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BED E L B R lEF

ten behoeve der armen te Rheden, januari 1854

door E.J. Jansen

Omstreeks het midden van de 19de eeuw heerste er in Ne-
derland onvoorstelbare armoede. Er waren jaren dat een
v~fde deel van de arbeidende natie werkloos was en dat
meer dan een kwart van de bevolking, 700.000 landgenoten,
van onderstand en soepuitdeling leefde. De breuk met Bel-
gië, de concurrentie van andere landen, die de agrarische
export lamlegde, de uiterst moeizame omschakeling naar de
industrialisatie en, tot overmaat van ramp, de misoogsten
en aardappelziekten tussen 1840 en 1850 veroorzaakten b~-
na een algemeen faillissement. Nooit waren er meer werk-
lozen en paupers in ons land.
De Nederlandse staat was nog geen verzorgingsmaatschapp~;
armen en behoeftigen waren aangewezen op giften van edel-
moedige gevers, die dan uitbundig om hun liefdadigheid
werden geprezen.
Zo lezen we in de Utrechtsche Provinciale en Stads-Cou-
rant van 20 januari 1850 het volgende bericht:1t2 Januari.
Naar men verneemt, heeft het Z.M. den Koning behaagd, uit



2. eigen middelen, aan de hoogbejaarde ouders van den
2den luitenant C. Derens, die zich b~ de laatste expe-
ditie op het eiland Bali door z~ne dapperheid zoo 'zeer
onderscheiden heeft, en, voor Koning en Vaderland man-
moedig str~dende, aldaar gesneuveld is, eene som van
f 100,- te doen toekomen., Dankbaar z~n de behoeftige
en brave ouders voor deze edelmoedige weldaad des Ko-
nings, dankbaar vooral, daar z~ in hunnen zoon, die door
z~n goed gedrag en moed van soldaat tot den rang van
luitenant was opgeklommen, een steun in hunnen ouderdom
verliezen. Eere den Koning, die dapperheid en zelfopof-
fering op zulk eene w~ze beloont!1t
Dikwijls moesten de armen het hebben van de opbrengst
van bedelbrieven, vaak r~melar~en van poëten, die als
geliefde en geachte dichters vereerd werden. Zoals de
Rotterdamse winkelier Hendrik Tollens, die in 1845 met
zijn ti gedichtllDe Bedelbrief deofferzin der meervermo-
gende Nederlanders opwekte. Deze bedelbrieven, getuigen
van de onverklaarbare behoefte van die romantische t~d
aan r~melar~en, werden te koop aangeboden. Een deel der
winst was bestemd voor de armen, ook wel de hele op-
brengst. Ook werden er speciale almanakken verkocht ten
voordele van fondsen voor hulpbehoevenden. Een bedel-
brief, in 1842 uitgegeven, "geheel ten voordele der al-
gemeene armen van 's-Gravenhage!lwerd kosteloos gedrukt.
De pr~s was "25 cents of naar willekeur".
Eniget~d geleden was de heer A. Klein Kranenburg te
Wapenveld zo vriendelijk mijinzage te geven van een "Be-
delbrief ten behoeve der armen te Rheden", uitgegeven in
januari 1854. Het epistel bestaat uit niet minder dan 38
coupletten. De "dichter','verschuilt zich achter de let-
ter X, maar het is niet onwaa~sch~nl~k dat we hier met
een predikant te doen hebben. Het onverm~del~ke "Woord
vooraf" w~st wel in die richting. Deze brief is samen-
gebonden met verschillende soortgel~ke geschriften; o.m.
"Watersnood, een gedicht!l door S.J. van den Bergh, 1855;
"Winteravondliedje" door H. Tollens Cz.; de bovengenoem-
de Haagse bedelbrief; !lEenpenningske in den noodt! door
C.A. Campagne en de "Winterdichtregelen" van dr.E.Lau-
rillard. Al dit ger~mel is gewrocht ten b-ehoevevan
nooddruftigen.
Het is m~ intussen niet bekend geworden wie de Rhedense
armen zo'n goed hart toedroeg en waarom nu juist het



