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maart 2010
• Maandag 8 maart 2010
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 16 maart WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
april 2010
• Zaterdag io april Schoonmaakdag
• Maandag 12 april 2010
JAARVERGADERING 19.30 uur
Vicary Kesteren, lezing 20.15 uur.

• Woensdag 14 april Medewerkers
• Dinsdag 25 april WG Zetten
Oude School Hemmen, 20.00 uur.
mei 2010
• Maandag lo mei 2010
Vicary Kesteren, lezing 20.00 uur.
• Dinsdag 25 mei WG Zetten
EXCURSIE, 19.30 uur.
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Van de voorzitter
Folkert Schuurman

I Een lange winter
Overlijden
Juist voor het ter perse gaan van deze
Nieuwsbrief bereikte ons het bericht dat
twee leden ons zijn ontvallen. Zaterdag
20 februari overleed Henk de Kruijf uit
Zoelen, die nog regelmatig de lezingen
bezocht. Op dinsdag 23 februari is Piet
Spies overleden, een trouwe bezoeker
van de veteranenmiddagen.
Wij wensen de familieleden van beide
overledenen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

ken die uw belangstelling hebben. Wij
zouden graag kennisnemen van mooie
vondsten die u wellicht doet.

Jaarvergadering
Graag wil ik u wijzen op de uitnodiging
voor onze jaarlijkse ledenvergadering
op de pagina hiernaast. De ledenvergadering is het hoogste orgaan in een vereniging (je zou het kunnen vergelijken
met de Tweede Kamer), die het bestuur
(de Regering) controleert, en zonodig
terechtwijst.
Acceptgiro
De jaarverslagen van HKK&O en het
Tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief ont- Arend Datema Instituut zijn in deze
vangt u de acceptgiro voor de contribu- Nieuwsbrief opgenomen.
tie voor 2010. Wij zouden u vriendelijk
willen vragen het verschuldigde bedrag Medewerkersbijeenkomst
zo spoedig mogelijk te voldoen. Het ach- In de laatste bestuursvergadering hebternalopen en bellen van 'vergeetachtige' ben we besloten om op woensdagavond
mensen kost ons elk jaar erg veel tijd.
24 april een bijeenkomst te organiseren
voor al onze vaste medewerkers om weer
eens bij te praten en ook omte kijken wat
G rasduinen
In deze Nieuwsbrief zijn enkele items voor werkzaamheden er nog liggen en
opgenomen die door te surfen op het in- wie daarvoor is te interesseren.
ternet tot onze verrassing boven water
Indien u mensen kent die nog geen lid
kwamen. Op bladzijde 45 een redelijk zijn, maar die ook actief willen worden
onbekende prent van Dodewaard die op een of ander gebied, zijn die als intro wordt bewaard in de spelonken van het ducé ook van harte welkom.
Rijksmuseum in Amsterdam, en op pagina 40 en 41 enkele onbekende wapen- Schoonmaakdag
borden van Ingen en Lienden, gevonden De jaarlijkse schoonmaakdag in ons gebouw wordt gehouden op zaterdag lo
op de site archieven.nl.
Wellicht een aansporing voor u om april a.s. Het motto zoals elk jaar: vele
ook eens gericht naar zaken te zoe- handen maken licht werk!
4
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Werkgroep Zetten
De Werkgroep Zetten heeft sinds enige
tijd weer een vernieuwd voltallig bestuur,
dat actief aan de slag is gegaan.
Het aantal bezoekers op de lezingen
in Hemmen neemt gestaag toe alsmede
de activiteiten.
Teun Versluis van de werkgroep heeft
nog twee projecten onder zijn beheer die
beide vrijwel zijn afgesloten. Het betreft
de biografieën van de Valburgse burgemeesters, dat nog dit jaar zal verschijnen,
en de afronding van de digitalisering van
het fotoarchief van de voormalige gemeente Valburg. Over deze laatste activiteit een artikel op pagina 37-39.

Op 19 januari j.l. konden we het boekje
over dokter Van der Laan aanbieden aan
mevrouw Van der Laan (zie ook pag. 33).
Genealogische dag in Wijchen
Op zaterdag 17 april wordt de genealogische dag gehouden in Wijchen. De
Werkgroep G enealogie van onze vereniging zal daar ook acte de présence geven.
Elders in dit blad de details.
Werkgroep Archeologie
Met het wegvallen van onze 'hoofd'archeoloog Henk Gerritsen, zal Kobus
van Ingen als hoofd van de werkgroep
gaan optreden.
•

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u uit tot
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 12 april 2010,
aanvang 19.30 in het Dorpshuis te Kesteren.
Agenda
Opening
Mededelingen
Jaarverslagen secretariaat en werkgroepen (in deze Nieuwbrief opgenomen)
Financieel jaarverslag 2009 en begroting 2010. Deze stukken liggen ter
inzage tijdens de openingstijden in het Stationsgebouw te Kesteren en
een half uur voor aanvang van de vergadering.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en de benoeming van een nieuw lid.
(aftredend is mevrouw Van Ingen).

1.
2.
3.
4.

6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar: dr. Chris de Bont.
In de vacature van Wim van der Horst stelt het bestuur voor Daan Tap te
benoemen als bestuurslid. Tegenkandidaten, ondersteund door minimaal
vijfleden dienen 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijkbij het
bestuur teworden ingediend.
7. Rondvraag
8. Einde
NIEUWSBRIEF HKK8L0
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Lezingen
Hans Borgstein en Ran Martens
Zalencentrum 'De Vicary' v.h. 'Johanna's Hof' te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a, Tel. (0488) 48 15 27

Maandag 8 maart 2010
20.0 ouur
Zalencentrum 'De Vicary'

I

De heer Stijn Heeren
Bataven meer Romeins dan gedacht.

Al enige tijd staat romanisering, ofwel
de integratie van lokale stammen in de
Romeinse maatschappij, in de b elang stelling. Wat gebeurde er met boerengemeenschappen vanaf het moment dat
Romeinse legers ons land binnen marcheerden? Namen de lokale groepen Romeinse gebruiken over, ging men huizen
anders bouwen, of wilde men juist niets
van de Romeinse zaken weten?
Archeoloog Stijn Heeren deed onderzoek naar de romanisering van de Bataven, die in de Romeinse tijd in het Nederlandse rivierengebied woonde. Door de
opgegraven vondsten en grondsporen
van nederzettingen en grafveldenbij TielPassewaaij en vergelijkbare opgravingen
tot in detail te bestuderen, bracht hij aan
het licht hoe de Bataven veranderden van
kleine, zelfvoorzienendeboerengemeenschappen in dorpen waar Romeinse gebruiken en voorwerpen ingang vonden
en waar vo eds el geproduceerd werd vo or
de bevoorrading van Romeinse legerkampen en de stad Nijmegen. Naast deze
economische integratie is eenbelangrijke
verklaring voor de veranderingen dat
Bataafse jongemannen dienst deden in
het Romeinse leger. Daar leerden ze Romeinse gebruiken envoorwerpenkennen,
6

