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AGENDA

• September 2017
Maandag 11 septmber Lezing HKK&O
Museum Ommeren, 20.00 uur
• Oktober 2017
Maandag 9 oktober. Lezing HKK&O,
Museum Ommeren 20.00 uur

• November 2017
Maandag 13 november. Lezing HKK&O.
Museum Ommeren, 20.00 uur
• Augustus 2017
Woensdag 30 augustus. Lezing HKMB
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
20.00 uur
• September 2017
Dinsdag 19 september. Lezing HKMB
Dorpshuis Oude School Hemmen,
20.00 uur
• Oktober 2017
Dinsdag 17 oktober. Lezing HKMB
Dorpshuis Oude School Hemmen,
20.00 uur
• November 2017
Woensdag 8 november. Lezing HKMB
Café Restaurant "het Wapen van Eist",
Elst. 20.00 uur
Maandag 11 november Lezing HKMB.
Bibliotheek Zetten, Zetten. 20.00 uur
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In de maand december op de zaterdagen gesloten.
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EEN NIEUWE HERFST
CHRISTOFFEL VAN ESTERIK, VOORZITTER

Baron van Brake11 tot den Eng (17881865) was een vooruitstrevend man. Hij
ontwikkelde zelf een nieuwe ploeg om
tot betere oogsten te komen. Zijn modelboerderij op het landgoed Den Eng
in Ommeren had internationale faam.
In de baron zijn geest presenteert de
Historische Kring Kesteren en Omstreken, vanaf het decembernummer van
2017 een nieuw tijdschrift als opvolger
van de Nieuwsbrief. Met een kleurig
omslag, beter papier, een bredere opzet
en een eigentijdse vormgeving. Met zo'n
toekomstgericht perspectief kan er geen
betere naam voor het blad zijn dan De
Baron. Het blad zal zich in de toekomst
ook actief openstellen voor degenen die
met veel ijver bezig zijn in de andere
twee musea: het Heemkundig Museum
en het Boerenwagenmuseum. Verhalen,
anekdotes, mededelingen, plannen voor
de toekomst zijn allemaal welkom vanaf
dat nummer. En mits het onderwerp de
geschiedenis van de Betuwe betreft staan
de kolommen ook open voor een ieder
buiten de drie groeperingen.
Vanaf nu zal het blad een geschreven portret bevatten van een vrijwilliger met een
bijzonder verhaal. Cees-Jan van de Pol
van de werkgroep archeologie zal iedere
keer een buitengewone vondst belichten
afkomstig uit de Betuwse bodem, die zo
rijk is aan - met name Romeinse - schatten uit het verleden.
En dan is er in deze nieuwe herfst nog
een markante gebeurtenis: de viering
van het vijftigjarig bestaan van de Historische Kring in november van dit jaar.
4

Centraal staat daar de presentatie van
de goudschat van Lienden, die, na jaren
geheimhouding, dit jaar wereldkundig
werd gemaakt: 31 gouden Romeinse
munten uit de vijfde eeuw, gevonden op
het landgoed Den Eng. Zo bijzonder dat
het tot en met CNN wereldnieuws werd.
De blikvanger voor het museum in de komende jaren, zo lijkt me. In dit nummer
leest U er meer over.
Kortom het wordt een mooie herfst in
en rond het landgoed van de baron, een
herfst met 'gele amberen bomen en groene en barnstenen stammen', aldus dichteres Vasalis. Wie er nog meer van wil
genieten, die abonneert zich op dit blad.
Immers het is nog fijner wonen in deze
streek, wanneer je er de rijke geschiedenis van kent.

NIEUWSBRIEF HKK&O - AN

Christoffel van Esterik

35e jaargang nr. 3- augustus 2017

DE PASSIE VAN EEN PIEPIE
CHRISTOFFEL VAN ESTERIK

ie sommige gebeurtenissen in het
leven van Cees-Jan van de Pol (34),
geboren in Opheusden woont nu in Ochten, naar boven haalt, zal door een buitenstaander voor een fantast versleten
worden: dat kan niet anders dan een verzonnen figuur zijn in een roman van een
schrijver met iets te veel fantasie.

hij dat hij een Romeinse munt gevonden
heeft. Alle archeologische kennis gaat er,
zo jong als hij is, bij hem in als de spreekwoordelijke preek in een ouderling. Op
zijn veertiende zoekt en vindt hij - eerst
via internet - persoonlijk contact met wetenschappers in de archeologie aan de
Vrije Universiteit van Amsterdam en de
Universiteit van Nijmegen. Die zijn wel
Maar de werkelijkheid van het jongste lid degelijk geïnteresseerd in zo'n jongetje
van onze vereniging leert anders. Liep er die geheel gratis voor hen akkers, weiden
in 1994 ergens in Nederland ook een jon- en boomgaarden in de Betuwe afspeurt en
getje van pas elf naar Romeinse munten ook nog wetenschappelijk geïnteresseerd
te zoeken? Een jongetje dat vijftien jaar blijkt. Inmiddels staat er in de woonkamer
later een van de medevinders was van na- in Ochten een indrukwekkende boekengenoeg de belangrijkste Romeinse goud- kast met alle vuistdikke standaardwerken
over de archeologie in Noord-West Euroschat in de hele Lage Landen?
Het begon allemaal op zijn elfde verjaardag, toen hij als verjaardagscadeau een
detector kreeg van zijn ouders. Weer zo'n
bevlieging van Cees-Jan, dachten ze nog,
hij vindt toch niks. De eerste vondst is een
cent uit 1921. Hij is opgetogen: Oat was
toen al gigantisch oud voor me.' Dan gaat
het snel: een munt van 1786 uit de provincie Zeeland en een rasechte Romeinse
fibula, een broche of kledingspeld van de
Romeinen. Hij gaat terug naar het akkertje in Hemmen, waar hij die vond, en vindt
er zijn eerste zilveren Romeinse munt. Hij
is dan veertien en al twee jaar lid van de
Historische Kring Kesteren om zich archeologisch te scholen. Op de land- en
tuinbouwschool krijgt hij in de eerste klas
een uit elkaar liggend geschiedenisboek
van een docent omdat er een afbeelding
van een Romeinse munt in staat. Zo weet