3. dorp van de Veluwezoom door dit gedicht beweldadigd
moest wordenq Grote armoede zal er zeker geheerst heb-
ben, anders had onze dichter wel een andere plaats ge-
kozen, waarvan h~ de armen wilde helpen. Noch in het
"Woord vooraf", noch in het gedicht zelf wordt met één
woord over Rheden gerept. Deze r~men hadden voor de ar-
men van elke willekeurige plaats in Nederland geschre-
ven kunnen z~n. Evenals de naam van de auteur ontbreken
ook die van uitgever en drukker op-het titelblad.
Ik wil m~n lezers de lectuur van alle 38 coupletten be-
sparen. Alleen laat ik, als curiositeit, de inleiding,
de eerste drie en de laatste vier coupletten volgen.
Dat zal voldoende z~n om een indruk te geven van deze
poging tot weldadigheid; waarvan het resultaat helaas
niet bekend is.

~ ~ NWO 0 R D VOO RAF.

Toen het in 't laatst des vorigen, en in 't begin des
tegenwoordigen jaars zoo bitter koud was, dat het, om
zoo te spreken, steen en been vroor, dacht ik gedurig
aan de arme menschen. Het moest hen, dacht m~, zekerl~k
wel te na gaan, ook nog in weêrwil er veel gedaan werd
om hunnen nood te verligt en.
Maar, terw~l ik dan gedurig peinsde over het lot der
armen in zulke dagen, viel m~ het (misschien gelukkige,
doch hetwelk nog nader bl~ken moet) denkbeeld in, te
hunnen behoeve een Bedelbrief te schr~ven, en wel be-
paaldel~k ten behoeve van die te R h ede n.

In een, naar mijne omstandigheden, en al zeg ik het zelf,
kort t~ds bestek was gezegde Bedelbrief gesteld en ter
beoordeeling aan opgezonden. Doch, terw~l dit laatste
geschiedde, sloeg het weder zoo gelukkig om, dat er als
't ware voor het oogenblik niets meer te wenschen over-
bleef, en zelfs ook mijnBedelbrief onnoodig scheen te
worden, sch~nende het m~ daarenboven toe eene spottern~
te zijnin zulk zacht en dooi weder bijde menschen aan
te kloppen, zeggende:

"Wat is het koud! Wat is het koud! .
"Wat heeft het weder hard gevroren!!!

Ik vooronderstelde, dat m~n plan vervallen was, en zag
er dus van af.



4. Doch, daar komt meergenoemde Brief terug, en met den-
zelven een woord ten geleide behelzende onder anderen:

"Uw plan vind ik te uitnemend, om het niet toe te
juichen. Gods beste zegen er op, en daardoor menig
hart geneigd en menige hand bereidvaardig om uwe
edele bedoelingen te bevorderenll.

Zulke woorden, komende van zulk een achtingwaardige hand,
zeiden bij mij te veel om mijn voornemen te laten varen, en
ik besloot om, niettegenstaande de gezegende weêrsveran-
dering, de bédeling, schoon nu wat later, door te zetten.
En waarom ook niet? Zouden de armen het nu niet meer noo-
dig hebben? Zijl:).de prijzen der eerste levensmiddelen dan
reeds zoo gedaalt? Ach het tegendeel is waar.
En al is nu de aanhef des Briefs, buiten mijne schuld, wat
in strijd gekomen met de waarheid, och, om het vers op
zich zelf, zal niemand zoo dwaas zijn iets te geven, daar
het geenerlei waarde bezit.
Neen, het is enkel om het doel dat men gevraagd wordt;
het doel namelijk om"te verligten den nood der armen, die
het altijd noodig hebben, en die niet ophouden uit het
midden des lands (Deut. XV : 11).
Om het doel dus, hoop ik, dat vele harten bewogen worden,
terwijl ik ten slotte 's Hemels besten Zegen toewensch aan
elk die zich ook te dezen opzigte des armen ontfermt,
daarmee Hem leenende, die den blijmoedigen gever liefheeft,
en yan Wien allen alles ontvangen hebben.