en die kennis gaven de veteranen dooraan
dorpsgenoten wanneer zij na voltooiing
van de dienst (25 jaar) terugkeerden naar
de dorpen in het Rivierengebied. In het
proefschrift waarop Stijn Heeren vorig
jaar cum laude promoveerde, concludeert
hij dat binnen enkele decennia na de Romeinse verovering, er in Bataafse dorp en
Romeinse ingrediënten aan de maaltijd
werden to egevoegd, dat de plattelanders
make-up, spiegels en olie gebruikten bij
de lichaamsverzorging (zoals in Romeinse badhuizen gebruikelijk was) en
enkelen zelfs konden rekenen, lezen en
schrijven, dat boerderijen en graanopslagschuren naar Romeins model werden gebouwd, en dat de lange greppels
rondom de akkers in Romeinse maatvoe ring waren uitgedrukt. Op het Bataafse
platteland was men veel Romeinser dan
we lange tijd hebben gedacht.
•
Maandag 12 april 2010
19.30 uur Jaarvergadering
20.15 Lezing
Zalencentrum 'De Vicary'
De heer Gerard Nieuwenhuis
Water: een bedreiging
voor het Rivierengebied?
Het water is altijd eenbedreiginggeweest
voor de bewoners in het rivierengebied.
Na het hoge water in 1993 en 1995 zijn
versneld de dijkenversterkt en alles leek
op orde. Toen kwam de commissie Veerman. We moeten serieus rekening hou-
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den met veranderingen in klimaat en de
uitgevoerde maatregelen sinds 1995 zijn
voor de lange termijn nog niettoereikend.
Gerard Nieuwenhuis is sinds 2003 lid
van het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland. Hij vertelt over het
waterbeheer in het rivierengebied. Voor
de pauze komt met name het veilig wonen
aan de orde. Het concept van dij ken blijven verhogen wordt verlaten. Meebewegen met het water is nu het adagium. Maar
hoe doe je dat en welke maatregelen zijn
aan de orde in onze gemeente?
Meer neerslag en meer verhard oppervlak leiden tot problemen met de waterhuishouding voor het binnendijks gebied.
In het tweede deel van de lezing wordt dit
besproken. Het water moet worden vastgehouden en pas geleidelijk afgevoerd.
Daarom wordt waterberging gecreëerd
in de dorpen, maar ook in het landelijk
gebied door bijvoorbeeld het aanleggen
van natuurvriendelijke oevers. Voorbeelden uit de eigen gemeente worden
getoond met uitstapj es naar andere delen
van het rivierengebied. Het park Lingezegen komt aan de orde en ook de Diefdijk .
In het rapport 'Aan de wieg van het waterschap' worden enkele voorbeelden
getoond van oplossingen uit het verleden.
Door daar op in te spelen wordt getracht
de historie vast te leggen voor het nageslacht. Wie kent nog een crevasse, een
•
zijdewende of rabatten?
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Maandag io mei 2010
zo.00uur
Zalencentrum `De Vicary'
De heer Frank van Lunteren
De Betuwe als schakel
tussen bevrijd en bezet gebied.
Het is ditjaar 65 jaar na de bevrijding van
Nederland, die begon met de Operatie
Market Garden in september 1944. De
Slag om Arnhem en de Waaloversteek
bij Nijmegen zijn daarbij redelijkbekend,
maar vaak wordt er te weinig aandacht
geschonken aan de oorlogshandelingen
in de Betuwe. En juist hier vonden belangrij ke gebeurtenissen plaats die weerslag
hadden op het tempo van de bevrijding.
De Betuwe vormde tussen 17 september 1944 en 5 mei 1945 een fel betwiste
scheidslijn tussen de twee bezette en
bevrijde delen van het land. Dit werd
allereerst duidelijk door neergeschoten
geallieerde vliegtuigen in de septemberdagen en daarna, maar ook tijdens het
Duitse tegenoffensief begin oktober
1944. Lokale verzetsgroepen speelden
een onmisbare rol in pogingen van de
geallieerden om (radio)contact te leggen met ondergedoken militairen op de
Veluwe en elders boven de grote rivieren.
In mijn lezing over de Betuwe in deze
periode zal ik tevens ingaan op diverse
crossings die plaatsvonden naar bevrijde
zuiden, de Operatie Windmill, geallie erde patrouilles in vijandelijk gebied en de
uiteindelijke bevrijding in mei 1945. •
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Jamfabriek Geurts
Joke Honders

IEen catalogus uit 1915
Dodewaard is al meer dan honderd jaar
een conservenfabriek rijk. Het begon
allemaal in 1888, toen Arie Geurts een
fruitbedrijfbegon aan de Kerkstraat, op
de plaats waar nu de huidige fabriekstaat.
Arie Geurts was een echte handelsman
die al spoedig van allerlei fruit aan particulieren en fruitverwerkende bedrijven
verkocht. In de loop der jaren werd het
assortiment steeds verder uitgebreid en
werden er ook aardappels en eieren van
mensen uit de buurt via G eurts verkocht.
Zoon Dirk besloot om appelstroop te
gaan maken en legde daarmee de basis
voor de latere jamproductie en andere
fruitproducten. Het bedrijf maakte in
de loop der jaren een gestage groei door
die zich ook na de Tweede Wereldoorlog doorzette en de drie zonen van Dirk
komen dan aan het roer.
Tegenwoordig is de fabriek in handen
van de vierde generatie Geurts. Het bedrij f is met zijn tijd meegegaan en heeft
ook op technologisch gebied niet stilgestaan en is daarmee nog altijd een succesvolbedrijf, ook op internationaal gebied.

.„
i

Het Vruchtenbiaadje uit 1915
Om een voorbeeldte geven van de vroege
handelsgeest van de familie Geurts is hier
het zogenaamde Vruchtenblaadje uit
1915. Het blaadje verscheen een keer per
maand in een oplage van Go o o exemparen en werd blijkbaar door het hele land
verstuurd. D e handelsgeest is ookte merken aan het telefoonnummer: nummer 1.
Blijkbaar de eerste priveverbinding in
Dodewaard.
Het blaadje toont aan dat je behalve
verse engeconserveerde Betuwse vruchten, je er ook groenten, jams, geleien en
sappen kon kopen en niet te vergeten de
Gelderse Icipeieren in mandjes van 40
stuks of noten. Verder werden er Gelderse vleeswaren verkocht waaronder
een bijzonder artikel: gerookte muizen
voorfi per pond!
Assortiment
Om wat voorbeelden van het assortiment
van toen en de prijzen te geven. De jams:
Er werden maar liefst 13 verschillende
soorten jams verkocht per 1/2 of 1 kg in

G-EBR. GE111118, DODE WA AID (Betuwe)

,

Fabriek van Geconserveerde Vruchten
en Groenten, Geleten, Jnms. Seam:Harz ,
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Telegram-Adres: GEURTSDODEWAARD.

—
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een glazen pot: kersen, reine claude,
kerspruimen, abrikozen, frambrozen,
bessen met frambozen, aardbeien, gele
pruimen, blauwe pruimen, kruisbessen,
morellen, rode bessen en oranje marmeladejam, waarvan de prijs varieerde van
45 of so cent per 1/2 kg. Maar er waren
ook goedkopere grootverpakkingen van
huishoudjam in emmertjes van 21/2 of41/2
kg, die kosttenf 1,65/48 o voor 21/2 kg en
ƒ2,75/ƒ3 voor 41/2 kg.

Zuivere vruchtensappen
Citroenf o,4o per half flesje, bessensap
fo,i5 per halfflesje, kersensapf 0,17 per
halve fles.

OPLAGE 6000 EXEMPL.

13

Limonade siroop (1 deel siroop tegen 3
delen water) bereid uit uitsluitend vruchtensap en suiker: kersen, bessen, grenadine, citroen, Napolitain, sinaasappel,
ananas, frambozen en grosseille voor
o,5o per halve fles enfo,95 per hele fles.
G esterilisserde vruchten (op eigen sap
en suiker):16 verchillende soorten waaronder bosbessen met de vermelding dat
het tegen ingewandziekten is in flacons
van 1/2 of 8 /10 liter, waaronder mirabellen (dit zijn kleine gele pruimen)f o,8o
voor 1/2 liter, kweeperenf o,7o voor 1/2
liter, Napoleons (witte kersen) voorf o,7o
per 1/2 liter.

Verse vruchten:
GELDERSCHE V LEESCHWAREN.
Prima quail/elf.
Per stuk per halve K.G.
Gerookte Rolham z. been f0,80
(Zwaarte van 3 tot 5 K.G.)

Gerookte Muizen .
f1,00
Worst
. . - 0,721/2
Bankethammetjes superfin- 0,80
(Zwaarte van 1. tot 3 K.G.)
10

Dit waren in deze krant van oktober

hoofdzakelijk appels en stoofperen.
Stoofperen kon je in drie soorten kopen: ijsbouten, winterjannen en kleiperenf 1,6o voor io kg off 7,50 voor Go kg.
Elf soorten appels waren er te verkrijgen: Princesse noble, sterappel, twee
soorten goudrenetten, zoete reinetten
(zoete stoofappel), Hanemansappel, paradijsappel, Court Pendu, peperappel,
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zure bellefleurs en Present van Engeland.
De prijzen varieerden vanfi, 4o totfi,9 o
voor 5 kg enf7,5o totf 12,50 voor 50 kg.
Sommige bleven houdbaar tot januari,
februari of maart maar de meesten tot

NIEUWSBRIEF HKKSLO 28e

april met uitzondering van de eerste die
maar goed bleef tot half november.
De lege emballage hiervan kon naar
Station Hemmen-Dodewaard teruggezonden worden.
•
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RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Postbus 24
667o AA
Zetten

Tel. (0488) 451312
Fax. (0488) 452621
E-mail: fvlynden@wxs.n1

Salades,
Warme en koude buffetten en hapjes,
Belegde broodjes, Barb ecuepartijen,
Verhuur feesttenten, tafels, stoelen enz.

Voor bedrijven en particulieren
•
•
•
•

Beheer en taxaties
Onteigening en planschade
Grond en pachtzaken
Schaderegelingen

Bonegraafseweg 13 4051 CG 0 chten
Tel.: (0344) 64 55 9 o
E-mail: info@huiberscatering.n1

www.huiberscatering.n1

Herman Tijssen
Vele handen
maken licht werk!
De jaarlijkse schoonmaakbeurt van het gebouw is
gepland op zaterdag
25 april. We hopen
(en verwachten)
dat evenals
vorige keren weer ' L( „
voldoende mensenkomen opdagen zodat
het allemaal weer snel gebeurd is.
Voor de inwendige mens wordt
•
gezorgd!
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zonwering
Bezoek onze showroom!

