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EEXTRA MEDEDELINGEN BESTUUR HV JvA 31 januari 2022  
 
Geachte leden, 
Hierbij ontvangt u een tussentijdse aflevering van de Mededelingen van het bestuur van de 
Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’. Dit in verband met enkele actuele 
zaken waarvan het bestuur van mening is dat de leden daar op korte termijn op de hoogte 
dienen te worden gebracht.   
Mocht u vragen, opmerkingen of eventuele nieuwe mededelingen hebben, neem dan contact 
op met het bestuur via info@hvjanvanarkel.nl. 
  
Bestuur Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ 
Herman Broers (vz.), Cor Scheurwater, John Wezenberg, André Westendorp, Margreet Bos 
(asp.)  
 
 
MARGREET BOS TREEDT TOE TOT BESTUUR 
 
Sneller dan verwacht vond het bestuur een opvolger voor Neel Wijshake-Emmerik als 
algemeen bestuurslid van HV JvA. Margreet Bos, zeer bekend binnen onze vereniging, 
treedt toe tot het bestuur. Ze draait mee als ‘aspirant’ tot aan de eerstvolgende ALV die 
naar verwachting kan plaatsvinden in april. Als het wederzijds bevalt, zal ze dan definitief 
worden voorgedragen. 
Margreet Bos (1970), die reageerde op de oproep van het bestuur in de vorige 
Mededelingen, was tot zomer 2017 gemeentearchivaris van Kampen. Ze is al tientallen jaren 
lid van HV JvA en was eerder bestuurlijk actief binnen de vereniging: al op haar 23ste werd ze 
de tweede secretaris van onze rechtsvoorganger, de vereniging Vrienden van het Stedelijk 
Museum. Haar vader André Bos was een aantal jaren voorzitter. 
Margreet werkte na haar vertrek uit Kampen bij het Historisch Centrum Overijssel als 
rijksarchivaris voor Overijssel en gemeentearchivaris voor Zwolle en Deventer en als 
projectleider. Ze brengt veel relevante bestuurservaring mee: ze was 3,5 jaar bestuurder van 
beheerstichting De Stadskazerne en zeven jaar vicevoorzitter en voorzitter van de VTHA 
(Vereniging Topografisch-Historische Atlas). Terwijl ze toetreedt tot ons bestuur, begint ze 
tevens aan een nieuwe baan: Margreet Bos is per 1 februari benoemd als archivaris van Het 
Flevolands Archief in Lelystad. Ook hier was ze eerder werkzaam, van 2004 tot 2006, als 
archivaris bij wat toen nog heette Nieuw Land Erfgoedcentrum. 
Het bestuur is heel blij met de komst van Margreet. ‘Ze keert terug’, aldus voorzitter Herman 
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Broers, ‘en daar zijn we trots op. Als vakvrouw in de archiefwereld brengt ze niet alleen 
ervaring en kennis mee maar ook veel energie, een groot netwerk en een fijne 
persoonlijkheid.’ 
 
 
GENEALOGIE START 5 FEBRUARI WEER MET INLOOPOCHTENDEN 
 
Vanaf aanstaande zaterdag (5 februari) start de werkgroep Genealogie weer met de 
inloopochtenden op de eerste zaterdag van de maand in het Informatiecentrum van het 
Stadsarchief Kampen.  
Mensen die hulp zoeken bij hun stamboomonderzoek kunnen er terecht. Heb je vragen over 
je onderzoek, of wil je met een onderzoek beginnen en je hebt hulp nodig, kom dan zaterdag 
5 februari naar het Stadsarchief, inloop vanaf 10.00 uur.  
In De Stadskazerne wordt bezoekers bij binnenkomst geen QR-code gevraagd. Wel wordt 
mensen verzocht een mondkapje te dragen en onderling voldoende afstand te houden.   
 
 
MOGELIJK HERVATTING LEZINGEN VANAF MAART 
 
Nu de coronamaatregelen stap voor stap worden versoepeld, durven we ook weer aan een 
lezingenprogramma te werken. De werkgroep programmering werkt met het bestuur en 
onze partners binnen de Stadskazerne aan een mogelijke herstart ervan vanaf maart. 
De reguliere lezingdatum 8 februari (2e dinsdag van de maand) komt nog te vroeg. Maar als 
het versoepelingsbeleid van de regering doorzet, en daarover weten we half februari meer, 
dan willen we als HV JvA vanaf maart weer lezingen gaan aanbieden. Er worden niet alleen 
nieuwe sprekers aangezocht, maar ook de tot nu toe vier keer uitgestelde lezingen over de 
Tweede Wereldoorlog zullen naar verwachting alsnog worden ingepland. 
Het kan zijn dat onze leden pas laat hierover informatie ontvangen en dat er nog corona-
gerelateerde beperkingen van toepassing zijn. Ons advies aan de leden is daarom de 
website, de e-mail, de facebookpagina van HV JvA en de lokale media goed in de gaten te 
houden. Het bestuur dankt de leden voor hun geduld en flexibiliteit. 

 

Bestuur: 

voorzitter  Herman Broers  

secretaris  André Westendorp 

penningmeester  John Wezenberg 

vicevoorzitter  Cor Scheurwater 

algemeen lid  Margreet Bos  (aspirant bestuurslid) 

 

website   http://www.hvjanvanarkel.nl 

e-mail   info@hvjanvanarkel.nl  

 


