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De verenigingsactiviteiten van de afgelopen twee jaren zijn voor een groot bepaald door 
de beperkingen ten gevolge van de Corona-epidemie. 

De viering van het 75-jarig jubileum van de bevrijding van Doornenburg moest op het 
worden afgelast door de lockdown. Veel voorbereidingen waren voor niets gebleken. 
Alleen een fietstocht met schoolkinderen van de Doornick was een succes. De 
Provinciale subsidie hoefde gelukkig niet te worden geretourneerd.  

Wel kon het kringblad “de Heraut” steeds op tijd verschijnen. Rond de jaarwisseling 
kregen alle Doornenburgers en leden buiten Doornenburg een setje van vier 
prentbriefkaarten thuisbezorgd met elk een fraaie foto uit verschillende historische 
perioden van de geschiedenis van ons dorp. Die actie leverde weer een aantal nieuwe 
leden op!  

In de herfst van 2012 is in Fort Pannerden een tentoonstelling ingericht met foto’s, film 
en voorwerpen, die een beeld geven van de geschiedenis van Doornenburg in de 
tweede wereldoorlog. Omdat die expositie enkele maanden daar heeft is kunnen blijven 
hebben veel bezoekers ook van buiten Doornenburg daar kennis van kunnen nemen.       

Veel van de elementen van de tentoonstelling zijn opgenomen in de rijk geïllustreerde   
herdenkingsbundel “Vlucht en Strijd”.  Foto’s en een feitenrelaas schetsen het verhaal 
van de gebeurtenissen in Doornenburg vanaf het moment van de inval tot aan de 
wederopbouw na de bevrijding.  Deze bundel dient tevens als tentoonstellingscatalogus. 

Gelukkig zijn de coronarestricties nu opgeheven. De festiviteiten ter viering van de 
bevrijding van Doornenburg samen met Jekadee zijn nu gepland op zondag 19 juni a.s. In 
de parochiekerk komen er drie concerten en een tentoonstelling. ‘s Middags is er een 
fietstocht langs historisch relevante plekken in Doornenburg en omgeving met vertellers 
van oorlogsverhalen.   

De werkavonden zijn hervat en we kunnen op de zolder van het ontmoetingscentrum 
een nieuwe opbergruimte in gebruik nemen. Gesprekken met de gemeente over een 
restauratie van de veldoven in de Roswaard lopen nog, een langdurig en wat taai traject. 
Ook zijn er nog contacten met de basisschool met een geplande excursie van leerlingen 
naar Fort Pannerden en naar de oorlogstentoonstelling in de kerk.  

Kortom: de Historische Kring hervat de activiteiten!  

 


