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Op 15 februari 1870 namen de heren J.J.Bittersj A. E-
verts, DrW.C.van Lockhorst, C.Brouwer en J.Kroese door
het verspreiden van een circulaire het initiatief tot de
oprichting van deze vereniging.

Ze voelden zich gedrongen, het hunne bij te dragen om
te geraken tot geregeld onderwijs voor de jeugd. Er tra-
den 45 leden toe. Wel vonden ze het IIte bejammeren,dat
niet meer huisvaders het nut inzagen van zulk eene ver-
eeniging", maar verblijdend was, dat deze 45 tot alle
standen behoorden "en niet uitsluitend tot dien, welke
gewoonlijk de aanzienlijke stand geno.emd wordt" .

In de oprichtingsvergadering werden 9 bestuursleden
benoemd, n s L, de heren De Jongh, Kroese, Bitters, Dr
Scheurleer, generaal Engelberts, Van Simmeren, Anderson,
C.Brouvrer en Sevenstern, die geen van allen "bezwaar had-
den tegen de acceptatie van de bewezen eer".

Het bestuur ging onmiddellijk tot actie over. Het ver-
stond zich met de verschillende geestelijken, teneinde
"zoveel mogelijk hunne catechisatiën te willen houden
bui ten den gewonen school tijd"• De predikant der Her-
vormde gemeente zou zijn catechisatie in overleg met de
openbare onderwijzer regelen en de pastoor was bereid,
"zijn catechisatiën een half uur vroeger te beginnen en
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eindigen, waardoor elk kind .een half uur schoolonderw~s
wonll•

Bijbuitengewone bedeLirïgen zou door het armbestuur wor-
den gelet op het schoolgaan der kinderen en de hoofonder··
wijzer 11beloofde bereidvaardig aantekeningen over het
schoolverzuim te verstrekken" .
.Uit De Vuursche ver-namunèn, dat daar aaride kinderen,
die gedurende een jaar minder dan 1/10 van de school tij-
den hadden verzuimd, een schoolfeest werd aangeboden om
het schoolgaan te bevorderen, Dit voorbeeld wez-d nage-
volgd. Reeds op de namiddag van 5 okt. 1870 vierden 86
kinderen het eerste schoolfeest. Bovendien besloot men,
elke tweede zaterdag aan.de kinderen, die niet hadden
verzuimd, een prent uit te delen~

Aan het gèmeentebestuur werd opgaaf verzocht van gezin-
nen met kinderen tussen 6 en 12 jaar l10m een juiste ken·
nis te bekomen" van de kinderen die voor schoolgaan in
de termen vielen. I1Eenvoorstel om'zich in commissiën
van twee personen te ver-eerrlgen en r-ondgaande de huisva··
der:s aan te sporen hunne kinderen ter schole te zenden
en.ze die .getrcuw te doen bezoeken" werd echter ver:,,-rQr··
pen.

Inmi<idels bleven ook onderlinge onenigheden <ieb.estuurs-
leden niet bespaard. Zo deelde secretaris De J011gh op
de leo.envergadering van mei 1872 me d.e, dat hij tengevolge
vandéma,rches van <ievoorzitter zich verplicht gevoelde
zijnontslag te nemen, De volgende maand werd er weer
vergaderd, maar de voorzitter, Dr Scheurleer, had ge··
schreven het onnodig te achten deze vergadering bij te
wonen, Er werd een geheel nieuw bestuur gekozen. De
heer .DeJongh werd weer secretaris. De aard van het ge··
schil bl~ktnergenso Geen wonder dat er inde volgende
bestuursvergadering werd acillgedrollgenop het nauvJlccu:r'ig
houden van de notulen. In 1875 nam de heer De Jongh
weer ontslag.. De waarnemer van het secretariaat schreef
in de notulen: liAan de orde is volgens oproepingsbiljet
I' hei;verslag van den secretaris. Dit stuk is niet in··
gekomen en kan alzoo niet ter tafel worden gebragt; 2'
Rekening van den.penningmeester. Die is reeds in <iaver-·
ga<iering van den 11 December 1874 goedgeke1;lr<i, en kan dus
tot geen nader onderzoek aanleiding geve~l.

