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waar we deel van uitmaken en Bekwaam om in alle 
omstandigheden van meerwaarde te kunnen zijn. 
Voorbeelden van wat we voor elkaar hebben gekregen 
en hoe we dat hebben gedaan, kun je lezen in dit jaar-
verslag. 

Afgelopen jaar heeft nog een paar inzichten 
opgeleverd. Als we wat we doen met de nodige 
aandacht benaderen:

•  zijn we wendbaar; we maakten een mind shift van 
fysiek naar digitaal werken; 

•  spelen we in op de vraag van onze gemeenten;  
we namen verdere stappen naar het e-depot;

•  creëren we meerwaarde voor het onderwijs; we 
 ontwikkelden onze programma’s digitaal en boden 
ze online aan;

•  ondersteunen we onze bezoekers; we boden scan-
ningdiensten aan en zorgden voor betere ontsluiting 
van de archieven op de website; en

•  is er ruimte voor maatwerk; we werken nou eenmaal 
in een snel veranderende werkelijkheid en dat vraagt 
ook om focus op wat we wel kunnen doen.

Met aandacht komen warmte, verbinding, belangstel-
ling, medeleven, interesse, toewijding en zorg vanzelf 
bij elkaar. En dus nodig ik je graag uit om met aandacht 
dit jaarverslag te lezen en ervan te genieten.

Ella Kok-Majewska
Directeur/streekarchivaris

2020, een jaar waarin niets meer zeker en vast, niets 
meer hetzelfde lijkt als voorheen. Tegelijkertijd een 
jaar waarin de uitdagingen waar wij als samenleving  
voor staan met de dag groter worden: sociaal, 
 economisch en ethisch.

Vertraging en versnelling
Het was een pittig jaar. Een jaar waarin we elkaar voor-
namelijk via schermen gezien hebben. Waarin we onze 
bezoekers en leerlingen in de studiezaal gemist hebben. 
Waarin onze vrijwilligers ons enkel op afstand konden 
ondersteunen (en wij hen).

Het was een jaar van vertraging. We konden onze doe-
len voor inventarisatie en materiële verzorging bij lange 
na niet halen. (Archieven mogen nou eenmaal het pand 
niet verlaten.) Maar ook een jaar van versnelling.  
We konden  meer dan voorzien digitaliseren en indexe-
ren. We hebben onze dienstverlening digitaal kunnen 
omvormen en ontwikkelen en er is (nog) meer gebruik-
gemaakt van onze website.

Flexibiliteit en aandacht zorgen voor resultaten
In deze rare tijd van vertraging en versnelling hebben 
we gezien dat de wijze waarop wij werken, door bij-
voorbeeld ons beleidsplan in de vorm van vragen op te 
stellen, ons de meeste flexibiliteit biedt. Deze flexibiliteit 
werkt motiverend voor onze medewerkers en biedt de 
beste resultaten voor onze gemeenten en onderzoe-
kers. 

We hebben ook gezien dat onze kernwaarden – 
Betrouwbaar, Betrokken en Bekwaam - ons houvast 
geven. Betrouwbaar als partner, bronbeheerder en 
informatieverstrekker, Betrokken bij de gemeenschap 
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Inhoud
Wat betekenen de iconen?

=  Verwijzing naar website

=  Verwijzing naar foto

=  Verwijzing naar filmpje
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Door corona konden heel veel van onze 
educatieve activiteiten niet doorgaan. 
Toch hebben we nog 402 leerlingen ont
vangen of bezocht.  162 basisschoolleer
lingen deden een van onze bezoeklessen 
en 240 leerlingen van middelbare scholen deden 
een van onze erfgoedprojecten of bezochten een 
workshop. 

Corona bood echter ook kansen. We hadden tijd om te 
experimenteren met online initiatieven. Vier hiervan 
staan hierna kort beschreven.

1. Ruimte voor creativiteit

Archief is van en voor iedereen en ook nog eens 
ontzettend leuk en leerzaam. We vinden het 
belangrijk dat iedereen weet wat er bij het RAR te 
vinden is. Daarom doen we veel aan educatie en 
communicatie. 

Archief bewaart ook 
jouw geschiedenis

Digilessen
Scholen moesten op afstand les geven. Dat vroeg 
veel creativiteit van docenten en ouders. Om ze een 
beetje te helpen en te inspireren ontwikkelden we 
een aantal digitale lessen. Deze lessen zijn voor 
iedereen gratis op onze site te downloaden. In 2020 
is dat al 236 keer gedaan!