Broekdijk 40
4041 CW Kesteren
Tel. (0488) 48 20 o8
www.tijssen-zonwering.n1
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De Spanjaardsdijck
Herman de Regt

IDe Dwarsdijck nabij de grens
tussen Over- en Neder-Betuwe
Gedurende de Tachtigjarige Oorlog tussen de Republiek der zeven verenigde
Nederlanden en Spanje is er in Gelderland veel strijd geweest. Het bezit van
dit gewest zou Spanje toegang kunnen
geven tot het hart van Nederland. En omgekeerd was het voor de Staatsetroepen
van groot belang om de rivieren de Rijn,
Waal, Ijssel en de Maas te beheersen voor
snelle verplaatsing van de kanonnen en
voorraden van het leger en voor verrassende aanvallen in diverse richtingen.
Er waren immers nog nergens verharde
wegen.
In 1578 waren Arnhem en de Veluwezoom in handen van de Staatsen. Tiel,
Zaltbommel en Nijmegen ook. Maar deze
laatste stad was van1585 tot 1591weer bezet door Spanje, evenals de Waaldijkvan
het Land van Maas en Waal. De streek
daar tussen, dus de Over-Betuwe, was
jarenlang niemandsland. Met als gevolg
grote verwoestingen en wanorde. De dij ken werden niet meer onderhouden en
braken nogal eens door. Daarom werd
in 159° van de Rijndijk bij Opheusden
tot de Waaldijk bij Hien `eene nieuwen
geweldighen dijck', de Dwarsdijck aangelegd, ook wel de Nijendijck genoemd;
op grondgebied van het Ampt NederBetuwe. Deze dijk was circa drie meter
hoog. Dit werd in die tijd voldoende geacht, niet alleen als rivierdijk, maar zelfs
ook als zeedijk. Aldus kon voorkomen
worden dat Overbetuws overstromingsNIEUWSBRIEF HKK&.0 28e

water naar de Neder-Betuwe en verder
naar het westen zou afvloeien. De kosten
werden gaarne betaald door Ampt Neder-Betuwe, Graafschap Buren en door
Graafschap Culemborg. Ingeval er geen
overstroming was moest het water van de
Linge en van de Andelstse Leigraaf, dus
uit de Over-Betuwe, gewoon doorgelaten
worden. Dit ging door sluizen in de dijk.
Maar het Ampt Neder-Betuwe wilde eigenlijk nooit Overbetuws water dulden.
Er was toen nog geen overkoepelende instantie voor het beheer van de hele Linge.
Dit was dus een twistpunt. De Heerlijkheid Hemmen, een zelfstandig bestuursen rechtsgebied,bepleitte in1649 daarom
vermindering van 'Verponding', een
soort onroerende zaakbelasting. 'Ende
schiet (grenst) deese heerlickheyt op den
Dwarsdijck van Nederbetuwe diewelcke
het Overbetuwse water opkerende, het
meestendeel van dese heerlickheyt inundeert of verdrinckt, ende moet men
mitsdien merckelicke costen met graven
aanwenden, so in de leygraven als in de
landen selfs'.Tussen159 o en1649 was de
Over-Betuwe zes keer overstroomd, het
laatst in1644. De Dwarsdijck werdtevens
benut voor de verdediging. Staatse troepen werden hier opgesteld die de vijand
uit de Over-Betuwe moesten tegenhouden. Daarom heette deze dijk ookwel de
Spanjaardsdijck.
Wij schrijven 1595. De winter van
1594/95 was zeldzaam streng. De vorst
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viel begin december in en duurde tot half
februari. De rivieren konden al het dooiwater ter nauwernood bergen. Bovendien was er het gevaar dat ijsschotsen tot
dammen ineen schoven, soms tot ijselijke
hoogte. En de dijken waren slecht onderhouden.Dat liep dus niet goed af. De dijk
bij Bemmel in de Over-Betuwe bezweek.
Veel mensen en dieren verdronken. Al dit
water hoopte zich op tegen de Dwarsdijck
aan. Het Ampt Neder-Betuwe stak daarom de Rijndijk vlak ten oosten van Opheusden door. Dat gafinderdaadverlichting.Maar de tegenoverliggende Rijndijk
tussen Rhenen en Wageningen brak door
de vloedgolf, zodat de Gelders-Utrechtse
Vallei volliep, tot aan Amersfoort toe. De
Dwarsdijckhield het op den duur ookniet.
Want als water lange tijd tegen een dijk

hoog blijft staan, wordt het dijklichaam
tenslotte verzadigd met water. Het wordt
week en kan dan plotsklaps weg schuiven. 'Op Vrijdach den 7. Martii omtrent
smiddaeghs ter elffuuren schoerden den
dwarsdijck in Nederbetuwen ter drijer
steden door.' De drie doorbraakkolken
zijn er nog. Waardoor brak deze jonge
dijk? Vermoedelijk was deze, door de
haastige aanleg, niet voldoende laagje
voor laagje aangestampt en dus nog niet
dicht en stijf genoeg geworden.
Momenteel is er van de Dwarsdijck nog
een klein stukje van circa tweehonderd
meter over, onder 0 pheusden aan de
Tolsestraat, tegenover huisnummer 33.
Er staan twee rijen notebomen op. Het
•
is een beschermd natuurgebied.

Het restant van de Nieuwedijk, gezien naar het zuiden vanuit de Tolsestraat in Opheusden.
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Jaarverslag HKK&O
k

Joke Honders

2009
1.De Algemene ledenvergadering vond
plaats op maandag 20 april 2009, zie de
notulen
2.De Historische Kring in 2009
Het ledental van de HKK&O bedroeg
eind 2009 593 leden inclusief huisgenootleden.

Oud schrift: Afgelopen herfst hebben
zich zes mensen aangemeld voor de cursus oud-schrift.
Nieuwsbrief:DeNieuwsbriefverscheen
dit jaar driemaal.

Publicaties: Op 20 april verscheen het
Bestuur: Het algemeen bestuur verga- boek Het Ingense Veer. Vijfhonderd jaar
derde in 2009 drie keer.
geschiedenis, geschreven door Joke Honders.
Lezingen: In het verslagjaar werden
wederom negen lezingen gehouden, Overlijden: Eind november is ons bedie allen in het Dorpshuis te Kesteren stuurslid Henk G erritsen overleden. Hij
plaatsvonden. Hans v. d. Hatert, Kobus is 89 jaar geworden.
van Ingen en Joke Honders gaven namens
onze verenigingen wederom lezingen in Tabula Batavorum: Deze verscheen dit
de regio.
jaarvoor de tiende maal als Jaarbo ek met
als thema Topografie en had als titel De
Excursie: De excursie voerde ons ditjaar Betuwe aangekaart. De presentatie vond
naar Edam en Marken. Ook dit jaar was plaats in het Veerhuis te Opheusden. Het
de organisatie in handen van de heren eerste exemplaar werd aangeboden aan
K. v. Ingen en C. de Bont.
Menno Potjer.
•

Voor een stijlvolle begrafenis in
Neder-Betuwe, Overbetuwe, Buren
Rhenen, Wageningen, Veenendaal, e. o.

WEVERS
BEGRAFENISVERZORGING
Sinds 1855 vertrouwd en betrokken
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Familie Wevers • Brederode 16
6669 GL DODEWAARD
(0488) 4110 55 + (06) 300 40 552
info@weversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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H.D. Verwoert en Zn.
Cotottete livooinginelekting
Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751
Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00 vrijdag: o9:oo-21:oo zaterdag: o9:oo-17:oo

Tielsestraat 103

Tel: (0488) 441298
Fax: (0488) 443292
email: ilfoevandamwonen

4041 CS

Kesteven

Lunch a la carte
van

12.00 tot 16.00 uur - dinsdag t/m zondag
maandag gesloten

Veerweg 1 - Opheusden T: 0_488) - 44 12 07 - www.veerhuis-opheusden.n1
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Verslag Jaarvergadering
Joke Honders, secretaris

I 20 april 2009
1.Opening: geen afzeggingen
2.Mededelingen
•Afgelopen jaar een goed jaar geweest,
ledental iets onder de Goo leden.
*We krijgen veel vragen direct, per post
en per e-mail.
•De inventarisaties gaan gestaag door.
•Lezingen elders worden verzorgd door
leden m.n. Hans v. d. Hatert, Kobus van
Ingen enJoke Honders.
•De HKK&O is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar 2008.
•Er zijn restanten van het Klooster Mariengaarde in Opheusden blootgelegd. Er
is een rapport onderweg van een archeologisch bureau.
•Op 28 oktober 2008 is Chris de Bont gepromoveerd.
•Op 7 november is het dialectboek deel
tit in Wageningen gepresenteerd.
•Op 11 december was de aanbieding van
het rapport over het bijzondere torenuurwerk in Dodewaard.
•In Kesteren is erbij de start van een nieuwe wijk een kazemat vernield, terwijl de
afspraak was dat het in de woonwijk ingepast zou worden. We kunnen erweinig
aan doen omdat de kazemat geen formele
status heeft.
•WG Archeologie in nog steeds actief, zo
hebben ze pas geleden op De Dellen in
Opheusden lateneglas gevonden.
•We hebben qua drukkerij een ingrijpende verandering ondergaan door het
wegvallen van drukkerij Ochten waar
we zelf altijd veel dingen konden doen.
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

