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AGENDA

april

Woensdagmiddag: 14.00- 17.00 uur
Woensdagavond: 19.00 - 2 I .00 uur
Donderdagochtend: 10.00- 1.2.00 uur
Of op afspraak.
Ook voor de Historische Kring
Kesteren en Omstreken kan men
bovengenoemd adres en
telefoonnummer gebruiken.
Betalingen:
Historische Kring Kesteren
en Omstreken:
Giro 3725054 / Bank 3319 57 183
Arend Datema Instituut:
Giro 777704 / Bank 3319 74 6o6

Donderdag 6 april
Buitenlezing Ingen
Verenigingsgebouw Ingen 20.00 uur
Zaterdag 8 april
Geneal. Contactdag Wychen
Maandag 10 april
Jaarvergadering 19.30 uur.
Dorpsh. Kesteren, lezing. 20.15 uur
mei
Woensdag 3 mei 15.00 uur
Overdracht monument
Woensdag 3 mei 16.00 uur
Presentatie boek
Maandag 8 mei 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren, lezing.
juni
Maandag n juni 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren, lezing.
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an de voorzitter en de redactie
Herdenken
Folkert Schuurman

De winterperiode kenmerkt zich elk
jaar weer door veel activiteiten. Deze
winter zijn daar enkele projecten bijgekomen, waardoor de drukte alleen
maar is toegenomen.
In de eerste plaats hadden wij twee
vertegenwoordigers in de gemeentelijke Werkgroep 'De Spees': Kobus van
Ingen en Hans Borgstein. Deze commissie heeft de renovatie en de heropening van De Spees vorm gegeven. Het
aandeel van onze vereniging was het
samenstellen van een boekje over de
geschiedenis van De Spees en het ontwerpen van een informatiebord ter
plaatse. Voor deze activiteiten, die inmiddels zijn afgerond, dank aan Kobus
van Ingen en Hans Borgstein. Over het
onderwerp zelf kunt u lezen op pagina
II van deze Nieuwsbrief.
TWEEDE WERELDOORLOG

In de tweede plaats herdenken wij dit
jaar het 55e bevrijdingsjaar. Van onze
kant gaat dit gepaard met de volgende
activiteiten:
• De uitgave van het boek 'De Betuwe in
Stelling', dat op het moment dat u dit
leest bij de drukker ligt. Het boek be4

handelt het verzet in de Betuwe van
1940-1945, alsmede de langdurige stellingenoorlog binnen ons werkgebied.
Daarnaast wordt aandacht geschonken
aan de evacuaties.
• De overdracht van een monument ter
nagedachtenis aan de inzittenden van
de Dakota die op 18 september 1944
neerstortte aan de Bonegraafseweg in
Ochten, niet ver van de kruising met de
Melkdreef. Alle 24 inzittenden kwamen hierbij om het leven. Het waren zes
Amerikaanse bemanningsleden en 18
Engelse parachutisten.
Beide activiteiten, het boek en het monument, zijn financieel mogelijk gemaakt door de Adriaan van Westreenen Stichting in Laren en de Pronto
Stichting in Huizen. Voor deze financiële ondersteuning wil ik ook vanaf
deze plaats de beide stichtingen heel
hartelijk dank zeggen.
Het monument wordt op 3 mei a.s. om
15.00 uur tijdens een korte plechtigheid
aan de Bonegraafseweg overgedragen
aan de gemeente Echteld. Daarna zal
om 16.00 in de Vicary te Ochten het
eerste exemplaar van het boek worden
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Hoofdstraat 4
6671 CB ZETTEN
Telefoon (0488) 45 16 51

aangeboden aan de burgemeesters van
de gemeenten in de Neder-Betuwe.

eerd hoe we als Betuwse verenigingen
de contacten en de samenwerking kunnen verbeteren.

TENTOONSTELLINGEN

Naast deze activiteiten worden twee
tentoonstellingen georganiseerd: één
in Ochten in de Vicary gericht op het begin van de Tweede Wereldoorlog, en
één in het Arend Datema Instituut gericht op de Linie en de Slag bij Opheusden. De tentoonstellingen zijn geopend vanaf 6 mei.
OVERLIJDEN

Kort voor de sluitingsdatum van deze
Nieuwsbrief ontvingen we bericht van
het overlijden van ons lid George van
Bastelaere. Hij werkte vroeger mee in
de Werkgroep Kastelen en heeft vele
artikelen gepubliceerd, door hemzelf
voorzien van prachtige tekeningen. Wij
wensen zijn familie en zijn buren veel
sterkte in de komende tijd.
STREEKARCHIEF

De gesprekken met onze zusterverenigingen en de Provinciale Archiefinspectie onder auspiciën van het Gelders Oudheidkundig Contact, hebben
geresulteerd in een aanbeveling aan de
Betuwse gemeenten om op langere termijn te streven naar één Betuws Streekarchief, waarin ook het archief van het

INVENTARISATIE

Door alle werkzaamheden die we voor
het gemak maar even als 'extern' aanduiden, gaan de 'interne' werkzaamheden wat langzamer dan we eigenlijk
willen. Niettemin is het fotoarchief vrijwel geheel verwerkt in goed toegankelijke mappen, dit dankzij de inspanningen van Johan, die ons via de Stichting
Traject is komen helpen.
WEBPAG INA

Sinds korte tijd beschikken we over een
webpagina op het Internet. Op deze pagina wordt vooralsnog alleen informatie gegeven over onze vereniging en
het Arend Datema Instituut. In de toekomst zal de pagina worden uitgebreid
met andere mogelijkheden. Onze pagina is bereikbaar onder:
www.aic-betuwe.nl.
Ons E-mail adres is:
aic-betuwe@wolmail.n1
•

Polderdistrict Betuwe een plaats kan

vinden. Een brief met deze strekking
is toegezonden aan de gemeenten in
ons werkgebied, ons realiserend dat die
momenteel in andere verbanden hun
archieven laten beheren. Voor de nieuw
te vormen gemeenten in de Over-Betuwe is wellicht een aanzet in deze richting op dit moment meer actueel.
Naast dit onderwerp is er gediscussiNIEUWSBRIEF i8ejaargangnr. 2 - april 2000
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Maandag no april 2000 20.15 uur
Dorpshuis Kesteren
Kleding en het waarom ervan.
Prof. dr. ir. W.F. du Bois
Voor aanvang van deze lezing zal om
19.30 de Algemene Ledenvergadering
worden gehouden.
De lezing bestaat uit twee delen:
het eerste deel behandelt verschillende soorten textiel en de argumenten
voor het gebruik hiervan, in hoofdzaak
in kleding. Het tweede deel laat zien
hoe deze argumenten in de loop der geschiedenis in feite gelijk gebleven zijn.
Maandag 8 mei 2000 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren
Het belang van het Betuwse verzet
in de Tweede Wereldoorlog
Drs. Victor Laurentius
Na de bevrijding van Zuid-Nederland
in september 1944 was de Neder-Betuwe enige tijd de belangrijkste springplank voor verzetsmensen en geallieerde militairen die naar bevrijd gebied wilde ontsnappen. Dankzij een efficiënt werkend Betuws verzetsnetwerk slaagden tientallen personen erin
bij Tiel en omgeving de Waal over te
steken.
6

Over het ontstaan, de successen en de
tegenslagen van het Betuws verzet handelt deze lezing. Aan bod komen het
vroege verzet in Tiel, de knokploeg van
Johannes van Zanten, het verzet in de
laatste oorlogsmaanden en de rol van
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten vanaf de bevrijding.
Victor Laurentius is de auteur van
het boek 'De Betuwe in Stelling'
maandag 12 juni 2000 20.00 uur
Dorpshuis Kesteren
Archeologisch onderzoek
Betuweroute (Lienden en Kesteren)
Drs. Jack de Voogd
De campagne was met name gericht op
het in kaart brengen van landschap en
bewoning in de Bronstijd ter plaatse;
tevens diende de periferie van de
Romeinse nederzetting Kesteren/De
Woerd, reeds eerder opgegraven door
het Archeologisch Diensten Centrum
te Bunschoten, te worden vastgesteld.
Tijdens het archeologisch onderzoek kwamen meerdere plattegronden
van huizen, bijgebouwen en opslagstructuren, daterend uit de MiddenBronstijd (in casu 1500-1100 voor
Christus), aan het licht.
Vermeldenswaardig is voorts de
vondst van een uit de Romeinse Tijd (in
casu 100-300 voor Christus) daterende
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waterput, circa een halve kilometer
verwijderd van de kern Kesteren/De
Woerd: deze was vervaardigd uit een
houten vat, waarvan de duigen (naaldhout) en hoepels (hazelaar) nog ten
dele (één meter hoog) geconserveerd
gebleven waren. Eén op de drie planken bevatte een inscriptie, in een tweetal varianten: de één zal geduid hebben
op de naam van de kuiper/leverancier,
de ander zal geduid hebben op de naam
van de gebruiker/klant. Datering van
het vat zal een tijdsbepaling kunnen
bieden van het eerste, oorspronkelijke
gebruik als voorraadcontainer; datering van het aardewerk en hout uit de
vulling zal een tijdsbepaling kunnen
bieden van het in onbruik raken van de

waterput. Ten tijde van de lezing zullen
deze hoogstwaarschijnlijk bekend zijn.
Een ander interessant fysisch-geografisch fenomeen is, dat het betreffende
gebied altijd frequent is blootgesteld
geweest aan fluviatiele activiteiten,
hetgeen zowel de bewoning alsook het
latere archeologisch onderzoek heeft
bemoeilijkt.
•

Alle lezingen worden gehouden in
het Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27, Tel. (04.88) 481527.
Leden en niet-leden zijn van harte
welkom.