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/educatie
https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/digilessen
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Speurtochten
Wandelen werd dit jaar ongekend populair. Daarom 
begonnen we samen met een cultuurcoach in 
Culemborg aan het opzetten van een reeks gratis 
smartphone-speurtochten: Op stap met Rhijn. In 
deze tochten ga je wandelen of fietsen door het 
Rivierenland. Onderweg doe je puzzels en ontdek 
je de relatie die Rivierenlanders met water hebben.

Vlogs
Ook rondleidingen waren in 2020 bijna niet moge-
lijk. Hoe konden we mensen toch laten kennisma-
ken met onze rijke archieven? We gingen vloggen! 
We kozen 12 actuele thema’s en zochten daar stuk-
ken bij. Vervolgens namen we een vlog op waarin de 
streekarchivaris een verhaal vertelt over en met deze 
stukken. De filmpjes zijn allemaal te zien op ons 
YouTube-kanaal. Ze werden 7.100 keer bekeken in 
2020. 

Mystery Game
Dit jaar wilden we een Nacht van het Archief orga-
niseren rondom Halloween. Omdat ook die niet 
kon doorgaan, bedachten we een alternatief. Het 
werd een online mystery game. Ruim 300 spelers 
onderzochten archiefstukken over rampen uit het 
verleden om te ontdekken welke ramp er nu bij het 
RAR dreigde. 

Website
Het is ook bijzonder om het ‘covid-effect’ te zien op 
onze websitebezoeken. Een duidelijke groei ten 
opzichte van voorgaande jaren.

Op de website van het RAR kun je heel veel histori-
sche informatie vinden. Bijvoorbeeld over je stad, 
straat of familie.  Gewoon vanuit je luie stoel. Vind je 
het daar niet, kom dan eens langs in onze studiezaal. 
Daar hebben we nog veel meer en is ook altijd 
iemand aanwezig die je kan helpen.  

Zoeken & vinden

https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/rhijn
https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/mysterygame
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Dit jaar maakten we zo’n 300.000 opnamen op onze 
nieuwe digitaliseringsunits:

•  Alle Bommelerwaardse bouwvergunningen van voor 
1955

•  Stadsrekeningen Buren, Zaltbommel en Culemborg 
van voor 1811

•  Alle bewaard gebleven gemeenteverslagen  
1851 – 1931/35

•  Akten van de Burgerlijke Stand uit Buren  
1913-1998

• En nog veel meer…

GMS maakte daarnaast 90.000 opnamen van dossiers 
voor gemeenten en 9.000 opnamen van stadsrekeni-
ngen van Tiel tot 1810. Jansen Film & Audioservices 
digitaliseerde 100 spoelen met films. Dit konden we 
doen dankzij een bijdrage van de Stichting Vrienden  
van het RAR. Onze hele audiovisuele collectie is nu 
gedigitaliseerd. 

2. Meer en op maat

Voordat de informatie op de website staat, moet het 
wel eerst worden gedigitaliseerd. Veel dingen digita-
liseren we zelf. Daarvoor hebben we professionele 
machines en mensen in huis. Heel specialistische 
zaken besteden we uit.

Digitaliseren

Digitaliseren op verzoek
We zijn aan het begin van de coronacrisis gestart 
met een extra service: het op aanvraag gratis digita-
liseren van stukken voor onderzoekers. En dat bleek 
een succes te zijn. Vooral bouwvergunningen en 
stukken uit de oud-rechterlijke archieven werden 
opgevraagd. Gemiddeld verwerkten we 50 aanvra-
gen per week: van een klein bouwdossiertje tot 
dikke banden uit rechterlijke archieven.

Schuldbekentenis uit 1663 voor 7600 gulden ten laste van 
Zaltbommel, voor luitenant Johan van de Poll. De  magi-
straat belooft in ruil hem of zijn broer met een compagnie 
te voorzien.

Gemeenteverslag 
over landbouw,  
Driel 1861
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3. Met zorg bewaren
In 2020 hebben we allemaal heel veel  
thuis gewerkt. Toch hebben we veel 
gedaan aan het behoud van onze archie
ven. We  hebben zo’n 145 meter archief
materiaal opnieuw verpakt voor duurzame 
opslag en van nieuwe etiketten voorzien. 
Dit is extra bovenop de stukken die we 
herverpakten tijdens (her)inventarisatie. 
Van 31 meter archief brachten we de mate
riële staat en de eventuele schade in kaart. 
Van de archieven met schade conserveer
den en restaureerden we bijna 18 meter. 
Dat zijn bijna 600 inventarisnummers!