Natuurlijk vormd.e onderling krakeel niet de hocfdzaak
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van de verrichtingen der bestuursleden. Van 1871 af over-
wogen ze toetreding tot het Algemeen Nederlands Schoolver-
bond. Vooral Dr van Lockhorst was daarvan een groot voor--
stander. Men informeerde, sloot zich voorlopi~ aan, nam
aan de algemene vergaderingen der landelijke vereniging
deel, trok zich terug,. besloot niet direct toe te treden,
stelde de kwestie een paar keer uiten nam eindelijk in
1877 het definitieve besluit, zich niet aan tefslui ten bij
"het nieuwe schoolverband en voLksonderwijs'". Dr Van
Lockhorst deed mededeling van zijn voornemen, een afdeling
van de nieuwe vereniging op te richten. De notulen ver-
meLden ih'ie.rover' e " ••• waarnaeeilige leden tot de nieuwe
vereeniging zijn toegetreden op de voorgrond stellende ons
bestaand plaatselijk schoolverbond niet door het nieuwe
verdrongen zal worde~l, en de secretaris liet als een
zucht van verlichting voLgen s 11'" en is dat punt bij de-
zen voor goed afgehandeld".
De voornaamste bezigheid van de vereniging was van het

begin af en i_s.de,ttQt haar insluimering in 1957geble-
ven: het organiser_en van uitstapjes en schoolfeestjes
voor kinderen die de school niet of weinig verzuimden.
Een kinderhand w:asomstreeks 1875 gauw gevuld. Zo was in
1877 voor een feest,waaraan 164 kinderen deelnamen,aan
prijzen f 36 ... en aarr-ver-anaperri ngen f 37.395 nodig. De
vereniging had f 50. - beschikbaar. Gelukkig pasten de
Buurtmeesters f 25.- bij. Twee jaar later wer d de Buurt-
schap om een vaste bijdrage van f 50. - gevraagd, maar dat
lukte niet.
De geringe kasmiddelen hebben steeds het voornaamste in·

convenient van de vereniging gevormd. Het ledental slonk
voortdurend. Wel w er d het af en toe aangevuld of ui tge-
breid door toedoen van ijverige damescomi te IS, maar een
groot bedrag aan contributie stond de penningmeester nim-
mer ten dienste. Dit bezwaar begon vooral te klemmen,
toen in 1879 op voorstel van de heer Schuijmer de leerlin-
gen van de hoogste klas die het hele jaar geen enkele
schooltijd hadden verzuimd, een afzonderlijk uitstapje maak-
ten naar Arnhem om een tentoonstelling te bezoeken,en de-
ze groep ook in het vervolg een uitzonderingspositie bleef
innemen. De voonvaarde dat geen enkele maal mocht zijn
verzuimd, werd later verzacht met de toevoeging: 11 •••



bruiloft en begrafenis aan huis en ziekte niet meegere ..
kend ;" Ook werd dispensatie gegeven voor potverteren
van de naai- en breischool.
lri 1880 wilde het hoofd der school, de heer Surink,

graag met de hoogste klas naar Artis. Men 11 zoude voor
een zeer geringe prijs in de volksgaarkeuken kunnen spij-
zen". Maar dit voorstel werd. 11 onaannemelijk beschouwdil
en het doel van het u.i.tst apj e werd het circus Carré in
Arnhem, In 1915 werd het plan geopperd, op koninginne-··
dag met de hoogste klas naar de historische optocht in
Arnhem te gaan kijken. D~t ging echter ook niet door.
Een vvinkelraam te huren om ze te zien passeren zou zeker
te duur komen en op straat was het te gevaarlijk. Men
ging liever naar Nederlands Mettray.

Later werden van lieverlede schoolreisjes over grotere
afstanden gemaakt. Soms stortte een vermogend bestuurs--
lid hiervoor een bedrag in de kas. Men deed dit liever
dan het gemeentebestuur subsidie vragen. Nog later wer·-
den de kosten in hoofdzaak door de leerlingen bijeenge--
spaarde In de notulen wordt daarop slechts éénmaalge--
zinspeeld.
Aan het schoolfeest der jonge kinderen mochten alleen

zijdeelnemen1 wier verzuim een telkenjare vastgesteld
maximum aantal schooltijden niet had overschreden. De
eerste klas was van het feest uitgesloten. Uen moest
een vol jaar hebben schoolgegaan voor men het recht van
deelname kreeg. Dat de vereniging een gunstige invloed
op het' schoolbezoek uitoefende ,blijkt duidelijk uit de
geleidelijke daling van bedoeld maximum. In 1875 stelde
men dat op 27 schooltijden; in 1880 op 20, in 1891 op 13.
In 1895 was het zelfs al tot 7 genaderd. ~oen in 1899
de leerplichtwet werd aangenomen,besloot men de vereni-
ging te.laten voortbestaan. De wet sprak er van, dat.de
leerlingen per jaar 24 schooltijden mochten verzuimen.
Als de vereniging dat overnam, 11 zou 1 t achterui tgan5 zijn'',

