.2.IjTORISCHE KRING gISTEREN EL OmSTREKEN.
Seer: Jac. Catsstraat 9
4041 XV Kesteren.
Tel: 08886 - 1504.
December, 1982.
Geachte leden,
Dat U de convocatie voor 1983 al zo vroeg in de bus gekregen heeft,
komt omdat in tegenstelling tot andere jaren de laatste maand van 1982 voor de
H.K.K. en O. niet onopgemerkt voorbij zal gaan.
Al in augustus hebben we terloops gemeld,dat het op 25 october 1982 vijftien jaar
geleden zou zijn dat de H.K.K. en O. opgericht werd. Het bestuur heeft gemeend dat
dit 3e lustrum niet onopgemerkt voorbij mocht gaan. Ter gelegenheid van de viering
hiervan, organiseert de H.K.K. en O. in samenwerking met de N.V.B.S.( Nederlandse
Vereniging Belangstellenden in het Spoor- en tramwezen.) de tentoonstelling
100 jaar Oost - Betuwelijn ", om aandacht te vestigen op het ook dit jaar 100
jaar bestaan van de Oost - Betuwespoorlijn.( 1882 - 1982 Geldermalsen - Tiel Kesteren - Opheusden - Hemmen/Dodewaard - Zetten/Andelst - Elst. )
Namens het bestuur nodigen wij U uit deze tentoonstelling, die gehouden zal worden
27 december t/m 12 januari, te bezoeken.( Verdere informatie vindt U op de achterzijde van dit blad.
Wat deze tentoonstelling betreft is er één punt waar we Uw begrip en medewerking
voor vragen. Het organiseren van deze tentoonstelling brengt veel kosten met zich
ee. Als aan U een entree van f 2.50 ( kinderen f 1. ) wordt gevraagd, wilt U dit
dan zien als een bijdrage in die kosten? Ook zal U verzocht worden een herdenkingstegel te kopen. Natuurlijk bent U dit laatste niet verplicht, maar hiermee kunt U
wel aan de kosten van deze tentoonstelling bijdragen.
Hoewel het grootste gedeelte van de tentoonstelling gewijd zal zijn aan het 100
jarig bestaan van de Oost - Betuwelijn, zult U er ook de activiteiten van de vijf
werkgroepen van de H.K.K. en O. kunnen aanschouwen.
Het programma voor de eerste maanden van 1983 zal als volgt zijn:
Op maandag 10 januari a.s. houdt Mr. F.J.M.Hoctin Boes, notaris te Heteren een
lezing over de Oorsprong en werking van het Nederlandse Notariaat.

Maandag 14 februari a.s. spreekt Drs. W.H.Th. Knippenberg uit Den Bosch over
2000 jaar Muntgeschiedenis.
Op maandag 14 maart a.s. komt Prof. dr. G.J.Verwers een lezing houden over:
De Ijzertijd in Midden en Zuid - Nederland.
Al deze lezingen vinden plaats in het Dorpshuis te Kesteren, Nedercindsestraat 27a.
,anvang 20.00 uur.
Leden en belangstellenden zijn van harte welkom.Aan niet - leden zal een bijdrage
van f 2.50 gevraagd worden.
Voor de Werkbijeenkomsten van de vijf werkgroepen verzoeken wij U contact op te
nemen met:
- de heer H.Gerritsen voor Archeologie. Tel: 08306 - 22452 ( tussen 18.00-19.00 uur).
werkavonden: 24 januari- 7 en 21 februari- 7 en 21 maart.
- de heer A.Pouwer voor Streekgeschiedenis Kesteren. Tel: 08886 - 1345.
- de heer J.Poelman voor Streekgeschiedenis Zetten. Tel: 08880 - 1808.
- de heer J.van Alphen voor Wereldoorlog 11. Tel: 03457 - 1494.
1271.
- mejuffrouw José 'Spies voor Verdwenen Kastelen in de Betuwe. Tel: 03443