Sommige stukken zijn in zo’n slechte 
staat dat we ze niet zo maar kunnen 
digitaliseren, opbergen of laten zien. 
Die moeten we eerst restaureren.  Ook 
dat kunnen we vaak zelf. En ook hier 
schakelen we soms specialisten in. Zo 
hopen we alles voor eeuwig te kunnen 
bewaren.

Restaureren

Zilvervisjes ‘grazen’ aan het oppervlakte van papier.  
Op de foto een mooi voorbeeld. 

Op de foto een voorbeeld van een kaart die veel gebruikt is, 
gescheurd en met tape aan elkaar geplakt.



Vorige pagina Volgende pagina

Naar de inhoud

8

4. Focus op vindbaarheid
In 2020 hebben we bijna 65 meter archief geïnventari
seerd. Dat is veel minder dan gepland. De reden daar
voor is bekend: door de coronacrisis werd voor een 
groot deel thuis gewerkt en de archieven mogen het 
pand niet verlaten. In die 65 meter zaten onder meer: 

•  Ingekomen stukken van Culemborg 1850-1929:  
per omslag genummerd, belangrijke stukken 
 ontsloten, bouw- en milieuvergunningen  
afzonderlijk beschreven.

•  Het archief van Stichting Onderwijs woonwagencen-
trum Gelders Rivierengebied, 1969-1979.

•  Het archief van Kwekerij en familie Akkerman uit 
Beesd, 1909-1988.

•   Stukken van de gemeentebesturen Varik, Beesd, 
Ophemert, Deil, Asperen, Herwijnen, Heukelum

• Het archief van St. Maarten Cantorij te Zaltbommel

Diploma van 
Binnenlandse Zaken 
voor het wapen van 
Varik, 1910

We willen stukken niet alleen goed bewaren, maar ook 
weer terug kunnen vinden. Dat is best lastig als je bijna 
15 kilometer archief bewaart! Daarom beschrijven we 
de stukken die we opbergen zo goed mogelijk. Dat is 
enorm veel werk, maar gelukkig worden we bij het 
indexeren geholpen door een grote groep trouwe 
 vrijwilligers. Daardoor kun je nu op de website bijvoor-
beeld zoeken op achternaam, een straatnaam of een 
ander trefwoord.

Inventariseren
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Vrijwilligers
Al dit werk hadden we niet kunnen doen 
zonder onze vrijwilligers. We hadden 
eind 2020 38 vrijwilligers. In oktober 
startten we een mooi project op het 
platform Vele Handen: Waarvan Akte! In 
dit project beschrijven vrijwilligers alle 
repertoria (lijsten met aktes) van notaris-
sen in ons werkgebied. Als ze hiermee 
klaar zijn, kunnen onderzoekers heel 
makkelijk door deze grote schat aan 
informatie zoeken.

Bouwtekening bij politievergunning uitbreiding gasfabriek Tiel, 1916

Beter te vinden
We konden dus niet zo veel meters inventariseren als we 
gewend zijn. Daarom zijn we flink aan de slag gegaan met het 
verbeteren van toegangen, en dus van vindbaarheid van stuk-
ken. Hier een  aantal voorbeelden:
 
•  Alle rechterlijke archieven zijn voorzien van een goede his-

torische inleiding volgens de internationale standaard.
•  3.530 politievergunningen van Tiel zijn zo gewijzigd dat ze 

op de website goed vindbaar zijn. 
•  Er is veel verbeterd aan 15.000 beschrijvingen van bouw-

vergunningen uit Buren, Culemborg, Herwijnen, Heukelum, 
Lingewaal, Ophemert, Tiel, Varik en Waardenburg. Deze 
vergunningen waren altijd heel moeilijk te vinden, maar zijn 
nu heel eenvoudig op adres te vinden!

Vrijwilligers aan het werk bij het RAR
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5. Oog voor service
Ondertussen ging ook in 2020 ons toe
zichtwerk bij de aangesloten organisaties 
natuurlijk gewoon door. 

De inspecteur is het afgelopen jaar bij alle 7 aangesloten 
gemeenten, Waterschap Rivierenland en een deel van 
de gemeenschappelijke regelingen (Werkzaak, Regio 
Rivierenland, ODR, AVRI en BSR) langs geweest. Hij 
voerde daar inspecties uit, beoordeelde vernietigings-
lijsten, controleerde  vervangingsbesluiten en voerde 
jaargesprekken. 