BUITENLEZING

Op donderdag 6 april a.s. wordt in Ingen een 'buitenlezing' gehouden door
Joke van Dee-Honders. Dit vindt plaats in Het verenigingsgebouw te Ingen.
De aanvang is om 20.00 uur. ier alvast een voorschotje.
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e Heldringgestichten te Zetten
len Hittema
e Heldringgestichten — nu Heldringstichtingen — bezitten in een
enigszins geplunderd en ongeordend
archief een nauwkeurig geboekstaafd
verleden van 1884 tot 1941. Toen werd
namelijk een maandblad uitgegeven
'De Bode der Heldringgestichten'. Dit
blad bestond dank zij de fondswerving
van de gestichten. Het werd toegezonden aan bestuursleden, correspondenten en abonnees.
In 1998 werd het 150-jarig bestaan
herdacht. Heldring stichtte het Huis
Steenbeek in 1848. Ongeveer een jaar
tevoren werd de Historische Kring benaderd met het verzoek een tentoonstelling te (helpen) organiseren. Dit
bleek een onmogelijkheid tenslotte. Bij
onderzoek echter van het archief en bij
een poging van v.n. de heer Uilenreef
een en ander te ordenen, werd De Bode
ontdekt, ook incompleet, maar aan te
vullen uit ander archief. Het is een interessant overzicht van die periode met
vaak boeiend geschreven artikelen
door de toenmalige secretaresse M. W
Maclaine Pont, schrijfster van o.a. tien
historische romans. In de INZET, dorpskrant voor Zetten en Hemmen, heb ik al
een jaar lang uit De Bode gepubliceerd
en geciteerd. Dat waren dan meer historisch curieuse artikelen. Het blad geeft
echter ook de geschiedenis van Maatschappelijk werk en Inwendige Zending weer. Voor de Nieuwsbrief zijn er
ook gegevens uit de halen betreffende
8

deze streek. Hoe men Zetten kon bereiken b.v. staat meteen al in de kop van het
eerste nummer: 'N.B. Zetten bereikt
men per Rijnspoor over Wageningen,
verder 5 kwartier te voet of per part. rijtuig. Voorts per Staatsspoor over de
halte Zetten, 20 minuten gaans. Biljetten voor die halte alleen aan de stations
Geldermalsen, Arnhem, Nijmegen en
daar tusschenliggende verkrijgbaar.
Eindelijk per Rijnstoombooten (Lexkesveer) of Waalstoombooten (Loenen
in de Betuwe)'
Het Rijnspoor liep natuurlijk langs
Ede. Er was een stoomtram van Ede
naar Wageningen, zoals overal in het
land talloze stoomtrams liepen in die
tijd. Wat de stoomboten betreft, die zullen de rivier wel verder afgevaren hebben om ook met andere plaatsen verbindingen te onderhouden, de wegen
waren tenslotte niet zo best.
Een jubilaresse van de gestichten
memoreerde haar overschoen verloren te hebben toen zij voor 't eerst in
Zetten kwam. Die was in de klei blijven
steken. Je kon ook beter op klompen lopen. Ds. Heldring liep veelal op klompen. Kinderen van Talitha Kumi gingen
wandelen op klompen. De tegenwoordige Wageningsestraat was een modderige landweg, vroeger genaamd Groene Weg, en werd eerst ± 1925 bestraat
om de hoofdverbinding te vormen tussen Wageningen/Renkum en Nijmegen, in plaats van de vroegere verbin-
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ding die liep over Hemmen, de door
Zetten Stationstraat zo over Andelst.
De aanleg van de le Betuwelijn in 1882
was wel een enorme vooruitgang. Iedere zomer waren er de zomervergaderingen in juni op de Vluchtheuvel. Bij
mooi weer niet in de kerk maar buiten
onder de hoge bomen. Soms werd de
dienstregeling van de treinen bij de uitnodiging gevoegd zoals in 1918: Vertrek Amsterdam 8.05, aankomst Zetten
10.27; vertrek den Haag 6.52 -Zetten
10.27; Rotterdam 7.38 - Zetten 10.27;
Arnhem 9.03 Zetten 9.46; Nijmegen

9.22 - Zetten 9.46. Waarschijnlijk stonden de rijtuigen van Stalhouderij
Cochius dan wel gereed om mensen af
te halen. Trouwens te voet was ook geen
probleem in die dagen mits de weg begaanbaar was.
Stalhouderij en klompenmakerij
(Van Schaik) moeten wel gebloeid hebben in die tijd.
Het volgende stukje uit 1908, in de
INZET geplaatst bij de opening van het
nieuwe plein in Zetten, werpt ook een
aardig licht op de (duistere) wegen.

'IN EEN BOZE BUI'
len Hittema
Nu Zetten zijn luxe plein heeft, perfect
aansluitende straten en een welvarende middenstand, is het goed om te
zien naar vroegere tijden. Hoe het ooit
was op ditgebied, vinden wij in de Bode
der Heldringgestichten van mei 1908.
'In een boze bur staat erboven. `De couranten hebben het al vermeld welke
ramp Zetten boven het hoofd hangt,
namelijkdat het gymnasium, datsedert
jaren hier bloeide en kwijnde, thans geheel ons gaat verlaten. De neringdoenden zien de toekomst donker in. De
groote inrichting, die gesloten wordt.
Zoovele gezinnen van leeraren die elders hunne inkomsten gaanverteeren,
ziedaar het onderwerp van de gesprekken. De Zettenaren hebben zich nu al
!anger dan 50 jaar eraan gewend om te
leven van de stichtingen op den goeden
Betuwschen grond gevestigd. enz. [...]
'Wat doet de Betuwe om hare voordeeligegasten-meestaltochstadsmenschen - een weinig aantrekkelijkte ma-

ken? Bestaat er straatverlichting? Ach,
wij particulieren hebben die zelf bekostigd, en konden tot hiertoe niet verder
komen dan hier en daar een gloeiende
spijker en een groot gedeelte van de
weg niets. Er is dus gelegenheid genoeg
voor Zettens ingezetenen, om nu en
dan met of zonder rijtuig in den slootte
vallen, en van die gelegenheid wordt
ruimschoots gebruik gemaakt. En nu
wat de wegen betreft, die verkeeren
nog in een middeleeuwschen toestand
De Betuwsche boer bedankt er hartelijk
voor om de kostelijke steenen in de klei
te gooien; die de wegen slecht vindt
moet maarthuis blijven. Wat de wegen
kunnen worden toont ons iedere Rijksweg; wat zij voor 500 jaar waren,
toonen ons de polderwegen in het
dorp. Wie zal als detoestanden zoo blijven, de ledige huizen vullen? Hier plaatM.P.
sen wij een groot?'
[MargarethaWijnanda Maclaine Pont]
Z.O.Z.
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In het juninummer van 1928 - 20
jaar later dus - lezen wij: "De Wageningsche straat was 10 jaar geleden nog een onverharde kleiweg.
Sinds 2 jaar is de weg geheel verhard en zal uit het Wegenfonds
nog worden verbeterd. En is bestemd om hoofdverbinding te worden tusschen Wageningen en Nijmegen. Reeds nu is een terrein aan
dezen weg als bouwterrein in exploitatie genomen en is men bezig
daar het eerste huis te bouwen. De
vraag naar bouwterrein is in Zetten groot. Men besteedt prijzen
van fl. 2,- en fl. 3,- de m2. Ons kwam
ter oore, dat een stuk bouwland tegenover de Hosa Euphema gelegen (de grond waarop thans de

Arenhorst staat, I.H.) als bouwterrein zal worden geëxploiteerd. Wij
moeten koopen om te voorkomen
dat te eeniger tijd ongewenschte
buren zich in onze nabijheid zouden vestigen. Wij slaagden erin om
het land voor ongeveer 2/3 van de
prijs die gevraagd werd, te kunnen
koopen. Daarmee is een zorg van
ons af, maar een nieuwe zorg is geboren. Daarom komen wij u vragen:
geef ons een gedeelte van de koopsom, dat alleen vrijheid en ongehinderdheid waarborgt, maar dat geen
rente in contanten oplevert.
WILT GIJ ONS EEN METER GROND
CADEAU DOEN? VOOR 11 GULDEN
KUNT GIJ HEM KOOPEN.
Wie helpt ons? O.G.H.

De herstelde borstwering van De Spees
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De Spees gerenoveerd
Kobus van Ingen

V

elen uit de omgeving hebben het
inmiddels tastbaar of via de pers
vernomen: het historische hoornwerk
bij De Spees is gerenoveerd. Reeds jaren 'smeulde' de plannen, maar om allerlei redenen kwam het noodzakelijke
herstel maar niet van de grond.
Binnen de ambtelijke dienst van de
gemeente Kesteren was het de heer
Peter Kegelaar (afdeling grondgebiedzaken) die de smeulende plannen tot
een 'vuurtje' wist aan te wakkeren. Toen
bleek dat de eigenaar van het binnendijkse hoornwerk, de heer Henk Brienissen, er van harte mee instemde was
er voor het gemeentebestuur voldoende reden om hiervoor een brede werkgroep samen te stellen.

dige fondsen worden verworven en
mede op verzoek van het gemeentebestuur, werd als officiële openstellingsdatum 22 maart 2000 gekozen. Dit
hield direct verband met het gegeven,
dat de gemeente Kesteren op die dag de
Gelderse kerngemeente voor de nationale boomfeestdag zou zijn.
Binnen de groep werd voortvarend
gewerkt en reeds in december werd
met de graafwerkzaamheden begonnen.
De bebossing die niet op de 200 jaar
oude wallen van een fortificatie thuishoort werd grotendeels gekapt en de taluds werden door een graafmachine
weer geheel in de oude staat teruggebracht. Op basis van het oude aanlegplan werd ook de oorspronkelijke afrit
naar het binnenplein weer hersteld.

WERKGROEP

Onder voorzitterschap van wethouder
L.W. van Houwelingen ging de werkgroep in het najaar van 1999 van start.
In de werkgroep hadden zitting vertegenwoordigers van de Natuur en Milieu Educatie groep Midden-Betuwe,
het plaatselijk onderwijs, een lid namens de vereniging 'Keep them roling',
de eigenaar van de Spees, Peter Kegelaar, mevr. Marlies Guiljam en Bert
Jansen namens de gemeente Kesteren
en Hans Borgstein en ondergetekende
namens de Historische Kring Kesteren.