Het percentage schoolverzuim was volgens de notulen
ui t 1895.sterk afhankelijk van de financiële positie der
ouders. Kinderen van Ouders die schàolgeld betaalden,
verzuimden slechts 1%, de anderen 17%. De reden hiervan
zal wel zijngeweest, dat arbeiderskinderen mee moesten
helpen op de akker of thuis 11 oppas sen" als vader en moe-
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der buitenshuis werkten. Eén der leden vond het tenmin-
Hte jammer 9 dat het gemeentebestuur niet was overgegaan
IItot het maken iran een bepaling tegen veldarbeid".

Laatstbedoelde leerlingen~ die toen in aparte kla~sen
waren ondergebracht (!), mochten bij een verzuim van 15
schooltijden toch nog aan het feest deelnemen. In 1905
zaten de van schoolgeld vrijgestelden niet meer in afzon-
derlijke lokalen. _

De schoolfeestjes werden aanvankelijk in de school ge-
vierd. Hoe het er precies t oeg-i ng , blijkt niet uit de
verslagen. Wel wordt er telkens van traktatie en prijsjes
gesproken. Aanb evoLen werd, deze te kopen bijE. ter Haar 9

die lid van de vereniging was. De feestjes werden gere-
geld door een commissie uit hetbestuur,.bijgestaan door
het ondervrijzendpersOneel.

Op 1 november 1878 vond er eenextra--schoolfeest plaats,
omdat het rrieuwe schOolgebouw toen in gebruik werd geno-
men. Het werd gefinancierd uit de opbrengst van een col-
lecte. Het feest dan< Ook de bp.rgemeester stelde ~en
bijdrage beschikbaar. Maar men smeet niet met geld. Op
voorstel van de heerG.J.W.Hupkes werd besloten, de melk
voor de chocolade niet van de melkverkopers te betrekken9
maar direkt van een der boeren. De bereiding der ohoco-
ladegeschied.detenhuize va.n de heer Dasse Viëtor, I1wel-
ke.:zich e..lzoobelastte met de geheele voeding enz. der
k.ind.ez-eri'!, In principe werd besloten bij de optocht drie
vaandels ter opluistering te laten meedragen, de gemeen-
testanda.ard, een nationale en, als hijte krijgen was, een
oranjevlag, 11z1ülende voor beide laatsten dragers aange-
nomen worden'", Aangezien 11dègasleiding uit de eene
school naar de nieuwe school was overgebragtl1, moest voor
verlichting worden gezorgd. De heer C.Brouwer wilde voor
dit doel wel vier hangpetr~leumlampen afstaan. Enige jon-
ge dames werden uitgenodigd, liaan de kinderen Chocolade
en :Brood voor te däenen'!.

Later zijn zulke luisterrijke feesten onder auspiciën van
Getrouw Schoolbezoek niet meer voorgekomen. Wel was er
soms een draaimolen. En eens wilde men 1I0scar Meunier
la.tenkomen om met Z.Ed. te confereren over een school-
feest ,11.Dit zal wel een goochelaar zijngeweest en de con-
ferentie zal wel niet zijngeslaagd, want in de notulen
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der volgende vergadering staat te lezen, dat het lidLe-
gebeke de kinderen op goocheltoeren had onthaa:d.

Na verloop van tijdmaakten de schoolfeestjes ook voor
de jonge kinderen plaats ~oo~ schoolreisjes, b.v. naar
de Geitenberg, Laag Soeren, Rozendaal, het Tolhuis te
Velp, Warnsveld en zelfs eens naar het Loo, maar daar
was het nom verschillende redenen niet goed bevallen".

De schoolreisjes moesten aanvankel~k meèstal in de
zomervakantie worden gehouden. SQms stonden B.en W. toe,
ze te doen plaats hebben in delaat.steweek daar-vöór ,
maar later was daarvoor weer geen toestemming te krijgen.