HKK&O

•Archieven: We hebben het archief van
Theo Essers uit Driel gekregen,
•Transcripties: De kerkboeken van Kesteren zijn bijna gereed. Er bleek meer te
zijn dan we dachtenn
•Website Mijn Gelderland: Aan dit nieuwe project doen we mee door een aantal
verhalen op hun website te plaatsen.
•Afgelopen november hebben we het
boek van Bernier Cornielje uitgegeven.
De presentatie vond op 14 november
plaatstijdens twee gastlessen op het HPC
te Zetten.
•Joke Honders heeft een boek over Het
Ingense Veer ges chreven dat op de avond
van de Jaarvergadering gepresenteerd
zal worden.
•We zijn gestart met een veteranensocieteit in ons gebouw; elke laatste vrijdag
van de maand.
•Door gebrek aan tijd is het schoolproject
uitgesteld
•We doen mee aan een project in Hemmen: Liep. In eenvoormalige fruitschuur
komt een tentoonstellingsruimte met
informatie over het landgoed Hemmen.
• Een keer per jaar komen we samen met
Hist. Verenigingen van de Veluwezoom.
*De bibliotheek uit Arnhem vraagt of ze
onze Nieuwsbrieven mogen digitaliseren. We hebben nog geen toestemming
gegeven i.v.m. copyright.
•De Momentencie kampt met moeilijkheden. Er is geen geld, de gemeente wil
de lijst monumenten herzien en er zijn
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vakzaak

Piet van Walsem

Woninginrichting
Textielhandel

Voor machines,
ijzerwaren,
gereedschappen,
dierenvoeding,
hengelsport
en nog veel meer naar:

P. J. VAN DAM

Piet van Walsem
Opheusden

meubelen
tapijten
gordijnen
bedden

Dorpsstraat 2
Tel. (0488) 44 13 17

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

VERBOOM

Swaenenstate 4— Opheusden — Tel. (0488) 449140

18

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

jaargang nr. 2 — maart 2010

moeilijkheden met de archeologsiche •Ab Fransen en Henk Gerritsen.
waardekaart.
•Hetthemavoor Open Monumentendag 3. Jaarverslagen secretariaat
en Werkgroepen
is dit jaar 'Op de kaart'.
•Notulen Jaarvergadering 14 april 2008,
goedgekeurd.
AD!
Rondom het gebouw heerst veel ondui- • Jaarverslag 2008.
delijkheid, wij huren het van de gemeente • Secretaris bedankt.
en de gemeente van de Spoorwegen. De • Overige schrijvers jaarverslagen beSpoorwegen heeft al jaren geleden de dankt
huur opgezegd en we weten niet en ook
bij de gemeente niet hoe het verder gaat. 4. Financieel Jaarverslag 2008
We zitten met de vraag hoe het met het Rekening 2008 ziet er goed uit. Er is een
onderhoud moet enz.
batig saldo vanf 1366, wat het gevolg is
Er vinden telkens vernielingen plaats o.a. van de geringe uitgaven vo or de lezingen
door ingegooide ruiten, maar dat wordt De begroting 2009 wordt goedgekeurd.
wel door de gemeente vergoed.
Penningmeester ge eft een korte toeEr is een kunstproject voor het gebouw lichting en beantwoordt wat vragen van
geplaatst in de vormvan eengroot scherm meneer Schut
met een filmpje.
5.De kascontrolecommissiebestaandeuit
TABULA
mevr. Van Ingen en de he er Van Gent heb Themavoor 2009 is topografie. Van onze ben de boeken in orde bevonden. De heer
kant is een aantal bijdragen ingestuurd. Van Gent is aftredend en nieuw wordt
Gerrit Hendriksen.
VOORUITBLIK
De penningmeester H. Moorrees wordt
Er zit nog een aantal zaken in de pipeline: décharge verleend en wordt bedankt
•Monografie Burgemeesters Valburg;
evenals kassier H. Gerritsen.
•Monografieen o.a dokter Van der Laan
uit Zetten;
6. Bestuursverkiezing
•Nieuwe projecten: Biografisch woor- Aftredend zijn Folkert Schuurman en
denboek/Strenge winters en ijsvermaak Joke Honders, die beiden weer worden
herkozen.
BEDANKT
•Auteurs Nieuwsbrief

•Onze adverteerders + Vrienden AD!
•Alle vaste medewerkers
'Bestuursleden Steunfonds ADI (notaris
Versluijs en de heer Hoek)
•In het bijzonder: Directeur Frans Nieuwenhof en medewerkers
•Marlies van Oosten,TinavanVeldhuizen
van het CWI
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang

7. Rondvraag
De heer Schut vraagt ofwe een ANBI sta-

tus hebben en daarkunnen we positief op
antwoorden.
De heer Deijs stelt voor om bij digitaliseren aan de auteur als hij kopij inlevert
te vragen afstand te doen van copyright.
8.Sluiting.
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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
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Verfmengen
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Sanitair
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IJzerwaren
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Ow handige buurman
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Jaarverslag ADI

AD

Frans Nieuwenhof

IGoed jaar, dankzij vrijwilligers
Wij mogen over het algemeen met veel
plezier terugkijken op het afgelopen
jaar. De voortdurende belangstelling in
de vorm van bezoekers en vragen via
vooral e-mail en maar ook telefonisch en
schriftelijk bewijzen dat ons werk in een
behoefte voorziet. Het aantal bezoekers
blijft ongeveer constant met 2000 dagdelen. Het aantal vragen lijkt te stijgen.
Gelukkig is er een groep enthousiaste
vrijwilligers die voortdurend hun best
doen om de vragen te beantwoorden;
meestal met succes. Meer dan de helft
van de vragen en ook van de bezoekers
hebben betrekking op genealogie. Hier
zorgen vooral Ap Fransen, Hans Thien
en de laatste tijd ook Marlies van Oosten
voor. De groep (vaste) vrijwilligers is het
afgelopen jaar uitgebreid met Piet Thijsen die met verschillende zaken komt
helpen. Hij gaat onder andere de technische dienst die de laatste tijd alleen uit
Wim van de Bosch bestond, versterken.
Helaas moeten we ook het overlij den
tegen het einde van het jaar vermelden
van Henk G erritsen; ere-lid van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
In de Nieuwsbrief van december 2009
heeft een in memoriam gestaan. Vanaf
de oprichting van het Arend Datema Instituut - toen nog Archief en Informatie
Centrum geheten - was hij present op de
openingstijden van ons instituut. Eerst
als penningmeester en later als kassier.
Tegen het einde van zijn leven begon

de geestelijke en lichamelijke achteruitgang, zodat hij al een paar maanden
voor zijn overlijden niet meer naar ons
kon komen. Zijn kennis en ervaring
en zijn trouwe aanwezigheid missen
we. Een deel van zijn werkzaamheden
waren en zijn al overgenomen door de
anderen, maar met name de openstelling
op woensdagavond geeft nog problemen.
Er moet regelmatig geïmproviseerd worden.
Zoals bekend werken er twee vrijwilligers (Marlies van Oosten en Tina van
Veldhuizen) 'met behoud van uitkering'.
Tina kreeg dit jaar te horen dat ze voorlopig bij ons mocht blijven, maar tegelijkertijd is ze bezig met verkrijgen van
ander werk. Gezien haar jonge leeftijd
hopen we met haar nog steeds dat ze
weer in het gewone arbeidsproces kan
worden opgenomen. Anderzijds is dat
jammer voor ons want ze heeft de afgelopen tijd alle boeken van de bibliotheek
in de computer gezet. Een enorme klus
want nu weten we ook dat het ongeveer
3000 boeken zijn. De laatste stap - het
etiketteren - hopen we binnenkort te
doen. Marlies is voor ons als een rots in
de branding. Soms ook een drijvende
kracht en dat moet u dan bijna letterlijk
nemen.
Over de onderhoudstoestand van het
stationsgebouw kunnen we kort zijn. Er
wordt alleen het hoogstnoodzakelijke
gedaan. Dit hangt samen met de onze-
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kere situatie waarin wij verkeren. Wij
durven daarom geen grote investeringen
te doen.
Onze financiële situatie is op het
ogenblik goed. Ter toelichting: structureel komen wij ieder jaar tekort, maar
dankzij incidentele baten, vooral verkoop van boeken, lukt het om ieder jaar
weer positief te eindigen. Dit is echter
een onzekere inkomstenbron. De kleine
subsidies van twee van de drie gemeenten in ons werkgebied (Buren en Overbetuwe) zijn gehandhaafd. De overige
gelden komen van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken.
Over onze fotocollectie kan de tekst
van vorig jaar bijna onveranderd worden aangehaald. Niet omdat er niet aan
wordt gewerkt (door Ran Martens), integendeel, maar de stroom nieuwe foto's

wordt al maar groter. Er komt ogenschijnlijk geen eind aan. Bijna iedere
week komt er weer een enveloppe, map
of doos met foto's binnen. En niet alle
foto's zijn voorzien van een duidelijke
toelichting.
Over ons computernetwerk kunnen we kort zijn. Het werkt goed, mede
dankzij de inspanningen van Gerrit van
Druten en Ton Meijering.
Het noemen van namen is doelbewust
beperkt gehouden, maar dat betekent
niet dat de overige hulp die we bijna dagelijks krijgen in welke vorm dan ook,
niet wordt gewaardeerd. Zonder deze
steun die altijd belangeloos wordt gegeven zou het Arend Datema Instituut
snel ophouden te bestaan. Hartelijk dank
allemaal.
•

