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Secretariaat: 
Marjan Pelle-van Ooijen 

tel. 06-24976105 
e.mail: info@denoudendijk.nl 

 

Aan de leden van historische  
vereniging “Den Ouden Dijk”. 

 

 

Onderwerp:                                                       Herwijnen, maart 2016. 
Ledenvergadering en lezing door Adri Donker. 

 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 
op woensdag 13 april 2016 om 19.30 uur in dorpshuis “De Poort” aan de 
Zworrelstraat te Herwijnen. Tijdens een door ons aangeboden kopje koffie/thee 

zal zoals gebruikelijk de stand van zaken van uw vereniging worden besproken. 
Uw inbreng wordt daarbij door het bestuur op prijs gesteld.  

De agenda vindt u op de achterzijde. 
 

Tot ziens op woensdag 13 april a.s. 
Uw bestuur 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Om 20.30 uur start de lezing van Adri Donker met verrassende feiten, beelden 
en opvattingen over de landverhuizers.  Van 1962 t/m 1968 (dus tijdens zijn 

Herwijnse werkperiode) studeerde hij aan de Utrechtse universiteit Culturele 
Antropologie, Fysische Geografie en Sociale Geografie, een studie die hij cum 

laude afsloot in oktober 1968. Voor Sociale Geografie deed Adri Donker in 
1966-1967 onderzoek naar de emigratie vanuit Herwijnen naar Pella. Deze 
resultaten werden vastgelegd in een scriptie. Deze scriptie zal na de lezing via 

de website gepubliceerd worden. Een interessante lezing over de Herwijnse 
landverhuizers! 

Door: Adri Donker 
geograaf, redacteur Bosatlassen 
onderwijzer in Herwijnen van 1961 tot 1966 
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Agenda voor de ledenvergadering op 13 april 2016 – aanvang 19.30 uur: 

 
1. Opening. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 8 april 2015. 
 De notulen liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. 

 
4. Jaarverslag secretaris. 

 
5. Jaarverslag penningmeester, dit verslag ligt voor aanvang van de 

vergadering ter inzage. 

 
6. Verslag kascontrole. 

 
7. Aanwijzen lid voor de kascontrole. 

 
8. Verkiezing bestuursleden: 
 

 de heer Dick Hak – aftredend en herkiesbaar; 

 mevrouw Dittie van Zee-van Arendonk – aftredend en herkiesbaar. 
 

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk tot 12 april 2016 opgeven bij de 
secretaris: p/a Meidoornlaan 23, 4171 AN te Herwijnen (info@denoudendijk.nl).  

 

9. Activiteiten en projecten. 
 

10. Rondvraag. 
 

11. Sluiting.  
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