Toen het hoofd der sohooleens ziek was, was meneru-
s:tigvan plan, het uitstapje van de hoogste klas niet te
laten doorgaan, en pas na larigeoverwegingen werd beslo··
ten, de onderwijzers te vragen of ze tt de leiding van het
feest zonder den heer Surink durfden op zich te nemen 11.

De heer Kroese opperde eens het plan, wat variatie in
de schoolfeesten te brengen, b.V. op Sinterklaas' een
traktatie, de meisjes een dasje en de jongens een pet,
maar ,de f.inanci.élebezwaren hiertegen waren te groot.
Later wer.d nog een'paar maal voorgesteld) alleen de Lear--
lingen voor wie geen schoolgeld werd betaald een Sinter~
klaasverrassing te bereiden, maar men wenste de andere
kiriaeren niet uit te sluiten en voor allen was er geen
geld genoeg.

Een andere activi teit van .devereniging was het ver-
strekken van'sohoeisel en kleding aan leerlingen, die
door geinis hiervan de school meermalen verzuimden. Het
eerst geb eurde dit in 1875, toen het bestuur werd ge-
machtigd, aan twee jongens "ieder een pilo pak te geven
en om in voorkomende gevallen aan arme en dit waardige
kinderen klompen te verstrekkenII. In 1880 kreeg het
hoofd der school hiertoe een orediet van f 25.- De pen-
ningmeester, de heer :Dasse Viëtor, verzette zich daarte-
gen, maar verschillende andere leden verdedigden het
voorstel. :Deheer Everts voerde aan, dat "het geld van
de vereniging diende om het te gebruiken en niet om het
op te potten". Toen in 1881 werd voorgesteld, dit cr-o-
diet op 140.- te brengen, bestreed de penningmeester we":'
derom deze royaliteiten verweet de voorstellers gebrek
aan economische zin. :De heer Van Senden betoogde,dat
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het tegendeeJJeerder waar was. Als de g.elden worden be-
legd i.p,v. ten nutte en tot genoegen van de kinderen
uitgegeven, zou het ledental aanzienlijk verminderen.
Een tussenvoorstel van de voorzitter, om het bedrag op
i 30.- vast te stellen, werd aangenomen, maar zijntakti-
sche .manoeuvre had geen succes. ])eheer ])asse Viëtor be-
dankte voor zijnherbenoeming als bestuurslid, aangezien
11 geen der leden hem steunde ter handhaving zijner begin-
seLen'", Op verzoek van de voorzitter hield hij zijnbe~·
noeming Ilkiesheidshalve 14·dagen in beraad", maar vèran-
derde naderhand.niet van standpunt,

Het klompencrediet werd voortaan elk jaarverlé~nd.
Meestal bedroeg het i 30.- In 1885 werd er i' 10.- aan
toegevoegd "voor een costuum voor een uitmuntendenleer-
ling bijhet verlaten der school". In 1901 werden aan
100 kinderen klompen verstrekt ,aan 1 een jasje en aan
I een pet. Er wE3rd,toen besloten, een proef te nemen
met het aanschaffen van schoolpantoffels voor de 11 niet-·
betalendelI kinderen van het eerste leerjaar. ])ezeproef
slaagde, maar nu was er geen geld voor klompen beschik-
baar. En die waren nog altijdbroodnodig. De commissie
voor de leerplicht (waarschijnlijkwordt de commissie tot
wering van schoolverzuim, een gemeentelijke instelling,
bedoeld) wees er op,dat er nog wel eens verzuimd werd
door gebrek aan klompen. Maar toen enkele leden bij het
gemeentebestuur hiervoor crediet wilden aanvragen, was
het hoofd der school er tegen: IImen zag dan wel een be-
gin, maar geen einde, omdat men zoo moeilijk na kon gaan,
wie ze eigenlijk niet uit eigen middelen kon aanschaffedl.
Toch nam hij op zÜ:h,··als !t nodig wa s, vanwege de vereni·-
ging een paar klompen te geven, maar zou dat verlof niet
ruchtbaar maken.·· .

In 1902 werd de proef met de schoblpantoffels niet
voortgezet wegens gebrek aan geld. ])e aanwezige pantof-
fels wer-den aan de leerlingen van de nieuwe eerste klas
verstrekt, na met 1% formaline te zijngedesinfecteerd.