14 Januarij 1854 x.
Wat "is het koud! - Wat is het koud!

Wat heeft het weder hard gevroren! .
En, wat valt vroeg de winter in;
Het is nog maar eerst het begin:

Men zal van armoê hooren.
't Is alles even schaarsch en duur.

Wie heeft de mare niet vernomen:
!'Er komt gebrek aan brood en brand,
De schepen liggen op het zand, -

Er kan geen voorraad kOII1en!1t

Waar moet het heen! - Waar moet het heen?
Wie komt meer uit met zijne renten?

Nog alle dagen klimt de nood;



5. Een Nederlandsch pond roggebrood,
Het kost reeds dertien centen.

-0-0-0-0-0-

En nu, g~ allen, wie g'ook z~t,
Indien g~ kunt, zoo hoort de bede:

IIGedenkt-ëië-armenin den nood,
Voorziet hen toch van kleed en brood. -

Deelt hun van It Uwe mede. 11

't Is niet genoeg, dat g~ hen slechts
Beklaagt in hun ellendig leven;
--Äï-stort glom hen zelfs meen'gen traan,

Gelooft, z~ hebben er niet aan; -
Wilt liever hun wat ~~~~~.

En H~, die d'armen achter liet,
Zal eens Uw liefdedaan vermelden.

Ja, al wat g'in It verborgen deedt;
(Opdat de gansche Hemel It weet')

In 't openbaar vergelden.

Uw loon zal groot z~n, zoo g~ hier
De neêrgedrukten b~gestaan hebt.

Verheffen zal H~ dáár Uw lof;
Ja, U verheerl~ken als of

G~ 't aan Hem zelv' gedaan hebt.

2 Januar~ 1854

(B~ de samenstelling van dit artikel werd geput uit het
artikel "Nederland omstreeks 1850, IX, liefdadigheidIt
door Dr.A. van Hulzen in "De Vaca.truz-e " van 12 nov. '68
en uit IIHetdagel~ksleven van onze voorouders in het
midden van de 19de eeuw" door H.A.G. Suèr, Pictura-boek,
Spectrum, Utrecht, 1961).

VER D WEN E N VEL P S E L A N D G ° EDE REN.

In 1969 verscheen b~ de Middenstandsdrukker~ te Velp het
boek: Ver lor e n l u i s ter. Ver d wen e n
l a n d g 0 ede ren. (Pr~s f 17,50). De schr~ver kan
nauwel~ks een ander z~n dan de nestor van het bestuur van