Archeologische werkgemeenschalo voor Nederland. Afdeling 15. west- en Midden- Betuwe
en Bommelerwaard.
Op donderdag 24 februari a.s. zal Prof. dr. J.G.N. Renaud een lezing houden over
Middeleeuwse kastelen. Deze lezing wordt gehudden in het Elisabeth Weeshuis te
Culemburg, Herenstraat 29.
Tot slot wensen wij U namens het bestuur een goede jaarwisseling en een gelukkig
Tot ziens op de tentoonstelling:
en voorspoedig 1983 toe.
Met vriendelijke groeten,
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg, secretaresse.
A.Datema, voorzitter.
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GROTE TaSTOONSTELLING tgv. 100 JAAR ,BESTAAN OOST-BETUWELfJN
Pirate: Pr. Marijkeschool 25a.KESTEREN
Geopend: Ma 27 dec. 14.00 1.11.0- - 21.00 uur.
Di 28 dec. tot Do. 30 dec. 10.00 uur -,21.00 uur. .
Vr 31 dec. 10.00 uur - 15.00 uur.
Ma 3 jpn. tot Vr 7 jan. 10.00.uur - 21.00 uur.
Za 8 jen. 10.00 uur - 18.00 uur.
Me 10 jan. tot Wo 12 jan. 16.00 uur -.21.00 uur.
.Entree: Volwaseen ƒ 2,50. Kinderen tot.12 jeer ƒ 11 00.
Ter gelegenheid van deze herdenking zal over deze
spoorlijn een boekje uitgegeven worden,geschreven
door de bekende auteur G.A.Russer.
Tevéns een herdenkings wandtegel gewijd flan .de spoorlijn. De oplage van beide zal echter beperkt zijn, dut
haast U,
..
Tevens een grote foto-expositie van het wel en weevan
deze lijn. Rijdende,spopr en HO baan. Modelbouw
van diverse Módeile , . Ook módel-ruilbeurs zal • •
aanwezig zijn.
Deze tentoonstelling komt in samenwerking tot stand
met de N.141.,234,afd.. Oost.
Inlichtingen:' Juliannetreat 5 Wageningen Telefoon 08370 - 15-541;

HISTORISChE

KEbTEHEN EN UmSTRE.KEN.
Seer: Jac. Datástraat 9
4041 xy Kesteren.
Tel: 08886 - 1.504-1-.August1
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Geachte leden,
, •Hier'volgt.alweér.h t programma voor de 1aatstemaanden
van 1982. .
Maandag-13 aep.tember
Smit, ,leraarHaam. de: SchoIeljgemeenschap.te Piel,
een lezing houden over „ De stadsontwikkeling van Tiel "
Dr. Smit heeft Tiel gekozen, omdat de- atad Tiel-eenvoorbeeldiis Voor vele.Neder-,
landse en Gelderse. steden. Tiel.teaseeds,in -850 . eenbelawrijatadw:.:14t s het
gebleven tot ongeveer 1200. Daarna heeft deze steeds groeiende ontwikkeling zich
niet voortgezet. Oorzaak: Verlegging van de rivieren.
Vele andere steden hebben een zelfde ontwikkeling doorlopen, maar veel. -ister.Vandaár . dat•:liél een-unieketricorroper is.
Ter illUstratie'vande
aantal. dia's-vertCond Nvorden..
OP maandag 11 okto,ber .a.etal de hr,
ohellart,aeometariS- directeur
Verdwenen
van de Stichting Kastelen Dooument&tie•te^MUiderberg,.Tepreken over
ke ,ztelen in de Betuwe "
sinds enige tijd . enkele-leden van de HJ.K. en O..aen.legin hebben gemaakt
met het oprichten van een werkgroep ter bestudering van verdwenen kastelen in de
Betuwe, is het verheugend, dat we de- hr. • Schellart Ièreid hebben gevonden hier—
over een lezing t& houden..
Ook'hierbij - zullen dia's worden getoond.
Ifiaandag 8 november a.s. houdt de hr.. G.M. Russel uit Maarsen voor ons een lezing
over „ 100 jaar Betuwe-lijn "
Omdat het op 25 oktober a.s. 15 jaar geleden is dat de , H.K.K. en 0, opgericht
werd, zal ter gelegenheid van de viering van dit heugelijke feit de tentoonstelling
100 jaar Betuwe Spoorlijn " gehouden worden. In de maand november wordt ook dit
fe5Dherdacht, we dachten dat het voor de leden interessant zou zijn alvast in
de%'Orm van een lezing aandacht op deze tentoonstelling te vestigen.
Eene-lerie dia's zal het geheel verduidelijken.
( OVerigens over de viering van het lustrum van de H.K.K. en 0 zult U nog nader
ge-formeerd worden.)