W
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pa, de meeste in het Engels. Zelf bezit hij
een verzameling van ruim vierhonderd
fibulae en heeft als expert meegewerkt
aan het in februari verschenen standaardwerk Fibulae uit de Lage Landen uitgegeven door Stijn Heeren, archeoloog op de
Vrije Universiteit en archeoloog Lourens
van der Feijst. Erin worden duizenden fibulae beschreven van de Bronstijd tot en
met de Middeleeuwen. 609 pagina's dik
en bijna drie kilo zwaar.
Het uitpakken van een cadeautje

een maar duidelijkheid te verschaffen: `Ik
moet je zeggen, dat ik wel een hele rare
hobby heb!' Paula: leuk, dan ga ik mee
met een detector. Want mijn vader wilde
het ook altijd al. Hij heeft ook een metaaldetector door Cees-Jan aangeschaft.'
In feite heeft Cees-Jan twee levenslange
relaties : een met Paula én een met de
archeologie. Die twee 'huwelijken' gaan
uitstekend samen, zo te zien.
Waar een echte passie precies vandaan
komt is altijd moeilijk te formuleren, zo
blijkt maar weer. Cees-Jan: 'Het zit blijkbaar in de genen, de belangstelling voor
alles wat oud is. Het juiste piepje wat je
van de detector hoort, en als je dan graaft
- niet dieper dan dertig centimeter - is net
als het uitpakken van een cadeautje. Het
gaat om het ontdekken en het vinden: wat
ga je aantreffen, wat zit er in de bodem en
wat is het verhaal erachter?
Het is net als met die gouden muntschat
die we gevonden hebben en die een nieuw
licht werpt op de geschiedenis van de Romeinen in deze Lage Landen. Dát verhaal
is geweldig en eigenlijk nog belangrijker
dan de muntjes zelf.
Hier begint het verhaal een spannend jongensboek te worden.

Cees-Jan kent als expert zelfs de opeenvolgende modes die er zich in de fibulae
voordeden zo nauwkeurig - precies als de
modes nu in de huidige kleding - dat hij
op die manier een gevonden fibula tot op
tien tot twintig jaar precies kan dateren.
Eigenlijk propt hij twee levens in een:
want op zijn dertiende was hij op zijn
eerste stage bij kwekerij De Batterijen in
Ochten en werkt er - Betuwse buitenman
pur sang - nog steeds in de bomen.
Maar toen hij zijn vriendin Paula Timmer
leerde kennen, leek het hem wijs om met6
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Het is de eerste week van juli 2012. CeesJan en zijn vaste zoekpartner Dik van Ommeren hebben toestemming gekregen van
Teunis Berends, beheerder van het Fonds
Hulpbetoon om te gaan speuren op de
grond die voor het landhuis Den Eng ligt.
De avond tevoren is Cees-Jan alleen aan
het zoeken, Dik kan dan niet. Cees-Jan
bakent een stukje af dat de volgende dag
onderzocht zal worden. Dik gaat zoeken
en Cees-Jan moet naar zijn werk in Ochten. Dan belt Dik ineens op: `Ik heb een
gouden munt!' Dik is meer van het zoeken
en verdiept zich minder in de archeologische studieboeken dan Cees-Jan. Die
vermoedt dat het een munt uit de veertiende eeuw is. Maar hij blijft piekeren en
nadenken wat het nou precies kan zijn en
belt Dik terug: Vat staat er nou precies
op de munt, Dik?' Iets met een engeltje en
een kop', zegt Dik. Cees-Jan: Toen wist ik
dat het Romeins was en zei tegen Dik: "Ga
terug naar de plek, misschien ligt er meer!"
Een half uur later belt Dik terug: `Ik heb
er weer een.' s Avonds na zijn werk gaat
Cees-Jan naar de plek, Dik is verhinderd:
Toen vond ik er nog meer!'
Een Betuwse schat als wereldnieuws
Een heuse schat! Wat nu? Meteen wordt in
samenspraak met Teunis Berends besloten om de vondst strikt geheim te houden.
Zodra het immers wereldkundig wordt,
verdringt zich heel schatzoekend Nederland op het landgoed Den Eng, op zoek
naar nog meer gouden munten. Besloten
wordt om het zolang geheim te houden
totdat het perceel, dat ingeplant is met
fruitbomen, weer gerooid zal worden. Een
moment om dan weer verder te zoeken.
Dat kan zo maar meer dan tien jaar duren

Iedereen houdt zijn mond.
Maar dan komt het jaar 2016. In dat jaar
vraagt Mark Volleberg, een speurder uit
Brabant, toestemming aan de pachter van
het land, een Ingense fruitteler, om met
zijn detector de boomgaard af speuren.
De fruitteler, die niets van de schat weet
- dus ook niet van de afspraak - geeft toestemming en Volleberg vindt nog achttien
munten van dezelfde schat. Dan wordt het
lastig om de geheimhouding nog lang in
stand te houden. Sommige vinders willen
munten gaan verkopen op beurzen en
dan moet de herkomst vermeld worden.
Een aantal munten zijn al in de handel. Zo
begint de schat - 31 munten in totaal - als
geheel uit elkaar te vallen in kostbare stukjes verspreid over heel Europa.
Cees-Jan kan dat niet aanzien: `Ik wilde
koste wat kost de schat als geheel bij elkaar
houden, niet voor eigen gewin, maar omdat de aanblik van het geheel natuurlijk
een veel grotere uitstraling en glans heeft
dan een paar deeltjes van de schat.'
Wat volgt om de schat bij elkaar te houden
is een fascinerend verhaal waarin ijdelheid, eer en geld - er zitten zeer zeldzame
en kostbare munten tussen- een niet geringe rol spelen. Een verhaal te gevoelig
om nu al aan de openbaarheid prijs te
geven.
Maar het lukt. De schat blijft bij elkaar en
begin juni van dit jaar presenteren Dik van
Ommeren, Cees-Jan en Mark Volleberg
trots gezamenlijk de vondst in museum
Valkhof in Nijmegen, waar hij tentoongesteld is. Kranten, NOS-journaal en zelfs
CNN besteden er aandacht aan omdat de
schat de aanwezigheid van de Romeinen
in Nederland met meer dan een eeuw verlengt, dan tot nu toe werd aangenomen.
Bij de viering van het vijftigjarig jubileum
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van de Historische Kring zullen perfect
gemaakte replica's in het streekmuseum
tentoongesteld worden en daar voorgoed
blijven.
Weinigen weten dat de Betuwse bodem de
rijkste vindplaats in Noord-West Europa is
van vondsten uit de Romeinse tijd. Omdat
zich hier met de Rijn als noordgrens de
zogenaamde limes beyond, de grens van
het Romeinse Rijk en daarom bezaaid was

met versterkte forten en militaire kampementen tegen het immer dreigende gevaar
van Germaanse invallen uit het Oosten.
Rijke archeologische vondsten zullen er
dus ook in de toekomst gedaan worden.
Maar een vondst zo rijk als de goudschat
van Lienden zal vooralsnog moeilijk te
overtreffen zijn.