Genealogische dag in Wijchen
De Werkgroep Maas en Waalse geslachten van de Historische Vereniging
Tweestromenland organiseert op zaterdag 17 april 2010 haar tweejaarlijkse
contactdag. De genealogisch dag wordt alweer voor de 15e maal gehouden en
heeft als thema: Wij willen hen niet vergeten. Burgerslachtoffers Tweede Wereldoorlog
Maas en Waal.
Uiteraard krijgen de gewone genealogische onderwerpen ook volop aandacht.
De dag is voor bezoekers open van io.00-16.00 uur. De plaats is het documentatiecentrum in de kelder van het gemeentekantoor van Wijchen, Kasteellaan
24, Wijchen.
Behalve de gastvereniging zijn veel historische en genealogische verenigingen
uit de buurt aanwezig, waaronder de Historische Kring Kesteren en Omstreken en het Arend Datema Instituut. Daarnaast nog landelijke genealogische
organisaties, enkele archieven, makers van genealogische programma's enz.
•
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x

Hermijna G EU RTSEN
;1 arbeidster
11) Eist 09-07-1798/t Oph. 11-12-1845
kr)

Gradus va n de WARM'
arbeider
Oph. 15-10-1795 /t Oph. 04-03-1888

(1, Gijsbertje GEURTS
00
t.) werkster
* Oph. 04-04-1800 / t Oph. 23-0 1-1855

0\

ts)

x Henricus (Hendrik) HENDRIKSEN
arbeider
* Dod. 28-07-1797 / t Oph. 04-10-1875

Elizabeth Vink

*

x Kesteren 04-10-1900
Hermina HENDRIKSEN

* Opheusden 23-08-1901

t Opheusden 12-08-1971

14-10-1921
VINK
t Opheusden o8-08-2000

* geboren
gedoopt
t overleden

x gehuwd (K[erk])
x ondertrouw
(A) datum akte
..
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SUPER DE BOER
Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

ALTIJD OP ZOEK
NAAR HET BESTE

Peter Diepeveen

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

Kwaliteit waar ik
persoonlijk achter sta

Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 481305
E-mail info@damme.n1

Dr. M. van Drielplein 1
4051 AX OCHTEN
Tel. (0344) 641338

Taxi Spaan
Ziekenvervoer voor o.a.
Amicon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 48 09 59
Stationsstraat 1 Kesteren
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Jaarverslag Archeologie
Kobus van Ingen

Ill Vele vindplaatsen in werkgebied
Het was voor onze werkgroep een bijzonder jaar. De vraagbaak op het gebied
van archeologie, Henk Gerritsen, ging
ernstig achteruit met zijn gezondheid,
Vaak wachtte hij op de zaterdagmiddagen op onze terugkomst uit het veld,
altijd weer benieuwd naar waar we geweest waren. Hij wilde dan zien wat we
zoal hadden gevonden. Hij kon verrast
reageren als we weer eens bijzondere
scherven uit de Uzertijd konden tonen.
Kenmerkend was ook dat hij vaak op merkte: `Jullie moeten niet alles oprapen'. Enkel de bijzondere stukken waren
in zijn ogen genoeg. In de loop van het
jaar ging de gezondheid steeds verder
achteruit en na een landurige ziekenhuisopname in Arnhem kon hij terecht
in verpleeghuis Oranje Nassau-Oord
in Renkum. Hier heeft hij slechts kort
mogen verblijven en overleed hij nog
vrij onverwacht op 23 november. Henk
mocht de gezegende leeftijd van 89
jaar bereiken. De werkgroepleden zullen hem missen, een prettige man in de
omgang en bovenal een geweldige kenner van de Betuwse préhistorie.
Het jaar was wat betreft de archeo-

dat door de intensieve grondbewerking
erg veel préhistorisch materiaal verloren
gaat. Hetzelfde is ook het geval op de
Woerd van Uzendoorn. Deze trend is
echter niet te stuiten. Meerdere keren
bezochten we de Romeinse vindplaats
aan de Wijenburgsestraat in Echteld.
Bij een van onze laatste bezoeken ondekten we dat er grote hoeveelheden
Romeinse dakpannen naar boven waren geploegd. Het lijkt er sterk op dat
hier ooit een Romeinse Villa (centraal
boerenbedrijf) heeft gestaan. Ook het
schervenmateriaal dat we hier kunnen
bergen is in hoofdzaak uit de tweede en
derde eeuw na Christus.
Door ons werkgroeplid Cees-Jan
van der Pol werden we gewezen op een
potentiële vindplaats in Aalst. Hier ligt
een akker waar zich grote delen van een
inheemse nederzetting van rond de jaartelling bevindt. We kwamen hier op een
ongunstig moment, kort na de oogst van
de maïs. Desalniettemin bleek het een
rijke vindplaats te zijn, waar we na het
ploegen eens nader onderzoek moeten
gaan doen.
Verder bezochten we meerdere ma-

logie zeer wisselend. In principe werd

len wat akkers in Medel. Een prachtige

er als de weersomstandigheden het
toelieten elke zaterdagmiddag veldwerk verricht. Veel van de ons bekende
vindplaatsen werden weer bezocht en
we konden steeds weer nieuw materiaal
bergen. De bekende vindplaats Hokkerden bij Randwijk is van bouwland veranderd naar boomkwekerij. Dit betekent

vindplaats, waar vrijwel alle historische
tijdvakken uit de archeologie zijn vertegenwoordigd. Voor ons gaat hier sterk
de interesse uit naar het vroeg middeleeuwse aardewerk. Badorf, Pingsdorf
en radstempel aardewerk, een tijdvak

van ca. 80o tot ito 0 na Christus. De vele
rondritjes in het werkgebied van onze
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Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?
Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

Eethuis 'De Veerstoep'

Ochten
Ook voor bruiloften en partijen, o.a.
salades, bitterballen enz.

Hoofddealer van: Preston alu/teak Kettler Royal Garden - Smaragd Bankirai - Freeline
hardhout - K.W.A. Grenen - Summer Wood Teak Hartman Mesch

Dalwagenseweg 17 - OPHEUSDEN
Tel. (0488) 44 12 20
Internet: www.vdgarde.n1

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 642772

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

(0488) 48 15 20
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werkgroep leverde vaak weer aardige
aanwijzingen op voor potentiële vindplaatsen die we in de toekomst in de
gaten moeten houden.
Kobus van Ingen heeft in het afgelopen jaar deel uitgemaakt van de klankbordgroep archeologische waarden in de
gemeente Neder-Betuwe. Vanwege zijn
archeologische kennis binnen onze gemeente is hij gesprekspartner van het gemeentebestuur, de vakarcheologie en de
agrarische belangenverenigingen. Het
is temeer belangrijk dat hier met meerdere diciplines over wordt geproken,
omdat Neder-Betuwe veel bijzonder
rijke archeologische vindplaatsen kent
en er een spanningveld is tussen de vele
boomkwekerij en, die grootscheeps met
kluiten rooien. Er bestaat een groot risico dat veel van deze archeologische vindplaatsen hierdoor onherstelbaar worden
vernield. De fase van de dorpskommen

kan als afgerond worden beschouwd en
er wordt nog overleg gepleegd over het
buitengebied. Het is niet onmogelijk dat
dit in de toekomst resulteert in de aanstelling van een regioarcheoloog. Dit zou
het proces van eerste beoordeling zeer
verbeteren.
In oktober bracht de werkgroep een
bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier konden we kennis
nemen van de prachtige collectie Romeins vondstenmateriaal uit heel Nederland. Het was jammer dat de tentoonstelling over Dorestad juist was afgelopen.
Daarnaast konden we genieten van live
muziek in de hal van het museum en zijn
we op de terugweg 'aangestoken' om een
hapje te eten.
De werkgroep bestond dit jaar uit
Roos Veldkamp, Rian Hofs, Hans Thien,
André Schaaij, Cees-Jan van der Pol en
Kobus van Ingen.
•
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Werkgroep Zetten

WG
Zetten

Ton Janssen, secretaris

Lezingen voorjaar 2010
Dorpshuis De Oude School Hemmen, Kerkplein 4, Tel. (0488)45 18 62

I

Dinsdag i6 maart 2010
20.00 uur
De Oude School Hemmen

Dr. Paul G. Aalbers
De Gelderland Bibliotheek:
een verborgen Gelderse cultuurschat.