te Kesteren, Nedereindselezingen zullen plaats vinden in het
at 27a. Aanvang 20.00 uur.
s4Al ft5eze
rniet, leden zijn van harte welkom.Aan hen zal een bijdrage van 2.50 worden
Dorpshuis

f

gévraagd.
Voor de Werkbijeenkomsten van de vier werkgroepen verzoeken wij U contact op te
nemen met:
- de heer B..Gerritsen voor Archeologie. tel: 08306 - 22452 ( tussen 18.00 - 19.00,
uur ).
oktober18
oktober1.15
en
29
nov.
Werkavonden: 6 september- 20 september- 4
08886
1345.
tel:
- de heer A.Pouwer voor Streekgeschiedenis Kesteren
- de heer J.Poelman voor Streekgeschiedenis Zetten . tel: 08880 - 1808.
- de heer J. van Alphen voor werkgroep wereldoorlog LL . tel: 03457 - 1494.
Archeolugische werxgemeenschep voor Nederland. Afdeling 15. West- en Midden- Betuwe
en Bommelerwaard.
Mogen wij Uw aandacht voor de volgende interessante lezingen:
Dinsdag 28 september in Tiel Streekmuseum, Plein 48. Aanvang 20.00 uur.
A.T Clason rarcheologische afdeling van het Biologische- Archeologische
_Inetituut van de Rijksuniversiteit Groningen. )
Onderwerp : ,,Dierlijke resten uit middeleeuwse afvalputten "
Er zal een verband worden gelegd tussen gevonden dierlijke materialen en het milieu.
1- Zo worden in sommige afvalputten meer vogelresten gevonden dan in andere. Verder
kan worden aangetoond, dat de mens in de middeleeuwen minder kieskeurig was bij
het samenstellen van zijn menu dan de huidige mens.

Sommige diersoorten en dierlijke delen, die vroeger wel werden gegeten, worden
nu beslist niet meer genuttigd.
_
De lezing zal worden onderbouwd met dia's.
Woensdag:20:oktober,1 .Oosterhout( Gelderland ), Dorpshuis.de Honsvoet 2, Aanvang
20.00 uur.
•
Prof. dr. J.E.Bogeers. Katholieke Universiteit Nijmegen
Onderwerp : u loviomagus et de dOoddoeners-tan Delahaye
Donderdag 25 november : Zaltbommel. Aanvang 20.00 uur. Wegens vacantie van de lokaalhouder kon nog geen afspraak worden gemaakt over de zaal. De heer van der•Knaap
zal ol%c1,9 bestuursvergadering vpfn 25 augustus a.s. de juists plaats kunnen mede-,
delen.
Drs. A.Peddemors ( Rijksmuseuq,van_Oud4eden Leiden )
Onderwerp:-, De archeologisChe illyntarisatie van het Land van maas en Waal
Tentoonstelling:
Romeinen in de Betuwe:
In het Streekmuseum te Rhenen zal van 1 september t/m 23 oktober de tentoonstelling
Romeinen in de de Betuwe " gehouden worden. De tentoonstelling wordt geheel verzorgd door leden van-de Werkgroep Archeologie. Getoond zullen worden aspecten
uit het dagelijks leven van de Romeinen, aan de hancl_ van bodemvondsten.
Openingstijden woensdag-t/m vrijdag ID - 12 en 14 - 17 uur
.2zaterdag van 14 - 17 uur
zondag, maandag en dinsdag. gesloten. Toegang gratis.
Met vriendelijke groeten,
M.L. Broekhuizen- Nieuwenburg.
secretaresse..
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A.Datema, voorzitter.