Bij de graafwerkzaamheden werd diep
in de omwalling van de zuidoosthoek
een uit 1940 daterende kazemat (bunker) teruggevonden. De oude toegangsopening ervan bleek in 1945 met beton
dichtgestort te zijn. Er werden geen archeologische sporen van de oorspronkelijke borstwering uit 1800 in het
hoornwerk teruggevonden. Ook militair materiaal of achtergebleven munitie werd niet gevonden, het hoornwerk
bleek `schoner' dan verwacht.

FONDSEN

NATUURONTWIKKELING

VONDSTEN

Voor het herstel konden al snel de no- Ten behoeve van de natuurontwikkeNIEUWSBRIEF 18e jaargang nr. 2 -april 2000
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ling is op het overgangsgebied tussen
de opgeschoonde gracht en het herstelde talud een behoorlijk stuk ruigte
intact gelaten. Van hieruit kan de natuur
zich in de komende jaren weer gaan
herstellen. Met de van de bodem van de
gracht komende grond, is rond het geheel de oude borstwering (of kwelkade)
hersteld. Deze ziet er nu nogal 'spits' uit,
maar in de komende jaren zal deze
door uitzakking weer de oorspronkelijke vorm krijgen. Rondom de schoongemaakte gracht zal zich in de komende jaren de oeverbegroeiing met
rietkragen en pompenbladen herstellen.

'De Pol' en een bijdrage van het NME
centrum over de natuurwaarden op en
rond het hoornwerk de Spees. Het voorwoord hierin werd geschreven door de
voorzitter van de werkgroep de heer
L.W. van Houwelingen. Bij de officiële
oplevering tijdens de nationale boomfeestdag werd het eerste exemplaar
hiervan aan de burgemeester van de
Gemeente Kesteren de heer E C.
Moree overhandigd. Het boekje is bij
de plaatselijke boekhandel, de vvv-balie op het gemeentehuis te Opheusden
en bij het ADI verkrijgbaar voor de aantrekkelijke prijs van vijf gulden.

PARKEERTERREIN

De leerlingen uit de hoogste klassen
van het basisonderwijs hebben op de
top van het hoornwerk een reeks knotwilligen geplant die in de komende jaren het aanzien van de Spees zullen verfraaien.

BOMEN

De eigenaar van de Spees, die tevens de
eigenaar is van de aan de Markstraat
gelegen camping De Linie, heeft in samenwerking met de gemeente een royaal parkeerterrein met sierlijke afrastering gemaakt en hierin is onder een
afdak het informatiebord opgenomen.
Dit bord is samengesteld door de vertegenwoordigers van de HKK&O. De layout ervan werd door onze voorzitter,
Folkert Schuurman, verzorgd. Het bedrijf Bas Honcoop visuele communicatie uit Dodewaard fabriceerde het bord
belangeloos.
DOCUMENTATIE

Ter gelegenheid van de renovatie heeft
de gemeente Kesteren samen met het
ADI een boekje uitgegeven (Osenvorenreeks nr. 66), waarvan er I000 zijn
gedrukt. In dit 59 bladzijden tellende
boekje zijn bijdragen opgenomen over
de geschiedenis van de Linie OchtenDe Spees, de oorlogshandelingen in
1940-1945, een verhaal over boerderij
12

BUITENDIJKSE DEEL

Het binnendijkse deel van de Spees is
nu hersteld. Bij de werkzaamheden ten
behoeve van de dijkverzwaring — die na
deze zomer zullen aanvangen — zal ook
het talud, de gracht en de borstwering
van het buitendijkse deel worden aangepakt. Als dit is afgerond hebben we in
de Gemeente Kesteren een militairhistorisch monument dat het aanzien
waard is. Inwoners en passanten kunnen
er dan verpozen en genieten van ons
prachtige rivierenlandschap waarin het
hoornwerk aan de Spees een markante
plaats heeft.
•
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VAN BREDA
Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

PIET VAN WALSEM
Voor machines, ijzerwaren,
gereedschappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

Opheusden
Dorpsstraat 2a
Tel. (0488) 44 13 17

OCHTEN
Molendam 39
Tel. (0344) 64 12 82

grootendenYt 93anket 1,-.v.

Heuningstraat 23a
4051 CA OCHTEN
Tel. (0344) 64 16 86

Fa. GEBR. SPAAN
Landbouwmechanisatiebedrijf
Ook voor reparatie van uw machines
Nedereindsestraat 37 — Kesteren — (0488) 48 12 21
AANNEMERSBEDRIJF
EN
VASTGOEDADVISEUR
•

Et
tJ \A/
GARANT

Brederode 46
6669 51_ Dodewaard
Tel.: (0488)41 26 65
Fax: (0488) 41 28 04
Werkplaats:
Houtmanskampweg la
Dodewaard

J.H.HENDRIKSEN
Nieuwbouw-verbouw-restauratie

NVOB
Nederlands Verbond van Ondernemers
in de Bouwnijverheid

Tot uw dienst!
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV
Wij verzorgen voor u:
• aankopen o.g.
• verkopen o.g.
• taxaties
• hypotheken
• gratis berekening maandlasten
• financiële adviezen

_411111111111_

Zoekt u ergens een woning?
Laat het ons weten!
Bel ons op of stap vrijblijvend
bij ons binnen.

_t^..1

Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 60 24 00

Opheusden, Dorpsstraat 9a
Tel. (0488) 44 29 06
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aarverslag HKK&O 1999
Joke van Dee-Honders, secretaris

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP MAANDAG 12 APRIL 1999

De 3 I' algemene ledenvergadering
werd gehouden in het Dorpshuis te
Kesteren. De voorzitter de heer E
Schuurman opende om 19.30 de vergadering en heette iedereen van harte
welkom. Hij merkte op dat de opkomst
niet zo groot is. Verder maakte hij melding van de lopende zaken bij de HKK&O.
De jaarverslagen van het secretariaat en de werkgroepen werden alle in
orde bevonden. Ook het financieel verslag, alsmede de begroting voor 1999,
kregen de instemming van de leden.
De kascontrolecommissie, bestaande uit H. van Dorland en W. v. d. Bosch,
hadden de boekhouding ingezien en
goedgekeurd, waarmee de penningmeester decharge kon worden verleend. Een nieuwe kascontrolecommissie voor 2000 werd gekozen, bestaande uit de heren Welvaart en W v. d.
Bos.
Van de bestuursleden was aftredend
en herkiesbaar J. van den Hatert. Hij
was bereid om weer een periode zitting
te nemen in het bestuur. Bij de rondvraag merkte de heer T. Versluis op dat
er een foute vermelding stond in de
Nieuwsbrief.
2. DE HISTORISCHE KRING IN 1999

Het ledental van de HKK&O telde eind
1999 ca. 435 leden en huisgenotenleden.

BESTUUR

Het algemene bestuur van de HKK&O
vergaderde in 1999 zes maal in combinatie met het bestuur van het Arend
Datema Instituut.
LEZINGEN

In het verslagjaar werden wederom negen lezingen gehouden, waarvan acht
in het Dorpshuis en één in het Arend
Datema Instituut. Er werden twee extra
lezingen gegeven in de buitengebieden van de HKK&O, nl. een in Maurik en
een in Eck en Wiel. Deze extra lezingen
hadden tot doel om andere dorpen in
ons werkgebied kennis te laten maken
met de HKK&O. Deze lezingen waren
een succes, met als resultaat een aantal
nieuwe leden.
EXCURSIE

Met een afgeladen bus vertrokken we
deze keer voor een rondje IJssel. De
excursie werd georganiseerd door de
heren K. van Ingen en C. de Bont en was
zeer leerzaam en ook erg gezellig.
OUD SCHRIFT

Afgelopen najaar is er weer een cursus
oud schrift voor beginners van start gegaan, waaraan drie dames deelnamen.
Voor de cursus gevorderden gaf zich
slechts één persoon op en om deze reden zijn die lessen niet doorgegaan. De
cursus werd wederom door mijzelf gegeven.
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DE TABULA BATAVORUM

De Nieuwsbrief verscheen dit jaar drie- Deze verscheen net als de Nieuwsbrief
driemaal, maar zal komend jaar slechts
maal
eenmaal verschijnen in de vorm van
een Jaarboek, die dit jaar als thema
heeft: Wonen en werken in 1900'.
•

lgemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag io april z000
aanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.
AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen
(in deze Nieuwsbrief opgenomen).
4. Financieel jaarverslag 1999 en begroting 2000. Deze stukken liggen
een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van twee nieuwe
leden (aftredend zijn de heren G. Welvaart en J. Borgstein).
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar
de heer K. van Ingen en de heer H. Moorrees.
Het bestuur stelt de heer J. Bosch kandidaat
als opvolger van de heer T. Versluis.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

14
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PIET SPIES BV KESTEREN
Transport — Grondverzet — Machineverhuur
Zand- grind en grondhandel
Straatsteen — Rode Split — Containerverhuur
Tevens voor alle sloopwerken

(0488) 48 15 20

'n Goed boek
haal je bij
'n goede zaak

HOBIÉ
Broekdijk 21 Kesteren
(0488) 48 12 67

Gespecialiseerde
boek- en kantoorvakhandel

fit B. 0. S.
Hoofdstraat 84
6671 CC Zetten
Telefoon: (0488) 45 13 6o

•
•
•
•

TAXI diensten
Trouwrijden
Roistoelvervoer
Ziekenhuisvervoer
(particulier verzekerden)

rA:\

Zoekt u een
,[034s,/ genealoog?
\ Gou

dl

Bel gratis de
Gouden Gids® Lijn
0800 0345
Altijd de R van Resultaat
ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Firma
S.A.H. van Binsbergen & Zn.
Broekdijk 31a 4041 CT Kesteren
(0488) 48 13 43

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.