Nieuwe stukken
In augustus en september kwamen er bouwvergun-
ningen van de gemeenten Buren, Culemborg en 
Neder-Betuwe naar het RAR. Bij het archief van 
Buren zaten ook nog dossiers van het bestuurlijke 
archief. Verder is het Oud Rechterlijk Archief van 
Tuil van het Gelders Archief naar het RAR verhuisd. 
Hiermee zijn de Rivierenlandse rechterlijke bronnen 
compleet: een schat aan informatie voor  voor 
onderzoekers. 

Waar komen al die stukken eigenlijk vandaan? De 
wet zegt dat gemeenten verplicht zijn om archief 
aan te houden. De gemeenten Buren, Culemborg, 
Tiel, Zaltbommel, Maasdriel, West Betuwe, Neder-
Betuwe en het Waterschap Rivierenland hebben ons 
gevraagd dat voor hen te doen. Regelmatig komen 
er stukken van deze organisaties naar het RAR. Onze 
archiefinspecteur zorgt ervoor dat dit op een goede 
manier gebeurt. Door bijvoorbeeld inspecties op 
locatie en het geven van adviezen over wat er 
bewaard moet worden en hoe. 

Toezicht houden

Online meldingstool
Gemeenten en waterschap moeten som-
mige veranderingen in hun archief- en infor-
matiebeheer aan onze inspecteur doorgeven. En 
soms moet de gemeentearchivaris positief advise-
ren voordat een verandering mag worden doorge-
voerd. Sinds vorig jaar kunnen ze snel en makkelijk 
veranderingen aan ons doorgeven met de mel-
dingstool op onze website. Ze zien tijdens het 
invullen van de tool meteen of het informeren van 
de inspecteur wenselijk of noodzakelijk is. 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/wijzigingsformulier
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6. Waardevolle aanwinsten
We kregen dit jaar 46 nieuwe (deel)
archieven. In totaal was dit 557 meter 
archief. Het grootste deel waren aanvul
lingen op gemeentearchieven met veel 
bouwvergunningen. Een paar  bijzondere 
aanwinsten willen we eruit lichten: 

•  Het archief van het Christelijk onderwijs 
in Herwijnen.

•  Het archief van Toneelgroep Elckerlyc, 
Geldermalsen.

•  Een aanvulling op het archief van 
Dansschool Timmermans  
uit Tiel. 

•  Een stamboom en familieplakboek van 
de familie Prins   

(de architect) uit Culemborg. Wapen familie Prins uit Culemborg

Onze wettelijke taak is dus het verzamelen, bewaren en 
beschikbaar stellen van de archieven van gemeenten en 
het Waterschap. Maar we verzamelen en bewaren ook  
particuliere archieven van bedrijven, families, stichtingen 
etc. uit ons werkgebied. Zo willen we  een zo compleet 
mogelijk beeld van onze samenleving voor de toekomst 
bewaren. We verzamelen daarom ook  boeken over of 
uit ons werkgebied. De laatstgenoemde activiteiten 
worden deels mogelijk gemaakt door giften van onze 
beide Vriendenstichtingen. 

Verzamelen

Stukje uit een lovend artikel in Nieuws- 
en Advertentieblad voor Geldermalsen en 
omgeving uit 1946.

Dansparen bij een wedstrijd bij Timmermans in de jaren ’80.
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Gymnastiekvereniging Tonido uit Zoelen

Bibliotheek
Er zijn 100 nieuwe titels gekocht of geschon-
ken voor onze bibliotheek. In totaal hebben we 1.132 
titels  toegevoegd. Hier zitten veel titels bij uit de 
‘oude’ bibliotheekcollectie van het Streekarchief 
Bommelerwaard. Deze bibliotheek is nu helemaal in 
de RAR-bibliotheek opgenomen. 

Atlas
In onze Atlascollecties zitten foto’s, prenten, kaar-
ten, affiches, tekeningen et cetera. In 2020 hebben 
we hier 26 nieuwe collecties aan toegevoegd, zoals: 

•  Prentbriefkaarten en foto’s van o.a. Culemborg 
en Zaltbommel.

• Een serie foto’s van The Dream uit Tiel.
•  Ontwerpen van arbeiderswoningen in o.a. 