In dezelfde vergadering bepleitte Dr Van Valkenburg
tijdens de behandeling van een reglementswijziging, 11 dat
de vereeniging op alle leemten zou kunnen wijzen, welke
het bezoek der schoOl in de weg st onden'". Hijbedoelde

"'-...__IIhet gebrek aan een overdekte speelplaats en meer zaken
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op de hygiëne betrekking hebbende".Hiert.oe zou een
reglementsartikel moeten worden gew~zigd, maar hoevel
dat nu in één moeite had kunnen gebeuren, men gaf er de
voorkeur aan, het tot een eventuele volgende reglements-
w~ziging uit te stellen.

In 1904 zou de heer D.Valkem?- gaarne zien, IIdat aan
min- en onvermogende kinderen van School 11 (de toerrte'c-
tijd enige openbare lagere school) wederom wat kl.er-en,
vooral ondergoed werd. uitgereikt, kon ft z~n~ ook voed-
sel" 0

De heer M. G.van der Kloot Meijburg was vóór het eerste,
tegen het laatste. "Hun kleren en voedsel verstrekken
zou hen geheel gewennen aan bedeeling en alle eergevoel
gaat er zoo langzamerhand uitil, was zijnmening.Beslo-
ten werd, alleen kleren te geven. Eén lid was ook hier
tegen, omdat hijvreesde, dat dikwijls kleren zouden te-
recht komen waar het niet nodig was. Er werd een commis-
sie gevormd, die voor dat.doel ging collecteren, voorna-
mel~k bestaande uit onderwU~ers. Deze hadden langzamer-
hand ook de weg .naar de ·ledenvergade:Üngen gevonden.

Wordt vervolgd.
---,----

Kasteel Biljoen,
ZOALS KAREL VAN GELRE HET Bom~roE

door H. Kerkkamp.

De oudst bekende afbeelding van kasteel Biljoen te Velp
is van 1731 door Corn.Pronk.

Zag het huis, dat de hertog bouwde, er wel zo uit?
Het is zeker, dat de Van Spaen Is inwendig vele verande--

ringen aanbrachten. Uitwendig verdwenende kruisvensters.
Haar verder? Thans maakt het kasteel de indruk uit de
178 eeuw te zijn. De bouwjaren liggen echter tussen 1531
en 1538. Geen tekening werd ons overgeleverd, geen ar-
chivalische gegevens bleven bewaard, die ons een beeld
kunnen verschaffen van het huis in zjjneerste staat.

Enige weken geleden ontving schr. van een dame, die
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verhuisde, een gekleurde landkaart d.d. 20 Jul~ 1653 van
de bekende landmeter Nic. van; GJ?elkerken. Een proces-
stuk over landaanwinning aahde·"IJssel, westelijk van de
boerderij 11 den Harn" (voormalig Velpse broek). Een der par-
t~en was burgemeester van Dans van Arnhem.

Toen v.Geelkerken in het b~z~n van gemachtigden van bei-
de part~en z~n metingen ~öör deze kaa~t had verricht,
moet h~ langs de zomerdam (Schaapsd~k) naar de Steenwaard
z~n gewandeld, getuige de schetsen op de achterz~de van
de kaart: één van Overhagen (met twee sluizen in de dijk)
in inkt en tvreevage potloodschetsen van IIBilionli, een
gezicht op het kasteel vanuit het zuiden en een vooraan-
zicht. Zij geven, al is het dan schetsmatig, een andere
beeld dan het huidige; meer middeleeuws, weerbaarder.

Wel is de grondvorm, het vierkante huis met torens op
de .hoeken, aanwezig. De laatste zijngedekt met kegel-
vormige spitsen., Nu klokvormige. Schoorstenen Jp de
torenmurenç er waren dus echte torenkamers. Nu sluit de
torenruimte bij het naastliggende vertrek aan. Het dak
had een heel andere vorm. En, wat vooral belangrijk is,
het kasteel heeft oorspronkelijk niet, zoals Evert $.a.nd....
stra in 11 Kastelen en huizen op de Veluwe" veronderstelt,
bestaan uit eenmidderigedeêlte met twee vleugels. Het
binnenplein zou dan later dichtgebouwd zijn. Aan de voor-
gevel was integen~eeleen gedeelte met de poort uitge-
bouwd. Hiervan is bij de latere verbouwing het bovenste
deel gesloopt en hierdoor is het balkon voor de balzaal
verkregen. Ook de buitenpoort (gesloopt ca. 1850) is in
enkele lijnen aangegeven.