Ambiance
a la carte restaurant.
Voor uw zakelijke
en familiegelegenheden.

Fam. Jansen-de Ruijter
Tielsestraat 190 — Andelst
Telefoon: (0488) 45 16 88

aarverslag Werkgroep Archeologie

'IV;

Kobus van Ingen en Henk Gerritsen
namens de werkgroep archeologie

Tn het afgelopen verenigingsjaar hebI. ben we ons hoofdzakelijk met veldwerk bezig gehouden. Zoals gewoonlijk werden veel zaterdagmiddagen benut om met de groep naar vondsten te
zoeken.
Een aantal keren waren we op de
woerd van LIzendoorn en daar vinden
we nog steeds interessante scherven en
gebruiksmaterialen uit de IJzertijd, de
Romeinse periode en de zogenaamde
Romeins-inheemse tijd. Bij dit veldwerk richten we ons steeds meer op
werktuigen, zoals natuurstenen slijpsteentjes, werpkogeltjes en spinklosjes.
Meestal gingen we op pad met vijf
deelnemers: 'de harde kern'. In het najaar hebben we zelfs een introducé uit
de Verenigde Staten aan de hobby laten
proeven. Deze Amerikaan, Bob Every
(Nederlandse voorouders genaamd
Van Everdij) die enkel leeft bij het besef van de jonge Amerikaanse geschiedenis, kon zijn ogen niet geloven dat wij
zomaar potscherven uit het begin van
de jaartelling konden oprapen. Bij de

maakte het zoeken moeilijk. Ook de
vindplaatsen in het Ommerense veld
werden bezocht, behoudens wat potscherven uit de Romeinse tijd waren de
resultaten tegenvallend.
Op de zaterdagmiddagen waarop
het weer niet mee wilde werken toerden we roi;.: in de regio. Even als vorig
jaar bezochten we de doorbraakkolken
bij Eldik en verkenden we de Rijnbandijk tussen Lienden en de Spees. Bij echt
slechte weersomstandigheden was er
wel een klusje te doen binnen het ADI.
De werkgroep archeologie blijft klein
maar werkbaar. De vijf leden zijn Roos
Veldkamp, Henk Gerritsen, Jaap van
Dam, Ryan Hofs en Kobus van Ingen.
Als het weer het maar even toelaat
gaan we 'te veld'.
De vondsten worden steevast door
één van de leden schoongemaakt en
verdwijnen dan met het briefje van de
vindplaats in het depot. Nadere determinatie en beschrijving ervan laten we
jammer genoeg meestal achterwege.
Hier moeten we in het komende jaar

woerd van IJzendoorn vonden we ook

maar weer eens aan gaan werken. Bin-

nog een behoorlijk fragment La Tène
glas, een donkerblauw gedeelte van ca.
3 cm, waarschijnlijk het restant van een
armband uit de late IJzertijd.
Ook de jongste vindplaats onder
Dodewaard werd een aantal malen bezocht. Hier viel het wat tegen omdat de
grond niet was geploegd en op veel
plaatsen overdekt raakt met mos. Dit

nen onze groep is de onderlinge verstandhoudingen prima en dat is natuurlijk ook belangrijk.
•
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De belastingrestitutie
Joachim (1928)

ijgaand stukje werd ingezonden

_LI door de heer J.A.H.Verkuyl uit

Zeist.
Het is een optekening uit 1928 van
het Liendens dialect, en door hemzelf
gekenmerkt als `raauw in de moe!', dus
u bent gewaarschuwd!
Zijde daor weer? En wa wast?
Zwijg stil, vrammes! Gosjemanne, ge
zou die onnutte kjèls mit de schup veur
de harses slaon!
Wast nou? We hedde gij?
Jao, wa zou'k hemme! Hedde koffie?
Schink me n'n kupken in dan!
Suut mar! Gij naor 't daarp gewist, en
niks segge! Hoeveul hedde vrom?
Haauw de moe!, mins, meddoe protjes!
De vrouwvolk is mar nijschirrig! Gosjemanne, ge zou die kjèls van 't bero harstegendood schlippe!
Hu, wa'n bèr zijde! Hedde dan niks
vrom? Ze hemme toch eigens geschreve?
Ach mins, ge prot van soep en ge het gin
lèpel. Daor he'k de beën onder 't gat
Ut gelope, heel naor 't daarp, 'k hem
ongaans gezwit, veur niemendal! 'k Hè
gelope da'k t'r nog intijds kon zijn! Bart
d'n Uil riep m'n aon, toen 'k nève d'n
bonheg van Neel opbokste. 'Willem',
riepje, luster 's, jong; 'k vat de keitjes veur
de prijs dagge ze verlaote het!' k zeg:
'Gin tijd, mins!' Waor motte op aon',
zeetje nog, mar 'k was al vort!
Nou, maor wa hedde vrom gekrege van
16

d'n konterleur? 'k Zij meraokels nijschirrig!
Vort mins, 't is nog schaand! 'k Kom op 't
bero, 'k hieuw de knip al ree, en daor zeg
me zun bleek jungske: 'Meneer, it hebt
juist ene cent teveel betaald aan belasting, daarom heb ben wij u hier ontboden;
alstublieft!' En daor legje 'n cent veur
me neer. 't Was mar goed dat je achter 't
leketje sting, want aanders ha'k 'm d'r
eën verkoch, mins! Zu kwaod wier 'k! Ik
zee: 'Bars kjèl; agge nie meer het, haauw
't dan eiges; motte daor nou 'n eerlijk
mins heel van d'n dijk veur laote komme? Verneuk oe eige soort, onnutten
bliksem!' En die kjèls deeë mar niks as
lache. Mar 'k he't ze goed gezeed! 't Is
héélschouw! Eën cent! Ge zou ze de pote
kapot slaon, de vuleke!
Gao naor d'n burgemester!
Daor hedde dieë!
Nou, is da zu gek?
A ch mins, ge prot naor dagge verstaand
het. Schink me nog een kumken in, dan
gao'k naor mellekes!
En ik zeg dagge gin dubbeltje wert zijt!
Hedbe daor de nije boks veur aongetrokke?Vort mins,waor lek 'top! •
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Woon- en projectstoffering
Meubelstoffering
Slaapcomfort
Verf en behang
Lijstenmakerij
decoratief wonen
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6671 CD ZETTEN

TEL. (0488) 42 06 go
FAX (0488) 42 06 45
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VOOR WELKE VORM
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LANDELIJK ERKEND
ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATIEBEDRIJF

• Gespecialiseerd in fabrieksinstallaties, van Dorland Multi-Mediaservice
o.a. machineautomatisering d.m.v.
vrij programmeerbare besturingen;
• schakelkastenbouw;

• licht- en krachtinstallaties;
• antenne-installaties;
• telefooninstallaties;
• inbraakbeveiliging.
Verkoop van elektrische apparaten en
installatiematerialen.
Eigen servicewerkplaats voor o.a. KTV's.
Kalkestraat 3— Dodewaard
(0488) 41 12 14

ti

Jasmijnstraat 12
6666 XH Heteren
Tel.: (026) 474 26 85
Fax: (026) 472 29 48
E-mail: vdmm@wxs.n1

ook Ms u zakelijk op
internet wilt adverteren
privé: (026) 472 36 03
mobiel: (06) 51 29 43 01

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

JUWELIER - HORLOGER

N. van der Greft

G.J.v.Binsbergen & Zn.

Ook voor verkoop en reparatie
van antieke klokken

Opheusden Tel. (0488) 44 13 39
Uw vertrouwd adres voor:
Audio-Video
Was- en droogautomaten
Koel- en vriesapparatuur
Elektrische huishoudelijke apparatuur
Alles op het gebied van verlichting

Hoofdstraat 64
Zetten
Tel. (0488) 45 12 47

Bezoek onze showroom!

Herman Tijssen
zonwering
13r,.h.L(iijk
- 4;),4
*4',Jr, (is:4148j 4.S 20

Burgemeester Lodderstraat 13
Opheusden
(0488) 44 13 39

Vraag rrijblipenti
informatie over de
nieuzve collectie
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Dossiers VI
Arend Datema

H

et Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe legt van
zeer interessante items uit haar werkgebied dossiers aan, zodat geïnteresseerden daarvan kennis kunnen nemen. Het is de bedoeling dat in de
Nieuwsbrief aan deze dossiers aandacht geschonken wordt.
In de vorige Nieuwsbrieven stelden
we de volgende dossiers aan de orde te
weten:
• Veiling Kesteren en Omstreken;
• Nachtveiligheidsdienst Kesteren en
Opheusden ca. 1933;
• Boterfabriek van Kesteren;
• De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en in het bij zonder van ons
werkgebied de Betuwe;
• Nederland en Oranje;
• Nederlandse Spoorwegen;
• Het Leesgezelschap Ochten;
• De luchtbescherming en evacuatie
van de gemeente Kesteren in 1940;
• Mathile Jacques Chevallier 1853 1909.
Gegevens omtrent deze dossiers, in
welke vorm dan ook, zijn van harte welkom.

NIEUWE DOSSIER:
HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL
DOOR DE BETUWE

Ons werd ter hand gesteld een map met
gegevens omtrent de gronden, die omtrent 1937 in de Betuwe aan hun bestemming moesten worden onttrokken
t.b.v. het graven van het AmsterdamRijnkanaal. Interessant voor diegenen,
die geïnteresserd zijn in de geschiedenis van dit kanaal, maar ook voor hen,
die graag willen weten van wie de gronden waren, welke voor het graven van
het kanaal werden verworven (b.v. voor
genealogen).
DAGBOEK
TWEEDE WERELDOORLOG

Door de oplettendheid van ons lid Rie
Geurts uit Dodewaard, waarvoor onze
dank, kwamen wij in het bezit van het
oorlogsdagboek van Antje HammingBakker die bij het uitbreken van de oorlog in Hien woonde.
Het dagboek begint op 17 september
1944 en eindigt met de terugkeer van
de evacuatie op 22 mei 1945. Via onze
bibliotheek is het dagboek beschikbaar.
•
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Geurt
VAN DE WAAL

0

Teuntje DEKEIZER
* ca 1778

Cornelis VAN D OORN
x * ca rm
0

'5). Hendrika Jacoba VANDOORN
.
Eck&W. 08-04-1782 / t Ingen 18-12-1860

LF

x Willem VAN DEWAAL
cro Arbeider
*Ingen 23-06- 1777 / t Ingen 03-10- 1862

Betuwse kwartierstaat: Get

Hendrika
VAN DOORN

Gerrit
BEEKHOF

Cornelia
VAN BRUMMELEN

* Veenendaal ca. 1834
t?