EEN BIJZONDERE FIBULA UIT LIENDEN

In het voorjaar van 2015
was ik met mijn metaaldetector aan het zoeken
op een perceel aan de
Vogelenzangseweg in
Lienden. Daar stuitte ik
op een bijzonder mooi
afgewerkte broche. Zo'n
broche wordt ook wel
fibula genoemd en werd
gedragen in Romeinse
tijd. Deze fibula zal dateren zo rond de 2e of 3e
eeuw na Chr. Wat deze fibula zo bijzonder maakt
is de afmeting. Hij heeft
een diameter van 55
mm en dat is heel groot
vergeleken met andere
spelden uit deze periode.
Ook de staat waarin de
speld verkeert is na 1800
jaar bijzonder goed. Het
meeste glas is nog aan-

8

wezig en de naald ook.
De techniek waarmee
deze fibula is ingelegd,
is heel bijzonder. De
maker heeft ervoor gekozen om verschillende
emaille technieken toe
te passen. Aan het oogje
is te zien dat deze fibula
ooit als paar is gedragen.
Aan dat oogje zat een
ketting die de spelden
aan elkaar verbond (zie
afbeelding) . Deze wijze
werd alleen door vrouwen gedragen. Ooit is
deze fibula dus door
een voorname dame in een bijna identiek exemLienden gedragen. Waar plaar. Binnenkort zal
de fibula gemaakt is we- deze fibula te bewondeten we niet precies maar ren zijn in het streekmuvermoedelijk ergens in seum Baron van Brakell.
Noord- Frankrijk. In
het Louvre in Parijs ligt
Cees-Jan van de Pol
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DE WETPLANK
JAN VAN ROEKEL

n ons museum op de afdeling Heem1 kunde hangt bij de oude gootsteen
een voorwerp waarvan we niet wisten
waar het voor diende. Aanvankelijk
werd gedacht aan een stofdoekenkistje
of iets dergelijks. Onlangs echter hielp
een bezoeker ons uit de droom en wist
te vertellen dat zijn opa vroeger ook iets
dergelijks had en altijd vertelde dat het
voor het scherpen van messen was. Na
enig zoeken op internet kwamen we het
voorwerp op het spoor en bleek het een
wetplank te heten...
Daarover vertelt een zekere meneer Rini
de Groot het volgende: 'Voor het scherpen
van tafelmessen gebruikten de meeste mensen vroeger de zoldertraptrede. Daar was
immers het zand, de slijpstof, al aanwezig.
Maar vader had hiervoor een slijpplank
bedacht, die hij de Wetplank noemde en die plank. Door de op en neer gaande beweging
was gemaakt van een meter lange eikenhou- van het mes op de plankwerd het vlijmscherp.
Helaas ging h et ook gepaard met het no dige
ten plank.
stof'
Het was een vast ritueel van hem om 's morgens op deze plank de tafelmessen te scherpen.
Het gereedschap werd dan met een zijde op
de keukentafel gelegd en de andere zijde
hield vader met de handgreep vast.
Op de plank was een bakje gespijkerd, gevuld met fijn zand dat was meegebracht
uit de Bedafse Bergen, of met de gezeefde
WETPLANK
kolenas uit de kachellade (gezeefde as was
heel geschikt als schuur materiaal).
Met het mes werd slijpsel uit het bakje op de
plank uitgestrooid, de korrels werden vastgehouden in de aangebrachte putjes van de
FUN 7ANO EAKJE. MET MES OVER MANX ~REX WAAR HET 7ANO OP LIGT
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LEZINGEN HKK&O KESTEREN
HANS BORGSTEIN EN RAN MARTENS
Streekmuseum Baron van Brake11 te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Maandag 11 september 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Diederick Habermehl en Henk van der Velde
Archeologisch onderzoek op Medel II; de eerste resultaten

Op maandag 11 september komen Diederick Habermehl van de Archeologie afdeling van de VU in Amsterdam, Theo ten
Anscher van archeologiebedrijf RAAP
en Henk van de Velde van het Archeologisch Diensten Centrum uit Amersfoort,
vertellen over het recentelijk afgesloten
archeologisch onderzoek op Medel II.
Een gebied, westelijk van Echteld dat tot
voor enige jaren bij de gemeente NederBetuwe behoorde en inmiddels bij de gemeente Tiel is gevoegd. Evenals Medel I
zal hier in de komende jaren een groot
industrieterrein worden aangelegd. Tussen oktober 2016 en augustus 2017 is daar
een enorm terrein onderzocht.
10

De vindplaats Medel II is buitengewoon
rijk aan vondstcomplexen. Alle tijdvakken van het Neolithicum (jonge steentijd)
tot en met de vroege middeleeuwen zijn
hier vertegenwoordig. Het terrein is uitgestrekt, in het noordelijk deel werd er onderzoek gedaan naar de vroegste sporen
zoals Swifterbant cultuur en Bronstijd en
in het centrale deel werd een grafveld uit
de Romeinse tijd opgegraven. Tevens is er
een groot deel van een nederzetting uit de
zgn. Bataafs Romeinse tijd (le - 3e eeuw)
gevonden. In het zuidelijk deel zitten nederzettingssporen uit de laat-Romeinse en
aansluitend vroeg middeleeuwse tijd. Dit
deel is echter maar ten deze opgegraven.
Hebermehl en Ten Anscher zullen ons
aan de hand van kaartjes en foto opnamen
een beeld schetsen van het uitgebreide onderzoek. Natuurlijk zullen de topvondsten die die eerder dit jaar al aan de pers
werden gepresenteerd, ruime aandacht
krijgen. Mogelijk word er op deze avond
ook nog gesproken door de vak archeoloog Henk van de Velde, echter bij het ter
perse gaan was dit nog niet helemaal duidelijk. Gedurende de opgravingen heeft
ons medelid Carel Versluis video opnamen gemaakt, na de pauze zullen we de
beelden daarvan presenteren. •
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Maandag 9 oktober 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
Monique Hafkamp
Architectuur in Gelderland

Kunsthistorica Monique Hafkamp heeft
kunstgeschiedenis en Italiaans gestudeerd in Nijmegen, Rome en Florence.
Tijdens de studie heeft ze veel gereisd
door diverse landen om naar kunst en
architectuur te kijken. Ook heeft ze zich
verdiept in kostuumgeschiedenis.

