wordt voorzitter
van de raad van bestuur bij de zorgorganisatie ASB in Den Haag. Houben heeft tijdens haar periode de
voormalige kloosterverzorgingshuizen in Alverna getransformeerd tot
algemenere zorghuizen voor senioren met een religieuze inspiratie.

BEUNINGEN

Hans Jacobs vertelt in
bibliotheek verhalen
De Beuningse schrijver Hans Jacobs, schrijver van het boek Za’k
oe’s vertelle, komt donderdag 17 december om 10.00 uur naar de bieb
in Beuningen. Daar zal hij vertellen
over zijn boek en de ontmoetingen
die hij daarvoor had met Beuningse mensen. Jacobs vertelt tot 11.30
uur. De toegang is gratis, maar
mensen wordt aangeraden zich
vooraf aan te melden bij de bieb.

WIJCHEN

Winterwandeling van
Woezik naar Hernen
Wandelsportvereniging Paschalis
uit Woezik houdt zondag 13 december de tweede wandeltocht van
haar winterwandelserie. De hele serie bestaat uit vijf routes. De tocht
voert dit keer naar Hernen. Belangstellenden kunnen kiezen uit wandelroutes over 5, 10 en 20 kilometer. De starttijden zijn tussen 8.30
uur en 13.00 uur bij het Jeugdhuis
aan de Woeziksestraat in Woezik.

JAN VAN GELDER Archief nu te raadplegen door inspanningen van stichting

Putten uit diepe historische
Een Bergharense stichting
ontsluit het enorme archief
van Jan van Gelder voor het
grote publiek. Vrijdag wordt
het eerste gedeelte officieel
geopend.
door Peter Deurloo

D

e verzamellust van Jan
van Gelder (1926-2003)
is legendarisch. De
oud-gemeentesecretaris van Bergharen verzamelde alles
wat los en vast zat over Maas en
Waal in het algemeen en Bergharen, Hernen en Leur in het bijzonder. Hij was een ware historische
hamster.
Ook de katholieke kerk in het
Land van Maas en Waal mocht op
zijn niet-aflatende belangstelling rekenen. Hij ontpopte zich tot parochiebestuurder en gelegenheidsprediker in de katholieke kerk. Streekgeschiedenis, archeologie, foto’s
uit de oude doos, dorpsblaadjes,
gemeentelijke stukken. Jan bewaarde alles. Echt alles.
Van Gelder was de ultieme dorpsduizendpoot. Een van de gemeentelijke notabelen. Noem een vereniging of instantie in de oude gemeente Bergharen, die in 1984 bij
Wijchen werd gevoegd, en Jan van
Gelder had er iets mee te maken.
Dat bleef ook het geval nadat Bergharen bij Wijchen was gevoegd.
Hij adviseerde clubs en verenigingen, zat in hun bestuur, was actief
als oprichter. Hoe dan ook, hij was
altijd wel op de een of andere manier betrokken. Van Gelder trad
naast dit alles ook nog eens op als
correspondent voor De Gelderlander. Hij schreef boeken en artikelen over de streekgeschiedenis. Bij
het verlies van de gemeentelijke
zelfstandigheid in 1984 legde hij
de historie vast van de gemeente
Bergharen in het boek Gemeente
Bergharen. Zoals ’t was. Het boek is
alleen nog antiquarisch te krijgen,
maar het is inmiddels ook digitaal
te lezen.
Daarvoor is de Jan van Gelder
Stichting verantwoordelijk. Het archief Van Gelder kwam na zijn
dood in handen van deze groep en-

thousiastelingen. Daarin is onder
anderen Jans dochter Annie van
Gelder actief. Maar ook Van Gelders oud-buurman Buby den Heeten en archivaris Anton de Wildt.
Die laatste heeft nu de eerste megaklus geklaard. Hij heeft een plaatsingslijst gemaakt van een groot
deel van het archief Van Gelder.
De vele foto’s zitten daar nog niet
in. Maar wel een heleboel andere
documenten. De Wildt heeft ze geordend en genummerd. Zodat ze
toegankelijk worden voor belangstellenden. Het archief heeft een
plaats gekregen in De Zandloper,
het nieuwe kulturhus van Bergharen.