*?

Dienstmeid
* Ingen 23-03-1805
t Ingen 13-02-1877

* Drumpt 25-06-1806
t Ingen 08-08-1852

t?

x Lienden 11-07-1834

x?

Geurt VAN DE WAAL

Maria BEEKHOF

* Ingen 18-11-1839
t < 1933

* Veenendaal C. 1834

t < 1892
X Lienden 12-07-1861

Geurt VAN DE WAAL
* Ingen 22-03-1867

t Lienden 22-06-1933

!.

x Lienden i

Geurt Marinus V
* Lienden 11-12-1892
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Geertruida VANDIJ K
*Ommeren 19-12-1775 t Liend. 15-12-1814

Teunis D EJAGER
*Buren ca. 1775 / t Lienden 13-05-1841

Jantje VAN REDIKOM
X
,D

Arnoldus VANLAAR

Dirkje VANKERKHOVEN
*IJzendoorn ca. 1777 / t Ingen 14-09-1819

Ingen 02-09-1785 / t 30-09-1819

Jannigje
KROU WEL

•

Johannes Jansse
VAN DIJK

4 Steven KROUWEL

Helena S. HEIJMANS
*Tiel 22- 12-1782 / t Ingen 07-03-1 865

*Omm. 04-09-1772 / t Omm. 3 1-08-1860

Slachter

Jan Gerritse VANDIJK

irt Marinus VAN DE WAAL

Evert
VAN LAAR

Teuntje
DE JAGER
(de Weijer)

* Ingen 19-04-1808
t Ingen 19-10-1872

* Ommer. 21-05-1808
t Ingen 11-03-1861

Dienstmeid
* Ingen 24-11-1811
t Ingen 26-04-1883

* Ingen 28-12-1812
t?

x Lienden 10-05-1839

x?

Jan Gerrit VAN DIJK

Teuntje VAN LAAR

Timmermansknecht
* Ingen 09-02-1841
t?

* Ingen 14-12-1840
t Ingen 27-12-1911
x Lienden 03-05-1867
Teuntje VAN DIJK
* Ingen 02-11-1868

t Lienden 06-04-1947

I-08-1892
eiN DE WAAL

* geboren
» gedoopt
t overleden

x gehuwd
x ondertrouw
(A) datum akte
,
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'giggle;
aarverslag Arend Datema Inst. 1999
A.Datema, directeur

H

et bestuur bestond in het verslag
jaar uit: E Schuurman, voorzitter
a.i., D. J. van Dee-Honders, secretaris,
J. de Vries, penningmeester, H. C. Moorrees en J. W. van den Bosch.
De technische dienst stond onder
leiding van J. van Dam, die ad hoc door
anderen ondersteund werd.
De reorganisatie van de bibliotheek
werd o.l.v. E Schuurman ter hand genomen en nadert zijn voltooiing.
Het diabestand werd aangevuld en
onderhouden door H. J. Gerritsen en A.
Datema.
Het fotobestand werd o.l.v. F. Schuurman (wegens ziekte van G. Opperman)
ter hand genomen en zal medio 2000
zijn beslag krijgen.
Het 'in de computer brengen' van
DTB'S en burgerlijke bestanden ging gestaag voort. Hieraan werkten mede de
heren Ruis, Fransen, Grnbauer, Arissen, Veldhuizen, Van den Bosch en de
dames Bianca Koets,Van de Vooren e.a.
o.l.v. D. Elting.
Ten behoeve van diverse instellingen en verenigingen in ons werkgebied
en daarbuiten werden tentoonstellingen en lezingen e.d. gehouden zoals o.a
ontvangst en lezing voor de fietsclub uit
Ochten, lezing voor de afd N.G.V.
Nijmegen, ontvangst en lezing voor de
buurtvereniging Het Stationnetje uit
Kesteren en de buurtvereniging De
Waaij uit Kesteren, toelichting m.b.t.
de Linie op Monumentendag t.b.v. ge20

meente Echteld, ontvangst gezelschap
uit Bemmel, twee weken lang informatielessen t.b.v. het Lodenstein College te Kesteren, informatie aan groepen leerlingen van middelbare en basisscholen van diverse plaatsen, fototentoonstelling ter gelegenheid opening gerenoveerde mmzo-bank te Kesteren enz. enz.
Ruim 3000 personen brachten een
bezoek voor informatie, terwijl ook
schriftelijk en telefonisch gegevens en
inlichtingen werden verstrekt.
In de Osenvorenreeks verschenen
wederom de nodige afleveringen mede
dankzij de transcribenten van het Oud
Rechterlijk Archief en de heer J. Jager
uit Boxtel, die voor de correctie en layout zorgde. In de hoofdserie verscheen
als nummer 62 'Johannes de Speelman'
(zie Nieuwsbrief van januari 2000) Het
boek is uitverkocht.
In de serie `Betuwse Monografieën'
verschenen deel 5 J. P. Guépin `Uit het
leven van een dorpsdokter' en deel 6
Joke van Dee-Honders 'Eck en Wiel'.
Ook deze boekjes vonden gretige aftrek.
De toegankelijkheid van de gemeentelijke archieven blijft zeer problematisch.
Uit dit alles blijkt wederom dat het
Arend Datema Instituut - Archief- en
Informatie- Centrum voor de Betuwe in
een behoefte voorziet.
Tenslotte zijn we veel dank verschul-
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AZET
Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 64 28 19
Telefax (0344) 64 35 33
Internet: www.hazet.n1
E-mail: info©hazet.n1
• APK-keuringsstation
• Levering alle merken nieuwe auto's
• Ruime sortering occasions
• Onderhoud, reparaties en LPG-inbouw
• Moderne autowasserette
• Taxibedrijf (trouwrijden, ziekenvervoer enz.)
LOODGIETERS- EN DAKWERKEN
RIOOL - ONTSTOPPINGSDIENST

IF"
(
LID

BOVAG

Doe-het-zelf centrum

Jan Doeleman

•

Telefoon (0488) 45 18 93
Dr. A.R. Holstraat 17
6671 XW ZETTEN

Voor al uw:
*
*
*
*
*
*
*
*

Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren

* Meubels
* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

handige buurman
Nedereindsestraat 30- Kesteren
Telefoon (0488) 48 12 23

Gun uw ogen alleen het beste!

4

DAMME OPTIEK SUPER DE BOER
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service

AMME °PTIEK
(0488) 48 13 05
• Oogmeting
• Brillen
• Contactlenzen

Hoofdstraat 28 -4041 AD Kesteren
E-mail info@damme.n1

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepenveen
Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta

Dr. M. van Drielplein 1
4051 AX OCHTEN
Tel. (0344) 64 13 38

AUTOBEDRIJF

J. A. SPAAN

rnazoa
MAZDA DEALER voor de Midden-Betuwe
Uw adres voor APK

Stationsstraat 1 - 4041 CH Kesteren - Tel. (0488) 48 12 24

digd voor de vele schenkingen ( o.a. de
Club van ioo, boeken van de heren Van
den Berg en Ponsen etc. etc.) en voor de
prettige contacten met vele personen

en instanties, daarbij de wens uitsprekend dat deze contacten de komende
tijd zo mogen blijven of zo mogelijk ver•
stevigd worden.

1111rVaarverslag Werkgroep Zetten
Baukje Hof-Velde

D

e Werkgroep Zetten e.o. heeft dit
jaar goed gefunctioneerd.We waren vertrouwd op de thuisbasis in 'Het
Wapen van Andelst'. De opkomst van
leden varieerde van 15 tot 80. Het totale ledenbestand is iets gegroeid tot
ongeveer 90.
De basis in Kesteren kwam iets meer
in het gezichtsveld van onze werkgroep.
Toch is de trek van onze leden naar
Kesteren nog niet groot, evenmin andersom.
Verder is er dit jaar het verdriet dat
de heer Teun Versluis ons verlaat als
voorzitter. Hij verruilt de Betuwe voor
de Veluwe, maar gelukkig is Oosterbeek nog op roepafstand. De heer Jupp
Bosch wordt tijdelijk voorzitter. In de
programmacommissie is een mutatie:
de heer Van de Berg is vertrokken en
de heer Uilenreef is in zijn plaats gekomen.
Na deze personele gegevens hier
onze dank aan Teun Versluis voor zijn
geweldige inzet de afgelopen jaren, zowel in Zetten als in Kesteren. Als een
trait d'union tussen deze twee groepen
heeft hij baanbrekend werk verricht.

Ook zijn de contacten naar het oosten Oosterhout en Elst - verbeterd. Daarnaast is het onderzoek van Teun over
burgemeester Chevallier in druk verschenen en officieel uitgereikt op het
gemeentehuis van Valburg.
Dan natuurlijk de hoofdmoot: onze
ledenvergaderingen. Een afronding
van het onderwerp 'onderwijs' door de
heren Everdij, Van Goor en Van de
Westeringh over respectievelijk Veldzicht, Hemmen en Heteren. Lezingen
die ons inzicht verhelderde over het
functioneren van het onderwijs in het
verleden.
Dan twee onderwerpen uit Herveld.
De heer Mathijssen boeide ons met een
excellent verslag over drie generaties
smeden tot de huidige firma MHB.
Als tweede publiekstrekker de dia's
van dokter Somford door de heren Versluis en Troost gepresenteerd.
De avondexcursie naar Batenburg is
in dit blad voldoende beschreven.
Nogmaals wil ik namens de leden
van de werkgroep mijn dank voor de inzet en enthousiasme van Teun Versluis
•
verwoorden.
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ok HKK&O'ers hebben een verleden
Aflevering 5: Bram Pouwer

In deze aflevering staat de heer Bram
Pouwer centraal.
ZIJN JEUGD

Abraham Pouwer, zoals hij voluit heet,
werd op 22 september 1919 geboren te
Koudekerke op het eiland Walcheren.
Toen hij een jaar oud was, verhuisden
zijn ouders naar Meliskerke, dat ook op
Walcheren ligt. Zijn vader was boer en
het lag in de lijn der verwachting dat
Bram ook boer zou worden. Door de
oorlog nam zijn leven echter een andere wending.