Architectuur in Gelderland
Gedurende de lange en rijke geschiedenis
van Gelderland hebben bewoners vanaf
het Neolithicum tot heden in het gebied
dat nu de provincie Gelderland vormt,
hun sporen in meer of mindere mate achtergelaten: grafheuvels van de klokbekercultuur, een Romeinse tempel in Eist,
Het reizen doet ze nog steeds. Een aantal kastelen, gotische kerken, buitenplaatsen
maanden per jaar begeleidt ze culturele en naoorlogse openbare gebouwen.
reizen. De nadruk ligt op Italië, maar ook Aan de hand van diverse voorbeelden
andere bestemmingen doet ze aan, zowel neemt Drs. Monique Hafkamp u mee
op een denkbeeldige reis door de tijd. U
in Europa als ver weg.
De andere helft van het jaar geeft ze cur- maakt niet alleen kennis met de algemene
sussen en lezingen over kunst en cultuur. ontwikkelingen in de bouwkunst, maar
Behalve diverse thema's uit de algemene ook krijgt u van alles te horen en te zien
kunstgeschiedenis, belicht ze ook soms over een aantal bijzondere gebeurtenisspecifieke onderwerpen uit de Gelderse sen in de historie van Gelderland, die tot
historie. Monique Hafkamp heeft een uitdrukking komen in de architectuur..
brede belangstelling, die ze graag deelt
met anderen. Tijdens naar lezingen laat
ze niet alleen diverse vormen van kunst
zien, maar ze plaatst deze ook in een bredere historische en culturele context.

Maandag 13 november 2017 - 20.00 uur
Streekmuseum Ommeren
dr. Stijn Heeren en prof.dr. Nico Roymans
Van Romeinen naar Franken: de goudschat van Lienden en het einde van het
Romeinse gezag in Nederland

Op 2 juni j.l. presenteerden archeologen van de Vrije Universiteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een
spectaculaire goudvondst, gedaan in de
boomgaard voor Huis Den Eng. De schat
dateert rond 460 na Chr., kort voor het
West-Romeinse rijk definitief ten val
komt (476). Op de ontdekking van die
schat volgde een kleine opgraving.

den, over andere schatvondsten uit binnen- en buitenland die ons informeren
over de 5e eeuw, en de overgang van
het Romeinse rijk naar een Frankisch
koninkrijk in de Lage Landen.

Archeologen van de Vrije Universiteit dr.
Stijn Heeren en prof. dr. Nico Roymans
zullen op 13 november 2017 een lezing
verzorgen over de goudschat van Lien-

Onze openingstijden zijn: di-wo-do: 09:00-18:00, vrijdag: 09:00-21:00, zaterdag: 09:00-17:00

Tielsestraat 103
4041 CS
Kesteren
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van Dam

Tel: (0488) 44 12 98
Fax: (0488) 44 32 92
email: info@vandamwonen
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HKK&O-LID HANS BRONS
KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN
PETER KEGELAAR / KOBUS VAN INGEN

B

urgemeester G.J.M. (Geert) van Rumund heeft op woensdag 26 april ter
gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen
zeven koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de raadzaal van het stadhuis
van Wageningen. De decorandi ontvingen hun onderscheiding vanwege hun
langdurige bijzondere verdiensten voor
de samenleving.

Nederland. Daarnaast heeft hij zich sterk
gemaakt voor het behoud van het natuurlandschap rondom Wageningen, het
ontwikkelen van duurzame ecologisch
woningen, het archeologisch onderzoek
en conservering van het cultureel monument Slag op de Grebbeberg.
Peter Kegelaar en ondergetekende mochten op 26 april jl. in Wageningen aanwezig zijn bij de uitreiking en aansluitende
De heer H.J. (Hans) Brons is benoemd tot lunch ter ere van deze koninklijke onRidder in de Orde van Oranje-Nassau. derscheiding van dit zeer gewaardeerde
Hij ontving de onderscheiding voor zijn verenigingslid. Velen in onze vereniging
grote en onvermoeibare inzet voor duur- kennen Hans als een kenner bij uitstek
zaamheid en milieubesparend beleid. van de meidagen 1940 en kenner van de
Met zijn kennis van chemie in combinatie Grebbelinie en de Betuwestelling tussen
met milieu en omgevingsrecht heeft hij Ochten en Opheusden. Daarnaast kennen
zich beijverd voor beter grondwater in we Hans als de geregelde bezoeker van
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de woensdagavond soos in Ommeren en
daarvoor in het station in Kesteren. Reeds
jaren is hij een vaste deelnemer aan onze
jaarlijkse excursies. Naast zijn activiteiten
in Wageningen en Rhenen verdient Hans
veel waardering voor hetgeen hij als kennisbron voor de Betuwe betekent. Zijn
langdurige vrijwilligerswerk sedert 2000
in de besturen van onder meer Stichting
de Greb, (honderden personen rondgeleid op de Grebbeberg over de Slag om de
Grebbeberg), vereniging Mooi Wageningen, stichting 75 jaar Slag om de Grebbeberg, stichting Duurzaam Bouwen Wageningen, en de Gelderse Natuur en Milieu
Federatie.

Ook daar heeft hij tal van vernieuwende ideeën tot werkelijkheid gemaakt, zoals onder veel meer het WO 11 archeologisch onderzoek op de Grebbeberg; een
app die je al lopend over de Grebbeberg
de verhalen van de soldaten vertelt; een
dvd interview in 2014 met de laatste veteraan van 97 jaar oud, Ben Brus genaamd,
die het nog net na kon vertellen.
Namens het bestuur van de HKK&O en
natuurlijk de leden hebben wij Hans van
harte mogen feliciteren met deze verdiende onderscheiding..

Tuinmeubelen van hout,
metaal of aluminium?

Eethuis 'De Veerstoep'

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar,
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier!
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen.