Postbodes uit de oude doos.
Kinderen die nog eens willen zwijmelen bij het kerkboekje van hun
ouders huwelijk, kunnen daar terecht. Want Jan bewaarde alle
boekjes waar hij de hand op kon
leggen. Wie de geschiedenis van
de hulpgroep voor lokale missionarissen Hier en Ginder wil optekenen, kan eveneens zijn hart ophalen. Jan richtte het Missiethuisfront op en bewaarde ook in dit geval alles.
Originele tekeningen van gebouwen zijn er te vinden. Een stuk
over de aanschaf van drie klokken
voor de kerk van Bergharen. Een
boekje uit 1938 over de Onze Lieve
Vrouw ten Nood Gods, Bergharens eigen madonna. Documenten
over de historische vereniging
Tweestromenland, waarin Van Gelder ook zeer actief was. Verhalen
over de watersnood in de jaren
twintig van de vorige eeuwe.
En duizend-en-één andere dingen.
Ieder kan vanaf vrijdag drinken uit
deze diepe bron van het Maas en
Waalse verleden.

Ondernemerscafé
Beuningen blijkt succes
BEUNINGEN – Het nog jonge Beunings Ondernemerscafé is nu al
zo’n succes dat het zeker volgend
jaar een vervolg krijgt.
Het succes blijkt volgens voorzitter
Ton Hendrix van de Harten 4
Groep, de organisator, uit de ‘positieve reacties’ en de hoge opkomst
tijdens de borrel op iedere tweede
vrijdag van de maand. „Gemiddeld komen er tachtig tot honderd
ondernemers. Het spreekt zich
goed rond en er wordt goed genetwerkt.”
Hendrix heeft nog een graadmeter
voor de populariteit van dit trefpunt voor zakenlui, dat in september de première beleefde. Onder-

nemers kunnen à raison van 1.500
euro het café ‘adopteren’: ze krijgen dan vijf minuten de tijd om
hun bedrijf en zichzelf te presenteren. Het ondernemerscafé is al tot
juli volgeboekt met reserveringen
van ondernemers die zo’n korte
promotie willen verzorgen.
De vierde en laatste bijeenkomst
van dit jaar – steevast in café De
Zaak – is ‘geadopteerd’ door staalbedrijf Jack Muller. Dat mag vijf
minuten de schijnwerper op zich
richten tijdens de laatste borrel
van dit jaar, vrijdag van half zes
tot acht uur. Vrijdag 8 januari is
het Regionaal Bureau Mobiliteit
van gemeente Nijmegen te gast.

Het register van autoriteiten is pas in een later stadium raadpleegbaar.

Oud-burgemeester geeft startschot archief
䢇 De collectie van de Jan van Gelder

Stichting wordt vrijdag feestelijk geopend in kulturhus De Zandloper
aan de Weem 1 in Bergharen. Om
16.00 uur begint het officiële gedeelte: R. van Schaik, oud-burgemeester van de gemeente Bergharen verricht de openingshandeling
䢇 De collectie is te raadplegen dankzij een samenwerking met de
Openbare Bibliotheek Wijchen die

in het kulturhus zetelt en die de
toegang tot het archief regelt. De
collectie is vanaf 12 december te
raadplegen tijdens de openingsuren van het servicepunt van de bibliotheek in De Zandloper: maandag van 18.30-20.30 uur, woensdag van 14.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur
䢇 Meer info en het boek van Van Gelder: www.janvangelderstichting.nl

Burgemeester wil

Marianne Schuurman-Wijdeven wordt burgemeester van Millingen, een belangrijke nieuwe stap in haar politieke carrière.
foto Gerard Verrschooten