22

Bram ging acht jaar lang naar de lagere
school in Meliskerke. Omdat het schooljaar van mei tot mei liep, ging hij op 51/2jarige leeftijd al naar de eerste klas. Na
de school met goed gevolg doorlopen te
hebben, kwam hij thuis op de boerderij.
Hij leerde daar het boerenvak, zoals
melken, ploegen, bieten rooien en alles
wat bij het boerenbedrijf kwam kijken.
TegelijkerLj..1 volgde hij in de winter
een driejarige landbouwcurscus.
MILITAIRE DIENST EN DE OORLOG

In november 1938 moest Bram in dienst
en werd hij gestationeerd bij de kustartillerie te Vlissingen. Dat was gevestigd in een bomvrije kazerne, welke
Napoleon nog 11d laten bouwen. Door
de oorlogsdreiging werd hij overgeplaatst naar Dishoek, waar p in september de mobilisatie volgde. In januari werd hij weer overgeplaatst en
deze keer naar Haamstede. Daar stonden de kanonnen gericht op de zee. De
oorlog brak los en nadat Holland zich
overgegeven had, vocht Zeeland nog
door. Helaas moest deze provincie zich
ook overgeven en Bram werd als krijgsgevangene naar 's Hertogenbosch gestuurd. Lopend moest hij met de andere
gevangenen via Bergen op Zoom en
Breda naar de vechallen in Den Bosch.
Met nog zo'n 6000 andere mannen
moest hij daar in het stro zien te overleven. Er was een waterkraantje en de
Duitsers gooiden elke dag wat zuur-
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Dirk Jan Franken

A. VHIISTUM
> meubelen > laminaat
> slaapkamers
> tapijten
gordijnen
>
projecten
>
DirkJan Franken Interieurs BV
Julianaplein 9
6671 CA ZETTEN
Telefoon (0488)45 17 79
Telefax (0488) 45 34 55

sierbestrating
straatwerk
zaagwerk Tevens verhuur
grondwerk van minigraver

Dé adviseur voor
uw interieur!

Boslandweg 33 — Achterberg
Telefoon (0317) 61 28 55
Mobiel (06) 55 88 57 40

Levering en
montage van
systeemplafonds
en wanden
Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TI EL

á
'n Bank waar
de hoofdrol
speelt?
Bestaat
Bent u op zoek naar een bank die maatwerk levert, dan is de SNS bank
een juiste keus. Onze goed opgeleide medewerk(st)ers informeren u over
het brede scala van diensten dat onze bank zowel zakelijk als particulieren
cliënten te bieden heeft. Wij nemen graag de tijd om in een persoonlijk
gesprek antwoord te geven op al uw vragen, verzoeken en specifieke
wensen. Met ii in de hoofdrol.

SINS bank
We doen 't graag beter dan goed

desembrood over de heining. De oude
lichting werd naar huis gestuurd, maar
de jonge lichting moest wachten op
transport naar Duitsland. Toen dat
transport niet doorging werd ook deze
lichting weggestuurd. Met een goederenwagon is hij toen naar Lage Zwaluwe gereisd, en vervolgens meegelift
met een vrachtwagen tot Bergen op
Zoom. Met een andere lift kwam hij
tot aan Middelburg, vanwaar hij lopend
naar zijn tante in Koudekerke ging. Met
een geleende fiets kon hij toen naar zijn
ouders terug.
Wat waren die blij toen ze hun zoon
weer terugzagen. Op de boerderij pakte
Bram zijn vroegere leven weer op. Hij
hoefde niet naar een werkkamp omdat
hij vrijstelling had, aangezien hij thuis
onmisbaar was. Wel moest hij een dag in
de week voor de Duitsers bomen kappen en daarvan palen maken.
Met de slag in Frankrijk werd ook
Zeeland bestookt. De Engelsen probeerden Walcheren onder water te zetten zodat de forten onbruikbaar werden. Dit mislukte echter. Met springvloed hebben ze succesvol de poging
herhaald en weldra liep Walcheren onder water. Op de boerderij stond het
water tot halverwege de trap. De koeien
werden naar hooggelegen boerderijen
gedreven. Helaas gingen de meeste
dieren toch dood omdat er niet genoeg
drinkwater was. Ook stierven ze als ze
zeewater dronken. De kadavers werden dan naar een stroomgeul gesleept
waarop ze vervolgens wegdreven. De
meeste beesten werden geslacht. In januari was Zeeland grotendeels bevrijd.
ZIJN WERK

Bram was door het hoge water met zijn

ouders naar Zuid-Beveland geëvacueerd, naar 's Heerarendskerke, waar hij
twee jaar lang in de fruitteelt en boomkwekerij gewerkt heeft. In Wilhelminadorp bezocht hij tweejaar lang de fruitteeltschool en heeft zich daar in het vak
gespecialiseerd. Terug naar huis gaan
kon niet, omdat de grond verpest was
door het zoute water en het kon nog wel
6 jaar duren voordat alles weer in orde
was. Zijn vader is wel teruggekeerd.
Na zijn specialisatie solliciteerde hij in
Kesteren naar een functie bij Boom en
Vrucht als voorlichter bij het consulentschap en werd aangenomen. Bram was
verantwoordelijk voor het onderzoek
in de bloemen- en fruitteelt en de tuinbouw in een groot gedeelte van Gelderland. Er werden o.a. bespuitings- en
bemestingsproeven gedaan. Daarvan
moest hij verslagen maken en er ook
voor zorgen dat er geld kwam voor die
onderzoeken. Hij werd bijgestaan door
een aantal assistenten.
Om zijn kennis te vergroten heeft hij
een aantal cursussen in Nijmegen gevolgd en kreeg daarmee bevoegdheid
tot lesgeven op een tuinbouwschool.
Dat lesgeven ging hij 1/2 tot i dag in de
week doen.
Leergierig als hij was besloot hij vervolgens om hoorcolleges te gaan volgen bij de Landbouw Hogeschool te
Wageningen in de vakken landbouwscheikunde en plantenfysiologie. Om
toegelaten te kunnen worden moest hij
gezien zijn vooropleiding toestemming
vragen aan de minister, welke hem verleend werd. Vier jaar lang is hij werkstudent bij de Landbouw Hogeschool
gweest. Door allerlei structurele veranderingen in de studie kon hij geen examen doen. Maar deze studie bezorgde
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hem nauwe contacten met Wageningen. Studenten en buitenlanders kwamen herhaalde malen naar hem toe in
Kesteren.
Door een grote reorganisatie van de
consulentschappen was er op een gegeven moment geen werk meer voor
Bram bij Boom en Vrucht. Hij is toen in
Wageningen gaan werken op het Staring gebouw, waar hij blad- en grondonderzoek deed en stip bij appels onderzocht. Tot zijn pensionering in 1984
is hij daar gebleven. Na zijn pensioen
heeft hij nog twee jaar lang lesgegeven
op een Hogere Tuinbouwschool te Boskoop.
DE HKK&O

Omdat hij in Kesteren woonde, kwam
hij in contact met deze vereniging. Een
jaar na de oprichting werd hij lid. De archeologie interesseerde hem niet erg,
maar streekgeschiedenis boeide hem
zeer. Met nog tien mensen is er een
werkgroep Streekgeschiedenis opgericht. Eenmaal in de maand kwam men
beurtelings bij elkaar aan huis. Het doel
was dat een van de leden een verhaal
vertelde met betrekking tot de streekgeschiedenis en vervolgens brandde er
dan een discussie los. Andere leden waren o.a. A. Datema, Broekhuizen, dokter van Ommeren uit Eist (U.), Van de
Berg, Leerintvelt, H. J. van Rooij e.a.. J.
Poelman was de voorzitter.
Toen het voormalige stationsgebouw in gebruik werd genomen, hield
deze werkgroep op te bestaan. Bram
heeft zich toen beziggehouden met het
opzetten van de bibliotheek en een
knipselarchief. Ook heeft hij meegeholpen aan de tot standkoming van verschillende Osenvorens zoals bijv. 'De
24

geschiedenis van Kesteren', 'De verponding van Kesteren en Opheusden in
1795' en een Osenvoren over geld. Van
zijn hand verschenen ook artikelen
over landbouw in de Tabula Batavorum
en de Nieuwsbrief.
Intussen was hij zich erg voor de genealogie gaan interesseren en met behulp van de heer W. van de Westering uit
Heteren en de heer Soetens uit Tiel is
toen een onderafdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging opgericht en wel de afdeling Betuwe.
Daarvan was hij tien jaar lang penningmeester.
Bij de HKK&O bekleedde hij 22 jaar
een bestuursfunctie. Ook zat hij in de
commissie voor de aanschaf van boeken voor de bibliotheek en in de redactie van de Osenvorenreeks.
ZIJN FAMILIE EN ANDERE HOBBY'S

In 1954 trouwde Bram met Aria Cornelia van Westrenen uit Lienden en
kreeg drie zonen en een dochter.
Verdere hobby's van hem zijn foto's
en dia's maken. Ook lezen doet hij veel
om zo zijn vak op afstand te kunnen volgen.
Tot slot wil ik Bram namens de
HKK&O van harte bedanken voor zijn inzet al die jaren. Persoonlijk bedank ik
hem omdat ik erg veel van hem geleerd
heb tijdens ons gezamelijk archiefonderzoek voor het Gelders OudheidJvD-H.
kundig Contact.
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Bij Hommersom
alles in één hand,
da's handig en
verstandig!
Voor deskundige voorlichting van alle
• verzekeringen
• hypotheken

• geldleningen
• belasting adviezen

Assurantie- en financieringskantoor

lie)

a. hommersom b.v.