0 PHEUSDEN 13 JULI

2017

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

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

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

Van Meegdenburg
Van Amersfoort
Telefoon (0344) 642491
b.g.g. 642772
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EEN TOPVONDST
KOBUS VAN INGEN

De Speerpunt uit de Bronstijd

puntje onder uit het talud steken en bij het
eruit halen zag hij dadelijk al dat dit iets
bijzonders moest zijn. Via een afbeelding
op een detector site namen ze contact met
het Biologisch Archeologisch Instituut
(BAI) en zij verzochten om de speerpunt
aan hun toe te zenden voor determinatie.
En inderdaad, al snel kregen ze reactie met
de bevestiging dat het een speerpunt uit
Gerard en Ine van Meerten
de Bronstijd is en qua grote en typering
een ouderdom determinatie geplaatst kan
ecentelijk kregen we in het museum worden in de periode van ca. 1600 tot 800
bezoek van dwe heer en mevrouw jaar voor Chr. De speerpunt is volkomen
Van Meerten uit Ochten. Zoals wel vaker gaaf 'hij is als nieuw', het brons is afgezet
voorkomt kwamen zij met een vondst die met een blauw-groenachtige patine laag
zij hebben gedaan met het verzoek om die in de loop van de eeuwen door de klei
deze te determineren. Wat schetste onze er op is afgezet. De speerpunt is zo gaaf dat
verbazing wat ze meebrachten, jawel een hij zelfs nog scherp is! De lengte bedraagt
bijzonder gave bronzen speerpunt uit de ca. 24,5 cm en de grootste breedte is ca. 36
MM.
Bronstijd!
De vinders zijn natuurlijk zeer verheugd
Niet zomaar iets Vondsten uit de Bronstijd met hun unieke vondst en hebben toegezijn in ons land relatief zeldzaam, maar zegd dat ze in de komende tijd de speerbronzen speerpunten zijn dat in het bij- punt in bruikleen willen geven aan ons
streekmuseum, hiermee kunnen wij naast
zonder.
Gerard en Ina van Meerten zijn pas kort de eerder in bruikleen gegeven Hielbijl,
bezig op het terrein van de archeologie, onze Bronstijd collectie nog breder aan
zij speuren met hun detector op zoek onze bezoekers tonen. Een geweldig ininaar 'oudheden'. Bij naspeuring van een tiatief, Gerard en Ine alvast onze dank
verbrede sloot zag Gerard een bronzen hiervoor!

R

NIEUWSBRIEF HKK&O

- ADI 35e jaargang nr.3 - augustus 2017

15

PIET SPIES BV
KESTEREN
Tel. 0488-481520
Transport - Grondverzet - Machineverhuur
Zand- grind en Grondhandel
Containerverhuur/Afvalinzameling
Ook voor particulieren
Verhuur van rijplaten, Staal, Kunststof
Tevens alle sloopwerken

Nedereindsestraat 44

pspies©solconml

4041 XG

Drogisterij Roelofsen
tos

Dorpsstraat 2
Opheusden
Tel. (0488) 44 21 86

)1

Eenvoudig tanken
met uw
piN S

Dalwagen 16
6669 CC DODEWAARD
(0488) 411316
16
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VIJFTIGJARIG JUBILEUM
Christoffel van Esterik

et is als het verhaal van het spreek.woordelijke mosterdzaadje, 'het
kleinste van alle zaden', volgens de Bijbel.
Het zaadje was in dit geval een advertentie die Arend Datema, hoofdonderwijzer in Kesteren, vijftig jaar geleden in de
krant plaatste, waarin hij mensen zocht
die in de geschiedenis van de Betuwe geinteresseerd waren.

H

replica onthuld. Waarna dr. Stijn Heeren,
archeoloog van de Vrije Universiteit in
Amsterdam, een lezing zal houden over
de goudschat.
U bent allen van harte welkom.
Vanaf 19.30 uur tot aan het begin van de
lezing of in de pauze kunt u het bestuur
feliciteren..

Als die bij elkaar kwamen kon
men immers - in een vereniging - de belangstelling verder
ontwikkelen, kennis uitwisselen en nieuwe activiteiten
ontplooien. En zo geschiedde.
Vijftig jaar later had Arend
Datema niet kunnen vermoeden dat zijn mosterdplantje uitgegroeid was tot 'een struik waar de vogels
van de hemel komen nestelen in de takken.' Want er is een nieuw museum met
prachtige archeologische vondsten, een
overvloed aan activiteiten, talloze boeken
en publicaties over de meest uiteenlopende aspecten van de Betuwse geschiedenis
en een club van gedreven vrijwilligers.
Zonder Datema's kleine advertentie van
toen, was dit er allemaal niet geweest.
Dit vijftigjarig jubileum moet natuurlijk
gevierd worden: op maandag 13 n
vember is er vanaf 19.30 uur een recep;,
tie, krijgen de bezoekers een feestelijke
consumptie aangeboden en wordt, als
hoogtepunt van de viering, de goudschat
van Lienden -31 Romeinse munten - in
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Kwartierstaat van Dirk van Dam

Anna Maria
HERMSEN
, 20.06-1800 Nijmegen
01-1892 Opheusden
+ 24-

Dirk \it
* 08-08-1912 Opheusden
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Grietje
RIJKEN
* 26-11-1815 Opheusden
+ 22-07-1891 Hilversum

NAJAARSEXCURSIE VAN DE HKK&O
EDWARN DE WALLE EN CHRIS DE BONT

STOOM, 'DROOG' WATER EN DE KOMST VAN HET KRUIS IN
NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER

D

e najaarsexcursie van de HKK&O
staat in het teken van negentiendeeeuwse stoomkracht, van zeventiendeeeuwse windkracht en, iets geheel anders,
van de vroeg- en hoogmiddeleeuwse kerstening van het Hollandse kustgebied.
In het gebied ten noorden van het IJ bij
Amsterdam -het Noorderkwartier- zijn
hiervan nog verrassend veel sporen in
het landschap bewaard gebleven.
LET OP: de excursie wordt
gehouden op 7 oktober 2017, dus,
anders dan andere jaren, op de
éérste zaterdag van oktober.

I
De excursie bestaat uit twee delen. We
brengen een bezoek aan het museum in
het Stoomgemaal Cruquius, waarmee
halverwege de negentiende eeuw het
Haarlemmermeer is drooggemalen en
we maken een mooie tocht door NoordKennemerland en het Noorderkwartier.

van tweeduizend jaar strijd tegen het water. Verder toont de watermaquette u hoe
Nederland eruit zou zien zonder dijken en
wat een stormvloed teweegbrengt. De machinekamer, waar sinds 1849 niets is veranderd, is een wonder van Victoriaanse
techniek. Cruquius Museum huisvest de
grootste stoommachine ter wereld in zijn
soort. De cilinder heeft een doorsnede van
3,66 meter! Geen bezoek aan het Cruquius Museum is compleet zonder de demonstratie van deze grote stoommachine! Zie
met eigen ogen hoe de machtige machine
werkt.
In Limmen gebruiken we een Chinese
lunch, zo langzamerhand een aardig ingesleten traditie.