Een aardige bijzonderheid is, dat tussen dak en spits
van de n.o. toren nog een spits is aangegeven; vermoede-
l~k van de toren van het vlakbij gelegen Nederhagen.

Toen van Geelkerken het kasteel schetste, zetelde er
Cunera van Lennep. George Johan van Weede verkocht
Biljoen, vermoedelijk in 1661, na de dood van zijnechtge--
note Johanna van Lennep, aan Alexander van Spaen. Wel-
licht liet- deze het huis ~~rbouwen,

---,----
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U rT DEL EDE N K RIN G

Ingeschreven werden:
M~VT. M.p.e. Barendregt - Aartsen,
H~F~Belle, Dieren
Ir G: Berends, Vo?rhurg
A,A.van de eraats~Rheden
Ir J.M. Koopman, Dieren
Mej. L.W. Ophoff. ~~lp
e.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye, Ellecom

Velp

P.J. Visser, Dieren
A.W.Wijkniet,Velp.

Afgeschreven werden:
Mevr.J. Hupke s .-Geerlings, Dieren (vertr.)
TIr en Mevr. G.van Maanen, TIieren (vertr.)
W.Th.e. Zimmerman, Velp (overl.)

Het ledental bedraagt thans: 341.

---,----
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KRINCNIEUWS

DIA - VERZMIELING,

Allengs komt onze Kring in het bezit van een aardige
v-erzameling dia's.
Voor lezingen vormen ze een zeer g~wenste illustratie.
Ook he~ben we al een paar keer een speciale plaatjes-
avond gegeven. De meeste danken we aan ons bestuurs-
lid, de heer :Blaauw. Voorts deden de inwoners van
Roze~da~l on~ een,prachtige collectie ten geschenke.
Retis ons bekénd, dat meerdere onzer leden dia-opna-
men maken. Een enkele maal kregen we reeds een ex.
aangeboden. Men zou voorts b.v. op de gedachte kun..:.
nen komen bij een voor de Kring welkom object tweemaal
te knippen.
Bon entendeur

VAN DE PElJNINGl,iIEJ.:;Srr'ER.

Ongeveer de helft van het aantal leden heeft reeds
voldaan aan het verzoek de contributie voor het reeds
in september j.l. ingegane verenigingsjaar te betalen.
Velen verhoogden daarbijvrijwillig hun minimum,..contri-
butie van j 2.50.Hartelijk dank daarvoor I
Voor de andere helft zijnogmaals het verzoek herhaald
de contributie ad minimum f 2.50 p.p. over te maken
op girorekening 116 42 91 ten name van de Penning-



12.
meester Oudheidkundige Kring, Hobbemastraat 4,
Arnhem.

TER PERSE.
Naar w~ hopen zal in mei 1965 een nieuwe pennevrucht
versch~nen van Velps hist6rieschr~ver de heer H.
Kerkkamp. Ditmaal een boekje over de Franse Tijd
in Velp en Rheden, met als titel: Bewogen Jaren.
Het Gemeentebestuur van Rheden stelde als blijk van
waardering voor deze uitgave een belangr~k subsidie
beschikbaar. Wij zijn daarvoor ten zeerste erkentelijk.

FOTO-DOCUMENTATIE.
De heer N.Stolk, amateurfotograaf te Doesburg, maak-
te een uitgebreide collectie foto I s van oude boerde··
rijen en andere monumenten in de gemeenten TIl1edenen
.Rozendaal.
Ook voor de aankoop van deze belangrijke collectie,
waarbij zich o.m. de afgebrande Zwitserse boerderij
bevindt, verleende Rhedens Gemeentebestuur belang-
r~ke financiële steun.

nog verkrijgbaar:
De Oude Jan door H.Kerkkamp. Prijs f 3:--
Geschiedenis van Ellecom door A.van der Burg.

Prijs j 3.25.
Kasteel Biljoen en daar rondom door H.Kerkkamp

Prijs j 3.50.
Banden voor 20 nummers van de MEDEDELINGEN.

(voor gebruik gereed) Prijs f 3.--

Te bestellen b~ de secretaris E.J,Jansen, Hogestr.
7, Dieren door storting op diens girorek. 937819.

Gevraagd~
H.Kerkkamp: Rhedens verleden
R,H.Hofenk: Van steeg tot De Steeg.
Aanbiedingen aan de secretaris.