Beukenlaan 9, Postbus 3,4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44

BEKISTINGSSYSTEMEN

V

W. van HAL BV

Panhuizerweg 5 a/b
4041 CN KESTEREN
Tel. (0488)48 20 62
Fax (0488) 48 32 58

• buigwerk
• bouwstaalnetten
• geprefabriceerde
wapening en vlechtwerk

AUTOBEDRIJF J. BLOKLAND
Voor alle merken AUTO'S en OCCASION'S
Dealer Vialle LPG-installatie
Autoshop
Benzine- en LPG station
Onderhoud en reparaties
APK keuringsstation

Hoofdstraat 88
Zetten
Tel. (0488)45 26 11

CARROSSERIEFABRIEK

Woninginrichting
Textielhandel

WILLEMSEN BV

P. J. VAN DAM
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Tel. (0488) 41 13 13
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HKK&O BIJDRAGE

Volksgebruiken met
Pasen en Palmpasen
Joke van Dee-Honders

ver een aantal weken is het weer
zover en is het Pasen. Op de gebruiken rond Pasen wil ik wat nader
ingaan en beschrijven hoe het vroeger
gevierd werd.
Het Paasfeest is het grote feest in het
voorjaar. Vóór de kerstening werd het
aanbreken van de lente gevierd en sommigen menen dan ook dat een aantal
gebruiken rond Pasen, zoals we die nu
nog kennen, een voortvloeisel is uit die
vóór-christelijke lenteviering.
PALMPASEN

bisschop speelde de rol van Jezus en hij
werd begeleid door kinderen met palmen olijftakken. In Nederland wordt dit
voor het eerst aangetroffen in de 9e
eeuw. Ging de bisschop eerst te voet, later kwam daar de 'palmezel' bij, eerst
een echte, later één van hout. Ook werd
er later een houten Christusfiguur aan
toegevoegd. Het geheel stond op wielen of hing in een draagbaar. In 1580
kwam er aan deze processies een eind,
omdat de calvinisten er bezwaar tegen
maakten. Ze vonden het te dartel, dus
de kerken verboden het. De palmezels
verdwenen en in Nederland is er niet
één exemplaar overgebleven. Maar de
viering van Palmpasen ging buiten de
kerk gewoon door en wel met bovengenoemde palmpaasjes, die door de kinderen gedragen werden.

Op de zondag voor Pasen, Palmpasen
geheten, liepen vroeger de kinderen
met `palmpaasjes'. Deze waren van
brooddeeg in de vorm van een krans
gemaakt, met vogelfiguren erin of alleen maar vogelfiguren. Verder gebruikte men palmtakjes
(van de buxusstruik), eierOude prent waarop de ipaimpaasjes' te zien zijn.
schalen en gekleurd papier
dat allemaal op een stok bevestigd werd. In de OverBetuwe is dit gebruik het
langst gevierd. De oudste
gegevens over deze palmpaasjes stammen uit de rf
eeuw. Het is een restant van
de processies zoals die al in
de 4e eeuw gehouden werden, waarbij de intocht van
Jezus in Jeruzalem herdacht
werd. Bij die processie werd
de intocht nagebootst. Een
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PASEN

Waarom valt Pasen altijd op een andere datum? Dit is zo ingevoerd in 325
bij het Concilie van Nicea en had als
doel dat het niet zou samenvallen met
het Joodse Paasfeest, waarbij de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Ons
Pasen valt op de zondag na de eerste
volle maan na het begin van de lente,
dus tussen 22 maart en 25 april. Bij Pasen horen een aantal gebruiken.
PAASVUUR

Eén ervan is het paasvuur. Dat gebruik
is ook in de Over-Betuwe het langst
bewaard gebleven. Van die paasvuren
dacht men dat er een vruchtbaarheidsmakende kracht uit ging, dus hoe groter
het vuur des te meer vruchtbaarheid.
Het ophalen van de benodigheden voor
het vuur geschiedde met de woorden:
'Hooi en strooi is niet duur, gif ons een
bietje veur 't paosvuur'.
In Huissen werd er ook wel een
zwarte pop in het vuur gegooid, dat 'Judas verbranden' genoemd werd. Dit gebruik diende om het kwade te laten vernietigen door het vuur.
Ook hield men buxustakjes of ander
soortige takjes in de vlammen van het
paasvuur om deze zwart te laten blakeren. Men stak ze dan thuis in het dak
om het huis voor blikseminslag te behoeden.
Een andere gewoonte was om door
het vuur te springen.
Heel vroeger hebben er in de NederBetuwe ook paasvuren gebrand: in
1650 worden daarover klachten ingediend bij de classisvergadering te Tiel.
EIEREN ETEN

Een algemeen paasgebruik zoals wij
26

Een palmezel van hout.

dat nog kennen is het eten van zoveel
mogelijk eieren. Als men geen eieren
had dan liet men de kinderen langs de
deuren gaan om ze te bedelen. Dit gebeurde met Palmpasen. Ze zongen dan
het liedje: Palm, palm-pasen eikoerei,
over ene zondag, dan hebben wij een ei,
een ei is geen ei, twee is een half ei en
drie ei is een paasei. Arbeiders kregen
van hun boer een 'yid' of een 'halve virl'
eieren (1 vir1=26).
Wat is nu de gedachte achter dit eieren eten? Men dacht met het eten daarvan zijn eigen levenskracht te versterken, want een ei is immers de brenger
van nieuw leven. Anderen zijn echter
van mening dat het geen vóór-christelijke viering is, omdat het ei het symbool
is waarmee het graf van Christus wordt
bedoeld en op nieuw leven duidt.
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Dit eieren eten werd op Paasmaandag
gedaan met veldsla, verse groente dus.
Dit had weer de achterliggende gedachte van het vernieuwende of versterkende leven. Als toetje at men rijstebrij met bruine suiker. Of dit ook met
een speciale gedachte gegeten werd
wordt niet genoemd.
Er werden ook wel wedstrijden gehouden wie het meeste eieren eten kon.
Er worden aantallen genoemd van vijftig stuks, die één man op kon!
VERS VLEES

Ook at men met Pasen vers vlees. De
hele winter had men gerookt of gezouten vlees en spek gegeten en een groot
gedeelte van de lente en zomer zou
men dit ook nog nuttigen, maar die dag
werd er voor het eerst vers vlees gegeten. Slagers kwamen langs de deuren
om een stuk van de zgn. paasos aan te
bieden. In de grote steden hingen ze de
paasos een krans van bloemen en groen
om en zo werd dit beest door de straten
geleid.

Ook kocht men - als men het betalen
kon - nieuwe kleren. De uitdrukking
'erop z'n paosbes uitzien' stamt hiervan
af. Alles stond dus in het teken van de
vernieuwing.
Ook de akkers en weiden moesten
nieuwe levenskracht krijgen en daarom ging men, hoofdzakelijk de kinderen, eieren `trule' met hardgekookte eieren die van tevoren gekleurd werden
met zwarte koffie of rodekoolnat.
Een ander spelletje was het 'eitje tikken' door jongens of mannen. Een ei
werd in de hand geklemd zodat alleen
de spitse kant naar buiten stak. Twee
personen tikten beurtelings met hun ei
tegen bovengenoemde, net zolang wie
het eerste het ei stuk maakte. Dit werd
in Tiel nog nog zo'n 150 jaar geleden
gedaan en wel op de Hoge Weide.
De meeste van al deze gebruiken
zijn nu zo goed als verdwenen.
•
Bronnen:
1.Dr. A.R. Hol, De Betuwe.
2. J. L.de Jager, Volksgebruiken in Nederland.
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copiers
printers
Océ-Nederland B.V.
Brabantlaan 2
5216 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6 815 815*
Fax (073) 6 120 685
BLOEMISTERIJ
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Voor al uw —k
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Bloemwerld
'
Hamsestraat 40
Opheusden
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AREND DATEMA INSTITUUT
Archief- en informatiecentrum
voor de Betuwe

Rijnbandijk 16 — 4043 JL Opheusden
Telefoon (0488) 44 12 98

Voor maatwerk in: • Verzekeringen
• Pensioenen
• Financieringen
• Hypotheken

44-R.I. Straat 2b
4051 AR Ochten

ur antiën D.v.

Tel.: (0344) 64 41 04
Fax: (0344) 64 39 87

TANKSTATION BLANKESTIJN
Kesteren
Telefoon: (0488) 48 20 90

REIJOEBRINK

'2191Ciej°
Hoofdstraat 15 Zetten
Telefoon (0488) 45 45 08

Het adres voor:
Benzine en Diesel
Motorolie
Auto-onderhoudsmiddelen
Wegenkaarten
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur
zaterdag 7.00-20.00 uur

istorische foto

PORTRETTEN

In deze rubriek ditmaal vier foto's die
ons werden aangereikt door Gerrit
Hendriksen. Hij is onbekend met degenen die zijn weergegeven op de bijgaande foto's, terwijl hij benieuwd is
naar de namen van de afgebeelden. •

FOTO'S NIEUWSBRIEF
NR.1 JANUARI 2000

Wij kregen geen reacties op de foto's in
•
het januarinummer.