Nergens is zo veel informatie over Gelderland en deze streek te vinden als in de
Gelderland Bibliotheek. Niet alleen het
verleden, maar ook de actualiteit komt
er aan bod.
De Werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en Omstreken heeft
de heer Paul Aalbers, oud-hoofd van de
Gelderland Bibliotheek te Arnhem, bereidgevondenvoor haar leden en andere
belangstellenden een presentatie te verzorgen over de Gelderland Bibliotheek.

De G elderland Bibliotheekte Arnhem,
deel uitmakend van de Bibliotheek Arnhem (Koningstraat 26) omvat momenteel
meer dan 50.000 in druk verschenen publicaties over Gelderland van de meest
uiteenlopende aard.
De basis van deze collectie werdgelegd
in1856, in welk jaar de boekerij en van de
stad Arnhem, de provincie Gelderland,
het Hofvan G elre en Zutphen en de voormalige G elderse Hogeschool te Harderwijk bijeen werden gebracht. In de daarop
volgende jarengroeide de collectie uit tot
wat deze nu is: een nationale bibliotheek
vo or de gehele Gelderse bevolking, waar
30

het gepubliceerde historisch erfgoed van
Gelderland voor het nageslacht wordt bewaard, variërend van wetenschappelijke
publicaties over onze provincie tot lokale
uitgaven over de meest uiteenlopende
Gelderse onderwerpen.
De Gelderland-collectie biedt een
schitterende dwarsdoorsnede van het
verleden van onze provincie. Vrijwel
iedere periode uit het verleden is er
in terug te vinden, terwijl er over elke
Gelderse stad of streek, dorp of buurtschap publicaties zijn te vinden. Zo zijn
er over Zetten 207 publicaties (boeken,
brochures, tijdschriftartikelen) te raadplegen en over Hemmen 88. Ook over
de andere dorpen in ons werkgebied is
veel te vinden.
Wilt u uw stamboom uitzoeken? De
Gelderland Bibliotheek bezit een grote
collectie familieboeken, genealogische
tijdschiften, doop-, begraaf- en trouwboeken.
De heer Aalbers weet boeiend te vertellen over wat de bibliotheek allemaal
te bieden heeft.
Hij laat zijn lezing vergezeld gaan van
een aantal interessante afbeeldingen. •
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Dinsdag 27 april 2olo
20.00 uur
De Oude School Hemmen

Drs. Jacqueline van Rijn
I

Steenfabrieken langs Waaien Rijn

De lezing van april is, bij wijze van
uitzondering, nietop de derde maar
op de vierde dinsdag.
De stenenfabricage langs de grote rivieren is een van de oudste activiteiten in
het Rivierengebied. Dat natuurlijk een
gevolg van het feit dat de grondstof, klei,
voor deze productie in overvloed te vinden is in dit gebied.
Tochmoet men s electiefzijn. Er zijn erg
veelverschillende soorten steen enbij die
verschillende soorten steen horen ook
verschillende soorten klei als grondstof.
In de lezing wordt ingegaan op dit aspect.
In de loop van de tijd is de fabricage,
die oorspronkelijk erg veel handwerk
kende, steeds meer gemechaniseerd en in
een later stadium zelfs geautomatiseerd.
Hierbij moet worden aangetekend dat
het bakken van steen al in de Romeinse

tijd voorkwam in de Betuwe. Vanaf de
twaalfde eeuw is deze fabricage sterk
opgekomen. Er was tot de opkomst van
de ringoven sprake van seizoensarbeid.
De ringoven, die in de tweede helft van de
19e eeuw werdingevoerd, zorgde ervoor
dat stenen in een continu proces konden
worden gebakken. De restwarmte werd
steeds meer benut om stenen te drogen.
Toen stenen werden gefabriceerd in seizoensarbeid hadden veel arbeiders in de
winter geen werk en dat betekende vaak
ook geen inkomen. De agrarische sector
was geen alternatief: ook hier is sprake
van veel seizoensarbeid.
Vroeger kenden wij in het gebied dat
mevrouw van Rijn behandelt een groot
aantal steenfabrieken, tegenwoordig
zijn er nog maar een paar in bedrijf. De
productiecapaciteit van deze moderne
fabrieken is enorm en overtreft de capaciteit van de primitieve fabrieken van
vroeger vele malen.
In de lezing wordt het gebiedtussen de
lijn Driel-Oosterhout aan de oostzijde
en het Amsterdam-Rijn kanaal aan de
westzij de behandeld.
Zoals gebruikelijk gaat de lezing gepaard met een aantal
afbeeldingen en dit
keer wordt zelfs een
korte film getoond
over steenfabricage
in vroeger tijden.
Wij denken hiermede een onderwerp
te behandelen dat van
grote betekenis is geweest voor onze streek.
•
Het `edele handwerk
in vroegere tijden.
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De bakker met
het grootste assortiment!
ONZE SPECIALITEIT:

Kersenmonchoutaart met gebonden

kersen en afgewerkt met slagroom
il

Assurantieen financieringskantoor

STREEKLEKKERNIJEN:

a. hommersom b.v.

Betuwse bolussen
Betuwse krentekliimpkes

r
Burg. Lodderstraat 15
Postbus 3 - 4043 ZG OPHEUSDEN Tel. (0488) 44 21 44 - Fax (0488)44 28 97

Kesterense ruitjes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 4826 24

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN
Het adres voor
vakkundig bekleden
van uw meubelen
• grote collectie stoffen
• prima afwerking
• vooraf prijsopgave
• ook voor doe-het-zelvers
Dorpsstraat 22
4031 ME INGEN
Tel. (0344) 602792
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RIERIGEBRINK
Hoofds5aat 15 Zetten
Telefoon (0488) 454508
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Dinsdag 25 mei 2010
19.30 uur
Excursie
Bezoek aan
Florence Nightingale Insituut.

De excursie van 2010 wordt dichtbij huis
georganiseerd. We gaan op bezoek bij
het Florence Nightingale Instituut in het
Witte Huis in Zetten.
Wellicht hebben veel leden al eens bezoek aan dit museum in Zetten gemaakt,
maar we denken dat deze excursie bijzonder zal zijn. De excursie wordt namelijk
begeleid door een lezing over het thema
'Het Witte Huis en het Florence Nightingale Instituut' verzorgd door mevrouw
Smeets of mevrouw van Orsel.

Daarnaast worden de films 'van verpleegzustertot professional' en `zoevende zusters' getoond. Tenslotte maken we een
rondgang door de exposities.
Deze excursie staat daardoor in het
teken van de geschiedenis van het beroep van verpleegster, terwijl ook het
historisch belangwekkende gebouw 'Het
Witte Huis' aan de orde komt.
We worden ontvangen met koffie en
thee om 19.30 uur. Het Instituut stelt ons
bezoek bijzonder op prijs en berekent
daarom een scherpe prijs voor dit bezoek
nl.f 6,- all in.
Bij de convocatie van april ontvangt U
een inschrijfformuliervoor deze excursie.
IN

Aanbieding boekje dokter Van der Laan
Dinsdag 19 januari was het eindelijk zover: het giber amoricum' voor
dokter Van der Laan kon op de lezingenavond van de Werkgroep Zetten
worden aangeboden aan mevrouw Van
der Laan, die samen met haar kinderen
deze avond bezocht.
Bart Franken, de initiatiefnemer voor
dit herdenkingsboekje, overhandigde na een inleidend woord het eerste
exemplaar aan mevrouw Van der Laan,
die erg was ingenomen met het ver-

schijnen van dit boekwerkje.
Vele schrijvers hebben vanuit hun eigen dicipline een bijdrage geleverd.
Het boekje is te verkrijgen bij boekhandel BOS en is ook te koop op onze
lezingenavonden.
•
Mevr. Van der Laan, met het eerste exemplaar.
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Bezoek onze showroom
met meer dan
50 plafonds
Voor meer informatie:
Gijsbert Stoutweg 11
(Industrieterrein
Latenstein)
TIEL

PLANTAGEE8M

B.O.S.
Al 85 jaar een begrip in de regio.

ZAAD- EN PLANTENHANDEL

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

Veel meer dan boeken alleen!
Ook voor inktcartridges,
kantoorbenodigdheden, tijdschriften,
wenskaarten, studieboeken
en luxe schrijfwaren.

Hoofdstraat 84-86,
6671 CC Zetten
(0488) 45 13 60
www.plantagebooksandmore.n1
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Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
planten en meststoffen.
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Jaarverslag WG Zetten
Ton Janssen, secretaris

WG
Zetten

I Hoger aantal bezoekers
Ook in het jaar 2009 heeft de werkgroep
Zetten niet stilgezeten. Zoals gebruikelijk organiseerden wij zeven lezingen,
die steeds op de derde dinsdag van de
maand in de Oude School in Hemmen
werden gehouden. In de maand mei hielden wij een excursie naar de Historische
Kelders in Arnhem. Aan deze excursie
deden ongeveer 35 leden mee.
De lezingen worden steeds goed bezocht. Het gemiddeld aantal bezoekers
is veel hoger dan een aantal j aren geleden
en we horen veel positieve reacties van
de bezoekers van deze avonden.
In de loop van het jaar hebben we afscheidgenomenvan onze secretaris Wim
van der Horst. Hij heeft het secretariaat
nauwgezet en gedurende een
aantal jaren ingevuld. Helaas
moest hij de functie om gezondheidsredenen neerleggen.
Ook Baukje Hof heeft het bestuur, najarenlang functioneren,
neergelegd. Zij vond de tijd gekomen om het rustiger aan te
gaan doen.
De werkgroep is aan beiden

Het bestuur bestaat nu uit zes personen:
Daan Tap (voorzitter), Ton Janssen (secretaris), Ceciel van den Berg (penningmeester) en de leden Anja van Rookhuij zen, Hans Elfrink en Wim Huijbrechts.
Inmiddels is het programma voor de
rest van het seizoen ingevuld. Elders in
deze uitgave van de Nieuwsbrief is dit
gepubliceerd.
Het bestuur is nu voorbereidingen
aan het treffen voor de herfst van 2010.
Wij hopen dan opnieuw een interessant
programma aan onze leden en overige
belangstellenden te kunnen aanbieden.
a
Zomaar een plaatje. 1911: verbouwing kerk Zetten.

veel dank verschuldigd voor al

het werk dat zij voor de vereniging hebben verricht.
Gelukkig hebben we vier
goede opvolgers gevonden die
het bestuur weer op sterkte
gebracht hebben, waarmee het
voortbestaan van de werkgroep
gewaarborgd is.
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Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
e-mail notaris©soons.knb.n1
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Valburgs verleden
Marc van Onna*

I

Fotoarchief voormalige
gemeente Valburg uit de schoenendoos

Tien jaar is Teun Versluis (77) bezig geweest met het ordenen en inscannen van
de 24.00 foto's en ansichten uit het archief
van de vroegere gemeente Valburg. De in
de Betuwe geboren en getogen Oosterbeker kwam er twee keer in de week voor
naar het gemeentehuis in Andelst. De
spullen lagen daar in de schoenendoos.
De amateurhistoricus rangschikte de foto's op dorp en op straat en in rubrieken,
zoals de Heldringstichting, boerderijen,

kastelen en personen. Hij verdiepte zich
ook in de achtergronden van de gemeente. Die bestond van 1817 tot zool en telde
de kernen Andelst, Hemmen, Herveld,
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. Versluis kwam zo bijvoorbeeld meer
te weten over de kerk van Valburg, die
dateert uit de twaalfde eeuw.
De oudste foto is van omstreeks 188o,
grofweg 50 jaar na de uitvinding van de
fotografie. Die toont de appelstroop- of

Jaren 'so: Meisjes van de Heldringstichting onderweg naar de tandarts in Wageningen.

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

jaargang nr. 2- maart 2010

37

Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-artikelen
Speelgoed

P

Nedereindsestroai 7- 4041 XE Mesieren
Telefoon 0433 - 43 2226

's maandags gesloten

H.WEIJMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

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

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

-7=
-2

v-2-sMakelaardij o.g. Joop van Mourik B.V.
Lienden, Oudesmidsestraat 12
Tel. (0344) 602400
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Opheusden, Swaenenstate 3
Tel. (0488) 442906
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FOTOFEITJES

Teun Versluis

kroetfabriek van de familie Van Woerkom in Oosterhout in bedrijf. Hannes
Martens bedient de hydraulische appelpers. Jan Peters zet een stroopvat op de
weegschaal en Jan van Woerkom noteert
het gewicht. Ook de oorlog komt aan
bod. Veel beelden in de collectie zijn
door particulieren geschonken; soms
verzamelde de gemeente ze zelf. Ze laten
zien hoe Valburg veranderde. Een beeld
uit 1967 laat het eind van het melkbussentijdperk zien. Toch is volgens Versluis veel van wat is vastgelegd nu nog
te herkennen. In maart, als Overbetuwe

• Voor het publiceren van de Valburgse foto's op www.overbetuwe.n1 is
speciale software nodig. Die kost
de gemeente meer dan tienduizend
euro.
• Overbetuwe had ook kunnen besluiten om de foto's op de website van
het Gelders Archief te publiceren.
Daaraan zouden geen kosten verbonden zijn geweest.
• Dat de gemeente toch kiest voor de
eigen website is omdat de zoekmo gelijkheden daarvan uitgebreider
zijn dan die van de site van het Gelders Archief.
• Een ander voordeel is dat met de
nieuwe software straks ook de Elster collectie gescand kan worden.
• Chauvinisme speelt ook een rol bij
de keus voor de eigen website, geeft
de gemeente toe. 'We zien de collectie liever op de site van onze eigen
gemeente dan op die van een andere
organisatie.'
• Historische vereniging Marithaime
ziet ook het liefst dat de foto's op
overbetuwe.n1 verschijnen.
• Vrijwilliger Teun Versluis is lid van
de Historische Kring Kesteren en
Omstreken.
• Zijn doelstelling was niet alleen

de vernieuwde website lanceert, is alles

om de foto's veilig te stellen voor

daar te bekijken en te bestellen. Later
komt ook het archief van Eist beschikbaar. Daarnaast werkt Versluis aan een
boek met daarin foto's van burgemeesters uit het Valburgse archief. Dat moet
nog dit jaar verschijnen.
•

het nageslacht, hij wilde er ook de
belangstelling voor lokale historie
mee aanwakkeren.
•

*Artikel overgenomen uit

De Gelderlander van vrijdag 15 januari2010.
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Ingen en Lienden

http:
//www

Joke Honders

I Twee onbekende wapenborden
Op de site archieven.n1 kwam ik afgelopen week twee tekeningen tegen van
wapenborden die voor mij totaal onbekend waren: één die vroeger in de kerk
van Ingen moet hebben gehangen en één
in de kerk van Lienden. Die wapenborden zelf zijn waarschijnlijk in de Franse
tijd verloren gegaan, maar gelukkig zijn er wel tekeningen
van bewaard gebleven. Deze
wapenborden worden niet
genoemd in het boek Monumenten van Geschiedenis en
Kunst van de Betuwe.
Lodewijk van Brakel
Het wapenbord uit Lienden
betreft de zestien kwartieren
van Lodewijk van Brakel die
op 3o januari 1678 is overleden.
In apri11762 hing het nog in het
koor van de kerk van Lienden.
De tekening was gevoegd bij
de stukken van een civiel proces.
De familiewapens links van
boven naar beneden: Brakel,
Millink, Temppier, Vaeck,
Meerten, Beijnhem, Van de
Bos, Baert. Aan de rechterzijde: Baers, Brakel, Piraet,
Vijgh, Blancken, Wijhe, Tustal,
Gelder.
Van Lodewijk van Brakel is
bekend dat hij drost ter Leede
en richter van Tiel was.
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Hendrick van Eck
Het wapenbord uit Ingen betreft Hendrick van Eck (1685). De tekening diende
als bijlage bij een civiel proces van het
Hof van Gelre en Zutphen.
Van deze Hendrick is bekend dat hij
samen met zijn zuster Maria en over-
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leden broer Johan en zuster Margriet, als kinderen van Johan van
Eck en Elizabeth van Meekeren,
aan de Armen van de kerk van
Ingen f 1200 geschonken heeft in
de vorm van rentebrieven, met als
voorwaarde dat het geld louter en
alleen bestemd was voor de armen
in Ingen en niet van daarbuiten.
De familiewapens aan de linkerkant van boven naar onder: Eck,
D'Beer, Mekeren, Meerten. Aan
de rechterzijde: Mekeren, Mekeren, Wijeie, Bemmel. Wat opvalt
hierbij is dat het familiewapen van
Van Meerten geen klimmende ha•
zewindhond laat zien.

VAKGARAGE

seit

mrEC't

ZAAYER v.o.f.