Daarna maken we een tocht door het
mooie Noorderkwartier van Noord-Holland.We bezoeken bij Egmond-Binnen de
Adelbertusakker met verrassende sporen
van de vroegste kerstening van Holland,
Na koffie met appeltaart bij het Theehuis werpen een blik op de romantische overbij het museum Cruquius, de voormalige blijfselen van het kasteel van de Graven
opzichterswonig van het gemaal, wordt van Egmond (ja, die van Egmond en Hortijdens de rondleiding in het naastgelegen ne, die op 5 juni 1568 op de Grote Markt
museum het verhaal van de Cruquius en van Brussel hun hoofd verloren), rijden
de droogmaking van Haarlemmermeer over dijken, langs windmolens en de zo
verteld. Aan de hand van modellen van bijzondere molengang van Rustenburg
molens, stoommachines en opvoerwerk- met drie molens (machtige zogenaamde
tuigen, poldermaquettes, oude kaarten en Noordhollandse binnenkruiers) op een
prenten geeft het museum een goed beeld rij, en door de zeventiende-eeuwse droog20
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makerij de Schermer. We wandelen een
stukje in het walvisvaardersdorp De Rijp
en rijden dan meer dan vier meter naar
beneden het UNESCO Werelderfgoed de
Beemster in.We sluiten de excursie af met
een drankje in Noordbeemster, het dorp
van Betje Wolff en Aagje Deken.
Na een jarenlange vruchtbare samenwerking met Kobus van Ingen heeft deze
besloten om het mede-organiseren van
de najaarsexcursie van de HKK&O aan
iemand anders over te laten. Edwarn de
Walle heeft zich bereid verklaard om de
organisatorisch-technische kant van de
zaak op zich te nemen. U kunt zich bij
hem aanmelden (zie hieronder)... en zoals
altijd geldt: wie het eerst komt, het eerst
maalt.

Telefonisch opgeven; alleen via: 0652 401
652. Maandag tot en met vrijdag bellen
tussen 20.00 en 21.30 uur. Bij telefonische
opgave hoort U direct of er nog plaats is in
de bus.- Per e-mail opgeven mag ook; via
edwarndewalle@gmail.com
Geeft u aan als u graag van een rolstoel
gebruik wil maken! Wij proberen dat dan
te regelen.
Na opgave graag het deelname bedrag
van € 43,50 per persoon uiterlijk op 1 oktober overmaken op het bankrekeningnummer van de HKK&O: NL84 INGB
0003 7250 54 onder vermelding van Excursie 2017+ naam + aantal deelnemers.

Zeker als het weer een beetje meewerkt
-wij mochten daarover de afgelopen jaren
De totale kosten bedragen dit jaar € 43,50,- zeker niet mopperen- kan het een mooie
dat omvat alle kosten, dus inclusief een excursie worden. •
afsluitend drankje. Er zijn twee aanmeldingsmogelijkheden, beide bij Edwarn
de Walle:

Museum in het Stoomgemaal Cru quius
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HK MIDDEN BETUWE

HISTORISCHE KRING

Midden-Betuwe
disidefflai""1"14%.„

TON JANSSEN, SECRETARIS

Programma voor hofst 2017

Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen • Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

Woensdag 30 augustus 2017 -20.00 uur.
Zorgcentrum "de Hoge Hof", Herveld
Max Nathans
Mijn periode als onderduiker in Boerderij "de Fliert".
I
Het is inmiddels 73 jaar geleden dat een
joods jongetje van rond de zeven jaar op
de boerderij "de Fliert" tussen Zetten en
Herveld "woonde". In die tijd noemde
men dat vaak: "ondergedoken zat" en niet
zonder reden: de nazi's maakten fanatiek
jacht op iedereen die joods was, niet omdat de joden iets misdaan hadden, maar
gewoon omdat de nationaalsocialisten
joden tot volksvijand nummer één hadden verklaard. Deze haat probeerden de
nationaalsocialisten te exporteren naar de
volkeren die in de oorlog waren onderMax Nathans
worpen. Maar gelukkig liet niet iedereen
zich meeslepen in deze waanzin, sommige mensen trokken zich het lot van de Max Nathans geboren in Arnhem, die tejoden aan en gingen hen helpen. Dit de- genwoordig in Israel woont, is een paar
den zij met gevaar voor eigen leven. Een dagen terug in Nederland en wil zijn vervoorbeeld is de familie Geurt den Hartog, haal vertellen. De voordracht is voor iededie destijds op "de Fliert" woonde. In onze re belangstellende gratis toegankelijk. •
dorpen woonden overigens meer van
deze helden. Helaas waren er ook Nederlandse mensen die, uit vergiftigde overtuiging of uit geldbejag, onderduikers
hebben verraden. Na het verraad wachtte
zowel de onderduikers als hun reddende
engelen arrestatie. Die werd gevolgd door
een bijzonder onzeker, meestal fataal, lot.
22
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Dinsdag 19 september 2017 - 20.00 uur. plaats het dorp Randwijk, maar daarnaast
Dorpshuis "de Oude School", Hemmen ook de buurtschappen Lakemond en Indoornik. Alle drie kennen zij een lange
Ed Janssen
en interessante geschiedenis. Zowel in InDe geschiedenis van 'Groot Randwijk'.
doornik als een Lakemond heeft vroeger
een kasteel gestaan. Indoornik heeft een
eigen kerk, die rooms katholiek is hetgeen
Vandaag is de eerste lezing van het vereni- wel bijzonder in deze overwegend Protesgingsjaar 2017-2018 die wordt gehouden tants Christelijke omgeving. Kasteel de
volgens onze tradities dus op de derde Nijburg stond op de grens van Heteren en
dinsdag van de maand in onze vertrouw- Randwijk. Dit alles geeft redenen genoeg
de omgeving. Misschien klinkt de term om de drie entiteiten apart te behandelen.
"Groot Randwijk" wel erg pretentieus. Ed Janssen is lid van onze Kring en hij is
Maar er is alle reden voor om hem toch te gespecialiseerd in het tonen van relevante
gebruiken: Ed Janssen zal zijn voordracht afbeeldingen. We kunnen er dus van uit
in drie delen splitsen. Randwijk kent, ook gaan dat deze lezing rijk geïllustreerd zal
nu nog, drie onderdelen. Op de eerste zijn. •

I

Dinsdag 17 oktober- 2017 - 20.00 uur
Dorpshuis "de Oude School", Hemmen
Wout van Hesse
Bijzondere objecten in het Nederlands
Openluchtmuseum.
I
Het Nederlands Openluchtmuseum in
Arnhem beschikt over een uitgebreide
collectie voorwerpen variërend van complete gebouwen, via boerenwagens tot
alledaagse gereedschappen e.d. Zelfs een
historische tram uit Arnhem rijdt er rond.
Vanavond zal Wout van Hesse, die verbonden is geweest aan het museum, ons een
aantal interessante objecten voorstellen.
Vanaf 23 september is de Canon van Nederland, de geschiedenis van Nederland
van hunebed tot heden, in het museum te
bewonderen. Bij de presentatie van de Canon wordt gebruikt gemaakt van allerlei,

Dorpshuis "de Oude School", Hemmen
ook hypermoderne, technieken.Wout zal
ook aandacht besteden aan deze noviteit.
Wellicht is deze lezing voor de bezoekers
aanleiding om dit interessante museum,
dat zo makkelijk voor ons te bereiken is
weer eens te gaan bekijken. •
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Woensdag 8 november 2017 -20.00 uur.
Café Restaurant "het Wapen van Eist",
Eist.
Aukje Borkent en Daan van Loon
De Kelten in de Betuwe.

Deze lezing zal worden afgewisseld door
Keltische muziek van Irish Cream. De
avond is een initiatief van de vier Historische verenigingen in de Gemeente Overbetuwe: De Historische Kringen Driel,
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en onze
Kring. De organisatie van deze avond
wordt gedaan door Marithaime uit Eist.
Het verhaal begint rond 4000 voor Christus toen in het huidige zuid Rusland volk
leefde dat we Indo-Europeanen noemen,
met een eigen taal die de oer-voorouder
is van het huidige Nederlands is. Via veel
omzwervingen breide dit volk zich uit.
0.a. naar West-Europa via zowel de zuidelijke weg (Griekenland-Italie) als via de
Noordelijke weg (Scandinavië). Hun taal
ontwikkelde zich in veel variaties en rond
1000 voor Christus spreek men in West Europa van de Kelten. Toen de Romeinen

I

Maandag 11 nov. 2017 -20.00 uur.
Bibliotheek Zetten.
Daan Viergever en Ed Janssen
Kindercollege.

De bibliotheekorganisatie Zuid Gelderland organiseert in haar diverse vestigingen zogenaamde Kindercolleges voor
leerlingen van de hoogste groepen van de
basisscholen Onze Kring verleent hieraan
medewerking. Vandaag zal Daan Viergever een college van ongeveer een uur pre24

en Germanen ongeveer 100 jaar voor
Christus in West Europa verschenen ging
de Keltische cultuur grotendeels verloren,
behalve in randgebieden als Bretagne Ierland. De inleiders besteden aandacht aan
de invloeden van de Kelten, die nog altijd
wel degelijk aanwezig zijn. •

senteren. Onderwerp is de tweede wereldoorlog in Zetten en omgeving. Leerlingen
van basisscholen van de dorpen die door
de bibliotheek Zetten worden verzorgd
zijn van harte welkom. De aanvangstijd
wordt later bekend gemaakt. De toegang
is gratis..
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Pitje

Van heure zegge,
Otto de Wit 'de duivemelleker
ut Heuze'...
tto de Wit waar un bekende duil../ vemelkur ut Heuze, hij see altijd
O
as tie zun eige veurstelde, ik bin Ot de
Wit, mit un duif in de haand gebore. As
men um vroeg: '01- hoe gee ut mit de duive', dan see tie prompt`ze zitte as tijgers
in de kuif'. Nou weur ter inWageninge
un jonge en un djen die ginge trouwe.
Ze wauwe gjen da er witte duive, as
de haandtèèkening war gezet vur hun
huweluk, bij de kark los wiere geloate.
Ze hadde ut wellus gezien da ter duive
los gelaote werre naor ut trouwe en
un paor kir bove de plek un rondje
makte en dan naor huis vlooge .Via via
kwaame ze bij topmelker Ot de Wit terech, ze vroege urn of hij een stelleke
witte duive kon verzurge vur op hun
trouwdag. Nou da kon Ot wel. Naor
un puske onderhaandelle wer de prijs
afgemak en Ot ging ter vur zurge dat tie
der op de heugelijke dag mit de duive
zou stoan. Op de dag van ut trouwe
ging Ot betets mit de Spartabrommer
naor Wageninge, um der zeker van te
zijn da tie der op tijd wur. Hij ha zun
twee witte topdufkes in de kurf op het
rekske onder de snelle bijnders van de
Sparta gedaon. Mit ut bruidspaor ha
tie afgesproke da tie klaor zou staon
met de dufkes bij de uitgang van de
NIEUWSBRIEF HKK&O - AD1

kark. Ut huweluk war ingezegend en ut
varse bruidspaor kwam erm in erm mit
een glimlach op hun moel naor buite. Ze
liepe op Ot af en nao da Ot ze geluk ha
gewens, overhaandigde hij bai een dufke.
Ut bruidspaor liet de dufkes los, mar ze
makte gin rondje bove de kark, ze vlooge
rechstreeks noar de dakguut van de kark
en doar bleve ze gebruudeluuk neve mekaor zitte. Nao een uur zaate ze der nog.
Ut bruidspaor vroeg aon Ot: 'meneer de
melker, motte die dufkes nie naor huis vliege,
da hur toch?'. Ot see: 'deze dufkes binne
speciaol afgericht en blijve net zo lang in de
guut zitte, toda ut bruidspaor is vertrokke'.
Der wier betaold en Ot ging der een bolje
van koope. Of de dufkes ooit nog thuis gekome binne da wik nie. Mar Ot ha ter wel
un pruufcentje aon over gehouwe. •
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ZAAD- EN PLANTENHANDEL

Doe-het-zelf centrum

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

Voor al uw:

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Verf
Verfmengen
Behang
Sanitair
Electra
Verlichting
Gereedschap
IJzerwaren
Meubels

* Schuifwanden
* Hout
* Plaatmaterialen
* Zonwering
* Verhuur
tapijtreiniger

Uw handige buurman
Nedereindsestraat 30 — Kesteren
Telefoon (0488) 481223

AUTOBEDRIJF

AZET

inti

Transitoweg 2
4051 CA OCHTEN
Telefoon (0344) 642819
Telefax (0344) 64 3533
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.)
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NET EVEN ANDERS,
JE PROEFT
HET VERSCHIL

Slagerij / traiteur Augustinus
Hoofdstraat 12— 4041 AD — Kesteren
Tel: 0488-48 24 00 — Fax: 0488-48 10 92
http://www.slagerijaugustinus.n1
E-mail: info@slagerijaugustinus.n1

Uitvaartverryorging
Erik van 4Lioest
Tel. 0344 - 65 55 32
dag & nacht
Respect
voor alle wensen
Aandacht
voor alle mensen
• Voor- en nazorg
• Begeleiding en advies
• Ongeacht waar u verzekerd bent
• Verzorgt uitvaarten in de gehele regio
• Opbaring thuis of in elk gewenst rouwcentrum
www.uitvaartverzorging.erikvanzoest.n1
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BOORSMA
MODE & WONEN

c2,14,1,944etdde,6e,sie,/
Kesteren
www.boorsmakesteren.n1
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N41

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
Gratis ogentest!
Prima brilmode advies
1 jaar garantie op uw nieuwe bril
Uitstekende service
Hoofdstraat 28
4041 AD Kesteren
Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info©damme.n1

De bakker met
het grootste assortiment!
ONZE SPECIALITEIT:
Kersenmonehoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
STREEKLEKKERNIJEN:
Kesterense ruitjes
Betuwse bolussen
Betuwse krentekltimpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24

Albert Heijn
VERBOOM

Swaenenstate 4 Opheusden
Tel. (0488) 4491 40
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Taxi T

Spaan

Ziekenvervoer voor o.a.
Am icon, Univé e.a.
Gratis telefoonnummer (0800) 258 03 69
Vanaf mobiel (0488) 480959
Stationsstraat 1 Kesteren

Autobedrijf Zaayer vof
Ommerenveldseweg 67

4032 NB Ommeren

Telefoon 0344-601632 / 06-53592078
info@ zaayer.n1 www.zaayer.n1

Graag stellen wij ons aan U voor!
Wij zijn een allround garagebedrijf en zijn U graag van dienst!
Er is ruimte in onze werkplaatsagenda voor Apk-keuringen, onderhoudsbeurten,
schadeherstetwerkzaamheden, spot-repair en reparaties.
Ook Uw bedrijfsauto is bij ons in goede handen! Wij zorgen eventueel voor
gelijkwaardig vervangend vervoer.
Nieuwsgierig geworden? Loop eens geheel vrijblijvend bij ons binnen of bet voor
een afspraak om te bespreken wat wij voor eikaar kunnen betekenen!
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Boeken, bijbels
Kantoorartikelen
CD's
Kado-arti kelen
Speelgoed

f,
/,//
Nedereindsestraat 7- 4041 XE Xesteren
Telefoon 0488 - 48 2226

.....

.

0 I I I II

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF
Ochten Telefoon (0344) 641793

Joop van

Voor i1 uw aan- verkoop
van onroerend ped,
taxaties en hypotheken

NVIV1
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Na een ontspannen fietstocht of een
intensieve vergaderochtend even
bijkomen met een heerlijke lunch
in een nostalgische sfeer?
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.
Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.n1

Bouwbedrijf Hoogakker Dodewaard
Sinds 1964 een vertrouwd gezicht in Dodewaard/Neder-Betuwe
Wij zijn gespecialiseerd in woning-bedrijfsbouw, onderhoud en
renovatie. We hebben een eigen werkplaats waar wij uw hardhouten
deuren, kozijnen en trappen op maat voor u maken.
Tel. 06 114 046 68 / 0488 41 16 37
E-mail: info@hoogakkerbouw.n1
wwvv.hoogakkerbouw.n1

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 * Torenstraat 3a
6669 DN DODEWAARD
(0488) 41 10 55 * (06) 300 40 552
infoweversuitvaart.n1
www.weversuitvaart.n1
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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

l
e)

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 1313

Boekhoud- en Administratiekantoor

A. Hommersom B.V.
• Administratie
• Jaarrekening
• Fiscaal Advies

Burg. Lodderstraat 15 -4043 KL Opheusden
Tel. (0488) 44 14 11 - www.hommersomadministratie.n1
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIR - DAKBEDEKKING
LOOD- EN ZINKWERKEN

,
il

....do
RENTMEESTERSKANTOOR
VAN LYNDEN BV
Dorpsstraat 1
6672 LC Hemmen

Jan Doeleman
LOODGIETERSBEDRUF

Postbus 24
6670 AA
Zetten

.
...■
ML,.
ml
JERI
-iim~

Tel. (0488) 45 13 12
Fax. (0488) 45 26 21
E-mail: info@vanlynden.eu
• Beheer en taxaties
• Onteigening en planschade
• Grond en pachtzaken
• Schaderegelingen

k NVR
Rentmeester P'

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

Motor- en autorij school Keuken
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
,
..

•

.

www.rijschoolkeuken.n1

,

;.:,

Tel. (0488) 48 26 33
Biedt opleiding voor:
> rijbewijs A (Motor)
> rijbewijs Am (Bromfiets)
I> rijbewijs B (Personenauto)
> rijbewijs E achter B (aanhangwagen)
Tevens beschikken we
over moderne theoriefaciliteiten
Wij lessen met:
> KTM 125 en Honda motoren met ABS
I> BMW 1 serie personenauto's
›. Land Rover discovery automaat voor de aanhangwagen
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Vereniging Rijschool Belong
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H.D. Verwoert en Zn.
Comtieft NoninginfIctiffile
1CI
L__

Ill

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden
tel.: 0488-441351 • fax: 0488-442751

Schoenen
Lederwaren
Sportartikelen
Schoenreparaties
Sleutels

rigtetimakersiuerk is utthwerk
Molendam 39 • OCHTEN
Tel. (0344) 6412 82

Notariskantoor Soons
Flessestraat 42
6666 CR Heteren
Postbus 19
6666 ZG Heteren
Telefoon (026) 479 04 70
Fax (026) 479 04 79
info©notariskantoorsoons.n1
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VAN ECK &
wOOSTERINK
communicatieregisseurs

COMMU\ICATE
Van Eck & Oosterink is volop in beweging. Als communicatieregisseurs zijn wij de spin in het web bij het beantwoorden van
al uw communicatievragen Wij ontwikkelen uw website, verzorgen
uw digitale mailing of personeelsblad, produceren en begeleiden
uw huisstijl. Bij Van Eck & Oosterink vindt u concept, creatie en
productie onder één dak Dat is niet alleen efficient, het leidt ook
tot een beter resultaat Wel zo gemakkelijk voor u
•
•
•
•

Websites en e-marketing
Print en druk
Creatieve concepten
Sign en display

www.vaneckoosterink.com
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Arend Datema Instituut
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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