Foto tentoonstelling over Opheusden: De Hamsestraat na de oorlog.
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treekarchivariaat
Paul Huismans

Op 1 november j.l. is Paul Huismans als
opvolger van Sil van Doornmalen in
dienst getreden van het Regionaal Archief Rivierenland. Hij heeft zijn standplaats in Tiel en hij beheert de archieven van de KLEM-gemeenten.
De gegevens van de Burgerlijke
Stand van de KLEM-gemeenten zijn te
raadplegen in Tiel.
De stukken in Buren zijn op afspraak
te raadplegen op woensdag (gemeenten Lienden en Maurik). Stukken van
Kesteren, Echteld en Dodewaard zijn
op afspraak op donderdag te raadplegen op de desbetreffende gemeentehuizen.
•

Kantoor Tiel:
St. Agnietenstraat 28
Postbus 169 4000 AD Tiel
Telefoon (0344) 612230
Fax (0344) 631504
E-mail: streekarchivariaat@
rivierenland.n1
Internet: wvvw.rivierenland.n1
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur
Buren:
Achterbonenburg 6
Telefoon (0344) 572177
Kesteren:
Burg. Lodderstraat 20
Telefoon (0488) 441541
Echteld:
Molendam 30 Ochten
Telefoon (0344) 641644
Dodewaard:
Pluimenburgsestraat 10
Telefoon (0488) 418181
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orte berichten

NAJAARSEXCURSIE 2000
VAN DE HISTORISCHE KRING

TENTOONSTELLINGEN
IN HET VALKHOF TE NIJMEGEN

Als ik dit schrijf is het pas maart, maar
voor we het weten zijn we bij de 2e zaterdag van oktober. Op die dag-dit jaar op
de le _ hopen we u weer een aantrekkelijk programma te bieden. Op dit moment weten we nog niet wat de bestemming zal worden. We hebben wel een
aantal mogelijkheden voor ogen. In de
nieuwsbrief van september aanstaande
zullen we u van onze keuze op de hoogte
stellen. Noteert u de datum vast op de
•
kalender?

In het Valkhof worden van i april tot en
met 18 juni twee tentoonstellingen georganiseerd.
De eerste heeft als onderwerp `Koningen van de Noorzee, 250-850 na
Christus' en handelt over de leiders van
volkeren die op de kusten van de Noordzee waren neergestreken.
De tweede tentoonstelling is getiteld
'Mythen, mensen en muziek' en handelt over muziek in de Griekse en Romeinse oudheid.
Inlichtingen (024) 360 88 05 (Maike
Woldring).
•

Chris de Bont! Kobus van Ingen

riefhoofd uit vervlogen tijden

J. W. TON, ECHTELD
Rijwielhandel

Rijksgediplomeerd Hoefsmid

ECHTELD,

REKENING
voor

fig
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4 -4e440.4'27 727
-P van J. W. TON.
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Henk van Dorland
Aannemersbedrijf J. R. van Lienden
Aannemersbedrijf Kuijpers Heteren BV
Aannemersbedrijf Quint
Aannemersbedrijf Van Spronsen BV
Accountantskantoor Waverijn
Adm. en Assur. Kantoor W.J.J. van Es
Administratiekantoor den Hartigh
Advocatenkantoor Looijen
Apotheek de Bongerd
Apotheek de Linge
Architectenbureau H. Freeke
Architectenburo Fren Overdijk
Architektenburo Snij der
Arends de Arend Vof
Arns Olie- en Benzine Brandstofhandel
Assurantie- en Adviesburo de Geus
Assurantiekantoor Peters
Autobedrijf Piet Geluk
Autobedrijf Zeeman
Babypark De Kinderhoek
Bas Honcoop BV
Begrafenisonderneming H. D. Knuivers
Betuwe Beton Boringen
Betuws Accountantskantoor BV
Beveiliging-Telecommunicatie Lijo
Boekhandel B.O.S.
Boekhandel Herberts
Boomkwekerij G.J. Roelofsen & zn.
Bouw- en Adviesburo Moesbergen
Bouwkundig Ontwerp en Adviesburo van Zeist
Bunt Automatisering
Bunt Opleidingen
Combinatie Mauritz BV
Congrescentrum Kasteel Wijenburg
Damcon Boomkwekerijmachines
Derksen Autofood
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Lienden
Heteren
Ochten
Lienden
Kesteren
Lienden
Opheusden
Zetten
Ochten
Opheusden
Lienden
Ochten
Apeldoorn
Kesteren
Driel
Lienden
Ingen
Dodewaard
IJzendoorn
Kesteren
Dodewaard
Kesteren
Kesteren
Ochten
Lienden
Zetten
Eist
Opheusden
Echteld
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Echteld
Opheusden
Ochten

NI EUWSBRIEF i8e jaargang nr. 2— april 2000

Grafische Bedri ven Rivierenland

Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes,
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz.
Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.
Full-colour drukwerk, o.a. brochures.
Eigen ontwerpstudio.
Kleurenkopieën, A4 en A3 formaat,
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit!
Klaar terwijl u wacht.
T-shirts bedrukken, uw favoriete foto op A4, vergroten
en verkleinen. Klaar terwijl u wacht. Leuk om weg te geven.

Wij staan nog niet in de
geschiedenisboekjes.
U kunt nog steeds bij ons terecht:
Drukkerij Ochten
Mercuriusweg 5
4051 CVOchten
Industrieterrein 'De Heuning'
Tel. (0344) 64 41 62
Fax (0344) 64 38 69
E-mail: druk.ochten©ciceronet.n1

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

tdthand21
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Kesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

's maandags gesloten

H.WEIJMAN

'

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 64 17 93

VAKGARAGE ZAAYER v.o.f.
IIIWO.11000w11010100.1":5551
E7.1"11 EinIrMWE ICE Emma

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:

BOVAG
• nieuwe auto's
• occasions
• onderhoud en APK-keuring
• roetmeting
• accessoires
• gecertificeerde alarminbouw

• banden en accu's
• autoruitenlijn
• ombouwen tot automaat
met Click 'n Go
• schadereparatie
• financiering en leasing

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur
Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur

Dhr. C.S. Grnbauer
Dhr. Douwe Elting
Dhr. G. van Kalkeren
Dhr. Hannes van de Hatert
Dhr. Johan Boeder
Dhr. M. van Lienden
Dhr. T. Thien
Dhr. C.J. P. Westrenen
Drukkerij Ochten
Elektr. Techn. Inst. Buro H. v.d. Flier
EM. Angelino Ochten BV
Fa. A. H. Roelofsen en zn
Freek Keuken Familux
Fysiotherapie Kesteren
Gebr. van Dorland
Geurts Conservenfabriek BV
Geurts Haardkachels
Groenvoorziening v.d. Bijl en Heierman
Groep Midden Betuwe
Herman Tijssen Zonweringsbedrij f
HES Aannemersbedrijf
Horloger-Juwelier B. Gelderman
Ing. L. van de Werfhorst
Int. Transportbedrijf Vonk en co
ITT Gouden Gids
Keukencentrum van Woudenberg
Leeuwen Auto's
Makelaardij A. Budding
Makelaardij J. Derksen
Makelaardij Joop van Mourik BV
Makelaardij van de Weijde
Mark van Wamel Interieurbouw
Meubelpark de Bogerd
MVS Makelaardij MVS OG
Niek van Hunnik Meubelen
Notariskantoor Elfrink
Notariskantoor Hoctin Boes
Notariskantoor Versluys
Plantencentrum Eerbeek
Ras Vastgoed
Reclamestudio van Suilichem
Rekencentrum Kesteren BV
Restaurant de Engel
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Dodewaard
IJzendoorn
Lienden
Echteld
Kesteren
Zaandam
Bennekom
9

Ochten
Ochten
Ochten
Opheusden
Ochten
Kesteren
Dodewaard
Dodewaard
Dodewaard
Opheusden
Opheusden
Kesteren
Dodewaard
Kesteren
Kesteren
Lienden
Amsterdam
Kesteren
Kesteren
Echteld
Ochten
Lienden
Zetten
Kesteren
Kesteren
Driel
Opheusden
Zetten
Heteren
Opheusden
Opheusden
Zetten
Opheusden
Kesteren
Dodewaard
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Schildersbedrijf Peters van Ton
Slijterij J.D. Dekker-van Kleef
Supermarkt Ci 000 Timmer
T.C. van Amerongen BV
Tandtechnisch Laboratorium Luisman
Ton Keuken Mediaservice
Transportbedrijf G. van der Linden & zn.
Tuincentrum Kuus
Tuyl Kesteren BV
v.d. Hilst Amerongen BV
van Meerten Boomkwekerijen BV
van Suilichem Auto's BV
Vervat Staal BV
Willemsen BV Carrosseriefabriek
Warenhuis van der Garde
Koopjeshal Verwoert & Schalk
Dick van Voorthuizen

Wageningen
Kesteren
Lienden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Kesteren
Lienden
Kesteren
Opheusden
Kesteren
Kesteren
Opheusden
Opheusden
Ingen

Illustratie uit het boek 'De Betuwe in Stelling'.
Duitse soldaten in een mitraileurpost in de dijk bij Ochten, december 1944.
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Betuwsche Administratiesystemen b.v.
Heuningstraat 29 - 4051 CA Ochten
Postbus 100 - 4050 EB Ochten
Tel.: (0344) 64 70 50 Fax: (0344) 64 41 09

Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur

Speciaalbedrijf in kantoorautomatisering
Aanleg en onderhoud cornputernetwerken
o.a. Novell - Lantastic - O.A. Link
Dealer van: Tulip-, Philips-, BAS Comp- en Brothercomputers

B.A.S. b.v.:
• Verkopers van de softwarepakketten: King - Exact - Syntess - Fimis Basfak - Basboom etc., de softwarepakketten voor de financiële-, handel-,
industrie- en projektenadministraties, incl. het doen uitvoeren van
maatwerk en koppeling met andere softwarepakketten.
• Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten - schrijf- en
telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes etiketten - opbergmiddelen) - kantoormeubelen etc.

Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.-catalogus!

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u
De Rabobank is een bank met een idee. Het
idee dat je samen sterk bent. De Rabobank
heeft als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwen aan relaties. Het
is een bank van mensen vóór mensen.
Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank
staat midden in de samen!eying. Daarom zijn we
vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en
scholen. We weten wat
er leeft, ook als het niet
om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die
net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank