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES
Gespecialiseerd in Citroën
Fr"
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor:
lk.
BOVAG
• nieuwe auto's
• banden en accu's
• occasions
• autoruitenlijn
• onderhoud en APK-keuring
• ombouwen tot automaat
• roetmeting
met Click 'n Go
• accessoires
• schadereparatie
• gecertificeerde alarminbouw
• 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
NIEUWSBRIEF HKICSLO 28e
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Bouwbedrijf Gebr. van Dorland BV
Uw betrouwbare partner in de bouw!
Bouwbedrijf Gebroeders van Dorland BV is op het industrieterrein van Dodewaard gevestigd.
In het pand bevindt zich achter de kantoren een timmerwerkplaats met diverse houtbewerkingsmachines. Al het mogelijke houtwerk wordt hier op professionele wijze gemaakt, waaronder
kozijnen, ramen, deuren, dakkapellen, trappen, luiken enz. We bouwen bedrijfspanden en
woningen maar zijn ook actief in de scheepsbetimmering, in onderhoud en in renovatiewerk.
Bouwbedrijf Gebr. van Dorland by
Houtmanskampweg 7 • 6669 MZ Dodewaard
Telefoon (0488) 41 18 14 • Fax (0488) 41 15 68

Dialectwoorden 11
Joke Honders

Nitse
Aon die kjal is niks mir aon, hij zit zo
vaak te nitsen. Die man is niet meer zo aardig, hij is vaak aan het ruziezoeken.
Nitsen komt wrs. van nijten: 1. Van
hoornvee. Met de horens stooten of 2.
Van mensen die warrig, lastig zijn.
Graai
De miste minse gaon in hun goeie graai
naor de kerk. De meeste mensen gaan in
hun beste kleren naar de kerk.
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Praote
gij
dialec'

WNT: G erei: In algemene zin van gereedschap, ook van kleding: 'Is zy heel in 't
gerey, so prijst haer nette kleden'
Daauwele
Zit toch nie zo te daauwele', zee de
moeder tegen heur kleene kijnder. Zit
toch eens stil zei de moeder tegen haar kleine
kinderen.
Onrustig heen en weer bewegen. WNT:
Dauwelen: 1. Langzaam of aarzelend te
werk gaan, talmen, treuzelen; 2. Knoei•
en; wriemelen; frommelen.
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Reg. Archief Rivierenland
H. H. Huitsing

RAR

Postbus 169 4000 AD Tiel—Telefoon (0344) 6122 30
E-mail: info@regionaalarchiefrivierenland.n1
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1
I Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 — Di t/m vrij 9. o 0-16.30 uur
In Tiel kunnen zonder reservering worden N.B. Enkele archieven m.b.t. G eldermalgeraadpleegd:
sen en Neerijnen staan in Tiel of Buren!
• De daar altijd al berustende archieven
In Buren kunnen na telefonische aanmelding
en collecties;
worden geraadpleegd:
• De vanuit Culemborg overgebrachte
Culemborgse historischebibliotheek; • De archieven van de gemeente Buren,
• De centraal in Tiel ondergebrachte
inclusief de opgeheven gemeenten
bronnen voor genealogisch onderzoek
Beusichem, Maurik, Lienden en Zoevan de woonkernen in de gemeenten
len;
Buren, Culemborg, Neder-Betuwe en • De archieven van de opgeheven geTiel.
meenten Dodewaard en Echteld (nu
behorend tot de gemeente Neder•
In Tiel kunnen na telefonische aanvraag
Betuwe).
via een afwijkende procedure worden
geraadpleegd:
• De archieven van Culemborg en de
voormalige gemeente Kesteren;
• De archieven van de waterschappen
in de Tielerwaarden en CulemborgerSluitingsdata 2010
waarden, de Neder-Betuwe, de Overvoor alle lokaties
Betuwe en de Linge.
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag
In Geldermalsen kunnen na telefonische
Maandag 5 april 2e Paasdag
aanmelding worden geraadpleegd:
Vrijdag 30 april Koninginnedag
• De archieven van de gemeenten G el- Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag
dermalsen en Neerijnen: hiertoe be- Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
horen de woonkernen Acquoy, Beesd, Vrijdag 14 mei
Buurmalsen, Deil, Est, Enspijk, G el- Maandag 24 mei 2e Pinksterdag
dermalsen, Gellicum, Haaften, Hees- Vrijdag 28 mei Personeelsdag
selt, Hellouw, Meteren, Neerijnen, Vrijdag 24 december Kerstavond
Ophemert, Opijnen, Rhenoy, Rumpt, Vrijdag 31 december Oudjaarsavond
Tricht, Tuil, Varik, Waardenburg en
Zennewijnen (gedeeltelijk ookteTiel).
NIEUWSBRIEF HKK&O 28e jaargang
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WESTRENEN MECHANISATIE
OOK VOOR AL UW TUIN- EN PARKMACHINES
DE ERKENDE DEALER VAN:

JOHN DEERE
§v/f

KARCHER

57711L®

KOPEN BIJ DE ERKENDE DEALER BETEKENT:
EEN GOED ADVIES, EEN SCHERPE PRIJS
PERFECTE SERVICE en REPARATIE!
WWW.WESTRENENMECHANISATIE.NL
Spoorstraat 71 KESTEREN 0488-481588

Motor- en autorijschool Keuken
Broekdijk 17
4
40 1 CT Kesteren
Biedt opleiding voor:
rijbewijs A (Motor)
rijbewijs B (Personenauto)
rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

www.rijschoolkeuken.n1
Tel. (0488) 48 26 33

Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
Wij lessen met:
CBF 500 motoren met ABS
BMW 11.8d en und personenauto's
Land Rover freelander voor de aanhangwagen
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Historische foto's
Redactie

I Prent van Hendrik Hoogers
Hendrik Hoogers werd gedoopt op 26
maarti747 in Nijmegen. Hij was het derde
van zevenkinderen en de oudste zoonvan
de leerlooier en leerhandelaar Wilhelmus
Carel (2o april1704-14mei1754) en diens
vrouw Jacoba Clemens ( t 14 april 1793).
Jacoba zou na de dood van haar eerste
man nog twee maal huwen. Op 13 oktober1772 trouwde Hendrik in Amsterdam
met Hermijna Tack (25 juni1746-9 januari

NIEUWSBRIEF HKK&O 28e

1779). Het echtpaar kreeg vier kinderen.
Hij hertrouwde in Wageningen op 18
maart1781met Cornelia van 0 mmeren (12
maarti761-iijanuarii839). Uit dit tweede
huwelijk werden drie kinderen geboren,
allen zoons. Hendrik Hoogers overleed
te Nijmegen op 24 oktober 1814.
Hoogers tekende in 18 o o het gezicht op
Dodewaard en Hien, dat wordt bewaard
in het Rijksmuseum te Amsterdam. •

jaargang nr. 2 - maart 2010
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Korte berichten
Redactie

Hannes

De blijnde derrem
Het botterde nie mir tusse Piet en
Hanneke van Straoten uit Aolst.
Ze besloote uit mekaore te gaon.
Dá gong in goeie harmonie. Pieter
bleef in 't spulleke zitte.
Nao een half jaoreke kreeg Piet wir
kennis. Hij kwam heurteege op een
carnaval in Louwe.1 Ze hiete Nel
Hoogebrug en kwam uit Hirrewaorde.2 't Duurde nie lang of Nelleke
kwam bij Piet inwoone. Ze hiele
veul van mekaore. En van houwe'
kom trouwe'.
Op een nach' kreeg Nel een iesende
pijn in de buik. Een paor parresetomollekes hielpe' gin eene bliksem.
Toen már de dokter gebeld. Die keek
gek op toen Piet zeej dá zijn vrouw
blijkbaor blijnde derremontsteking
há.'Maar man dat kantoch niet, die
is er verleden jaar toch uitgehaald.
En er is geen mens geboren die
twee blinde darmen heeft'. Kan wel
zijn zeej Piet, mar wel een tweede
vrouw...
•
1.Louwe = Boven- en Beneden Leeuwen
in het Land van Maas en Waal.
2.Hirrewoarde= Heerewaarden.
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li 1 The Valkhof Experience: Beleef de
collectie van Museum Het Valkhof
13 februari t/m 22 augustus 2010
Het museum heeft een lijst van ongeveer io o aansprekende museumstukken
opgesteld. Vervolgens heeft tentoonstellingsontwerper Marcel Wouters
opdracht gekregen om de collecties
archeologie, oude en moderne kunst
ruimtelijk samen te brengen. Deze keer
moest niet de cultuurhistorische indeling van de bestaande collectieopstelling
voorop staan, maar moest de focus visueel prikkelend zijn, met als uitkomst een
levendig arrangement. De presentatie is
als een mozaïek opgebouwd, met verrassende verbindingen en inspirerende
vergezichten.
Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00-17.00
uur. Zaterdag, zondag, feestdagen:12.00 17.00 uur Gesloten op 3o april en IntochtVierdaagse
Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59
6511TB Nijmegen, T 02436o 88 05
E mhv@museumhetvalkhof.n1
I www.museumhetvalkhof.n1
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@, van Eck &Oosterink
Jac van Hardeveld

OCHTEN

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.

Wij staan nog niet in de
geschiedenisboekjes.
U kunt altijd bij ons terecht:
Van Eck & Oosterink
Edisonring 2 • 6669 NB Dodewaard
Postbus 20 • 6669 ZG Dodewaard
(0488) 48 31 21
©(0488) 48 28 41 •
dodewaard@printendruk.n1
http://www.printendruk.n1