Zaltbommel.
•  Foto’s van gymnastiekvereniging Tonido uit 

Zoelen.

https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/bibliotheek
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2019 2020

Paginaweergaves via archieven.nl 2.854.484 5.848.151

Aantal bezochte webpagina’s 1.330.432 1.615.348

Aanvragen inzage archiefstukken 6.279 5.236

Bezoekers studiezaal 1.833 980

Bezoekers evenementen 2.744 914

Leerlingenbereik (aantal personen)
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Hoger onderwijs

1.043
732
267
44

402
162
240
-

Ontsluiting archieven in meters 168 65  

Objecten beschreven in bibliotheek en documentatie 1.203 1.611

Objecten ontsloten in TH Atlas 7.695 4.350 

Aantal scans (in- en extern)* - 399.000 

Aantal namen toegevoegd aan personendatabase 153.468 213.997

Aantal ontsloten/verbeterde bouwvergunningen 7.675 16.531

Omvang archieven (in meters) 14.217 14.774

Aantal medewerkers per 31/12 25 29

Aantal fte per 31/12 16,99 18,5

Aantal vrijwilligers 33 38

*registratie begonnen in 2020

Jaarcijfers
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Januari

8. Twitterfeed

Marieke de Haan
@MariekedeHaan11

Zo maar archief TV vandaag! @BHIC over 
openbaarheid na 75 jaar. En @RARivieren-
land over Maas en Waal.

Februari

Zinder Educatie
@ZinderEducatie

Bijna 500 leerlingen van Tielse scholen 
volgen workshops die te maken hebben met 
de Tweede Wereldoorlog en vrijheid. Dit pro-
ject wordt met onder meer @RARivierenland 
en het @Flipjemuseum  georganiseerd.

Maart

ECT Tiel
@EctTiel

Wij verzoeken u vriendelijk om verpakte 
mondkapjes in te leveren zodat onze 
zorgmedewerkers goed beschermd hun 
werk kunnen blijven doen. Wij danken het @
RARivierenland voor deze fantastische gift! 
Op Dodewaardlaan 7 #Tiel staat een aparte 
inleverbus voor mondkapjes #coronavirus

April

Yvette Hoiting
@yhoitink

Mooie service! Krijg veel vragen van men-
sen die willen weten waar hun voorouders 
woonden maar 19e eeuws adres hebben.

Servaas Stoop
@ServaasStoop

Een ontdekkingstocht door #Rivierenland 
dankzij @RARivierenland. Niet op de fiets of 
met de auto, maar in de eigen tuin. #blijft-
thuis #alleensamen

Astrid Stronk
@AstridStronks

Als antwoord op @RARivierenland   
@gemTiel en 6 anderen

Super leuke aktie! Een aantal bewoners op 
#szr Vrijthof gaan hier blij van worden. Ze 
staan klaar om morgen uit te delen.

https://twitter.com/MariekedeHaan11
https://twitter.com/bhic
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/ZinderEducatie
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/Flipjemuseum
https://twitter.com/EctTiel
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/hashtag/Tiel?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hashtag_click
https://twitter.com/yhoitink
https://twitter.com/ServaasStoop
https://twitter.com/hashtag/Rivierenland?src=hashtag_click
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/hashtag/blijftthuis?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/blijftthuis?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/alleensamen?src=hashtag_click
https://twitter.com/AstridStronks
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/gemTiel
https://twitter.com/AstridStronks/status/1247851583892832257/people
https://twitter.com/hashtag/szr?src=hashtag_click
https://twitter.com/ZinderEducatie/status/1233370011361660928
https://twitter.com/EctTiel/status/1240218635102228480
https://twitter.com/yhoitink/status/1255101461580648448
https://twitter.com/ServaasStoop/status/1254432818765103104
https://twitter.com/AstridStronks/status/1247851583892832257
https://twitter.com/MariekedeHaan11/status/1218630519111540738


Naar de inhoud

Volgende paginaVorige pagina

15

Mei

Carla
@carlalepoole

Yes! Helemaal blij het @RARivierenland is 
weer open voor bezoek. Alleen op afspraak 
en uiteraard op gepaste afstand

Juni

Piet van de Pol
@PietvandePol2

Als antwoord op @RARivierenland Ik kocht 
daar muziekstukken en rietjes voor de 
klarinet. De oude Hendrich speelde ook bij 
het KTVM in mijn tijd.

Jan Middelkoop
@twit66his

Als antwoord op @RARivierenland  
@Metamorfoze97 en @KokMajewska
Voor conserveren hadden ze bij #DeBetuwe 
geen afdeling, maar een hele fabriek. 

Juli

Jan de Boer
@bgmJandeBoer

Als antwoord op @RARivierenland En dan 
heeft hij het boek nog gelezen ook!

Ton van Maanen
@TonvMaanen

Als antwoord op @RARivierenland Het zit 
natuurlijk ook in de APP van het RAR

Augustus

Varik-Heesselt nieuws
@NieuwsVarik

RT @RARivierenland: Vandaag zijn alle 
scholen weer begonnen aan het nieuwe 
schooljaar. Daarom een filmpje over de 
geschiedenis van de dorpsschool in  
#Heesselt. #backtoschool 

September

De Gelderlander
@dgrivierenland

Regionaal Archief Rivierenland begint 
een corona  c ollectie: ‘We leven toch in 
 bijzondere tijden’

Oktober

Erfgoedfestival
@Erfgoedfestival

Na het zien de omvang van het @RARi-
vierenland vroeg Paulien Cornelisse al snel: 
“Heeft u ook iets over kersenbomen?”. 
Benieuwd naar het eindresultaat van haar 
zoektocht door het archief? Komende zon-
dag om 12:00 kun je zelf het eindresultaat 
bewonderen

https://twitter.com/carlalepoole
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/PietvandePol2
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/twit66his
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/Metamorfoze97
https://twitter.com/KokMajewska
https://twitter.com/hashtag/DeBetuwe?src=hashtag_click
https://twitter.com/bgmJandeBoer
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/TonvMaanen
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/NieuwsVarik
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/hashtag/Heesselt?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/backtoschool?src=hashtag_click
https://twitter.com/dgrivierenland
https://twitter.com/Erfgoedfestival
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/PietvandePol2/status/1277151143148257280
https://twitter.com/twit66his/status/1272934213910659075
https://twitter.com/bgmJandeBoer/status/1285898502221037570
https://twitter.com/NieuwsVarik/status/1300321961797652480
https://twitter.com/dgrivierenland/status/1307191578516226049
https://www.gelderlander.nl/tiel/regionaal-archief-rivierenland-begint-een-corona-collectie-we-leven-toch-in-bijzondere-tijden~a4e4aa52/
https://twitter.com/Erfgoedfestival/status/1319549118063235072
https://twitter.com/carlalepoole/status/1260905944873132032
https://twitter.com/TonvMaanen/status/1281122615348924416
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November

Regionaal Archief Tilburg
@RATilburg 

Heel bijzonder, deze collectie. Een niche in 
archievenland, borduurpatronen?

Archiefeducatie
@Archiefeducatie

Heb jij de online #MysteryGame van  
@RARivierenland al gespeeld? Ik wel. Speel 
de #game en maak kans op een van de drie 
prijzen! #archiefspel

Berco Hoegen
@BercoHoegen

Dank! Het was leuk om in de studiezaal in 
Tiel te snuffelen in de archieven. Erg blij was 
ik met kaartmateriaal dat digitaal beschik-
baar werd gesteld. Schatgraven naar de 
geschiedenis is zó leuk!

December

Jelmer Krom
@jelmerkrom

Als antwoord op @RARivierenland  
En nee, de kaart wordt niet ondersteboven 
 gehouden; noord is hier onder.

Volg ons via

 @RegionaalArchiefRivierenland

 @RARivierenland

 @RARivierenland

RAR-app

apple app store google play store

https://twitter.com/RATilburg
https://twitter.com/Archiefeducatie
https://twitter.com/hashtag/MysteryGame?src=hashtag_click
https://twitter.com/RARivierenland
https://twitter.com/hashtag/archiefspel?src=hashtag_click
https://twitter.com/BercoHoegen
https://twitter.com/jelmerkrom
https://twitter.com/RARivierenland
https://www.youtube.com/channel/UCZU3-27f9-2VJ_rwuQK-HxA
https://twitter.com/RARivierenland
https://www.facebook.com/rarivierenland
https://apps.apple.com/gb/app/regionaal-archief-rivierenland/id1464513654?l=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.siff.regionaal_archief_rivierenland
https://twitter.com/Archiefeducatie/status/1330259456001789956
https://twitter.com/BercoHoegen/status/1326445873606385665
https://twitter.com/jelmerkrom/status/1339629369614987264
https://twitter.com/RATilburg/status/1331598266715271168
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