6 . van onze Kring, H. Kerkkamp. Toen Kerkkamp in 1938
het boek "Historie van Velp en Rozendaal" (onlangs door
fotomechanische herdruk weer verkr~gbaar) schreef, wer-
den daarin O.a. Daalhuizen, Ommershof, Larenstein, Over-
beek, Schoonenberg en Dulkershof afzonderl~k behandeld.
Aangevuld met de geschiedenis van den Heuvel,Schoonoord
en Rozenhagen komen z~ in aanzienl~k uitgebreider vorm
in dit fraaie boekje voor. Doordat het licht nu op dit
speciale aspect van de locale geschiedenis valt, komen
aanvankel~k minder opvallende onderdelen nu beter tot
hun recht. Daarb~ komt nog dat de optekening van de tal-
r~ke veldnamen alleen al het boek waardevol maakt.
Hoe romantisch de namen van de huizen klinken, zo wee-
moedig l~kt de titel. Sommige nu verdwenen huizen her-
inneren w~ ons nog; andere z~n alleen b~ hun naam bekend.
Dat er echter zo'n geschiedenis aan ieder huis verbonden
is, zal velen verbazen. Het is dan ook een grote ver-
dienste dat gegevens betreffende de bewoners uit zo ver-
spreid liggende bronnen b~een z~n gebracht.
De illustraties zijngoed verzorgd. De maar al te vaak b~
andere schr~vers ontbrekende kaartjes vormen hier een
voortreffel~ke aanvulling. Al z~n de meningen ten aan-
zien van de prehistorie nog niet gel~kluidend en al kun-
nen w~ met de naamsverklaring van Biljoen niet meegaan
(p. 7), het boek is voor onze Kring een grote aanwinst,
en wordt b~ deze van harte aanbevolen. B~ het onder-
schrif~ van de afbeelding op p. 94 is een kleine druk-
fout ingeslopen: Jearnettede Lannoy.
Het past in dit verband aan te sluiten b~ de afbeeldin-
gen op p. 9~ van schilder~en van het echtpaar van Eck-
V~gh, door te w~zen op een boek dat de Kring voor de
bibliotheek wist te verwerven: Nagelaten dichtwerken
van Juliana Cornelia de Lannoy. Leiden, 1783. Verzorgd
door Willem Bilderd~k. Op de pagina's 24 en 25 van dit
boek komen de volgende gedichten voor:
"Op het afbeeldsel van m~nen geëerden neef Jacob Willem
"van Eck, heere van Overbeek, lid der Ridderschap des
"quartiers van Veluwe en Ontfanger Generaal van het ge-
"melde quartier enz,enz, enz.
"G~, die niets eedlers kent, niets schooners in 't heel-
"al, dan de inspraak van 't geluk in 't sterfl~k oog te
"ontdekken, aanschouw 't gelaat van Eck, zie deez ver-
"noegde trekken. De Deugd heeft hen gevormd, niets dat



7. ze ontluisteren zal.1!
e n:

!tOphet afbeeldsel van m:ijnegeëerde nicht M. Baro-
"nesse van Eck, geboren Baronesse Vijgh tot de Snor,
"vrouwe van Overbeek.
"Dus maalde ft kunstpenceel Godvruchte en teedre
"Vijgh, die hart en hand, met Eck, voor Hijmens outer
"paarde. Gij, die op ft aanzijn smaalt, zie hun geluk,
"en zwijg: De Deugd smaakt ook somwijl het heuchlijkst
"lot op aarde".

Gelukkig dat de portretten bewaard zijngebleven, het zou
anders niet eenvoudig zijn je de bij deze gedichten pas-
sende portretten voor te stellen.

S.v.d.O.

DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP VEL UWE ZOO M.~~-~---------------------- --------------------
Vanaf haar oprichtiv~ in september 1969 heeft de arche-
ologische werkgroep ItVeluwezoom" zich over een steeds
stijgende belangstellLng en groei mogen verheugen. De
kranten besteedden grote aandacht aan deze jonge werk-
groep en haar activiteiten. Het ledental is inmiddels de
vijftig gepasseerd.
Het gebied ten zuiden van de Rijn werd reeds enkele jaren
bewerkt door leden van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland en het bestuur van onze werkgroep besloot dan
ook om onze activiteiten te gaan richten op het grootste
deel van Veluwe en Achterhoek. De naam van de werkgroep
houdt dus geenszins een bepaalde gebiédsomleining in.
Het is de bedoeling dat in de toekomst een onderverde-
ling in de werkgroep tot stand komt in ae vorm van kern-
groepen geconcentreerd rond de grote plaatsen van ge-
noemd gebied vanwaar uit de onderzoekingen zullen plaats-
vinden. Voorlopig streven wij er naar de leden welke nog
niet geheel op de hoogte zijnmet de archeologische mate-
rie via lezingen en excursies het nodige bij te brengen.
De cursus voor amateur-archeologen, die onder supervisie
staat van het Gelders Oudheidkundig Contactbericht en
die het volgende winterseizoen van start zal gaan, zal
hier in niet geringe mate toe bijdragen.
Eén kerngroep is reeds snel na oprichting van de werk-



8. groep gevormd en wel die van Zevenaar, waar een klei-
ne v~ftiental leden woonachtig z~n. Reeds in november be-
gon deze groep met haar onderzoekingen.
In Angerlo werd een IJzert~dbegraving (700-12 v.Chr.)
blootgelegd, in Arnhem in de Koningstraat werden Middel-
eeuwse vondsten gedaan en in Doetinchem werden verschei-
dene sporen van IJzert~dbewoning blootgelegd, alsmede
een compleet vuursteendepot; een werkplaats waar men in
de Nieuwe 'Steentijdhet vuursteen tot werktuigen placht om
te vormen.
Voorts werden er individuele onderzoekingen gedaan te
Beek (Montferland), waar Middeleeuwse scherven 'en vuur-
stenen werden aangetroffen, b~ Etten waar de heuvel van
het voormalige stamslot van Wisch werd onderzocht, b~
Ulft, waar de ruïne van de Schuilenburg werd bestudeerd,
b~ Velp b~ Den Heuvel waar tot op heden geen belangr~ke
vondsten z~n gedaan en b~ Middachten.
Al met al reeds vr~ aardige resultaten voor de nog jonge
werkgroep. Voor de voorlichting van de leden en voor het
gebruik b~ lezingen wordt een diacollectie aangelegd,
alsmede een verzameling literatuur.
W~ hopen dat deze werkgroep in de toekomst nog veel van
zich zal laten horen, en een steun voor de wetenschap
mag z~n. Hierb~ willen w~ tevens gaarne dank zeggen aan
het bestuur van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaa:L"
die de oprichting van deze werkgroep mogel~k heeft ge-
maakt en haar reeds op vele punten gesteund heeft.

B.

NOGMAALS DE RUSSISCHE NAMEN TUSSEN HUMMELO EN ZELHEM.

De mededeling van ons medelid, de heer L.F. Scheurleer,
in het vorige nummer over de RussQsche namen van boer-
der~en, behorend tot het landgoed Enghuizen, heeft reac-
ties opgeleverd.
De heer J. Harenberg te Zutphen deelt QP z~n beurt het
volgende mee:
"De verklaring die de heer Scheurleer geeft is wel de
meest verbreide. Ook J.G. Vos in z~n "Achter R~n en IJs-
sel" en Jac. Gazenbeek in "Uit in Gelderland" geven deze
uitlegging.
Toen ik echter gegevens verzamelde voor "Harnas en Hoe-
pelrok aan de Oude IJssel" over Enghuizen kwam ik een



9. ander verhaal tegen, dat op het volgende neerkomt:
Eén van de zoons van de toenmalige kasteelheer heeft als
élève de veldtocht naar Rusland meegemaakt en heeft deze
overleefd. Naderhand heeft h:ij,ter herinnering aan deze
tocht, z:ijnboerder:ijennamen gegeven van plaatsen, waar-
aan h:ijal dan niet onaangename herinneringen had. M~
lijkt deze verklaring de meestaa!1J1.emel:ijke,aangezien de
namen lang niet alle Russ±sch z:ijn.Weliswaar z:ijndat wel
namen als "Beresina!l en !lMaloi Jaroslawitz!l, doch "Baut-
zen!l en "Jena!l liggen zelfs nu, na de 2de wereldoorlog,
nog niet in Rusland. De twee laatstgenoemde liggen ech-
ter'wel aan de route, die Napoleon gevolgd heeft!"
Ook ons medelid, de heerH. Stam te Arnhem, heeft zich
op deze kwestie bezonnen. H:ijschr:ijfthet volgende:
!lOokb:ijArnhem bevinden zich enkele boerder:ijenmet namen
die herinneren aan veldslagen onder Napoleon, namel:ijk'
Dresden, Leipzig en Moscowa. De boerder:ijMoscowa heeft
z:ijn.naam gegeven aan de begraafplaats b:ijArnhem, die in
deonmiddell:ijke nab:ijheidvan deze boerderij is aangelegd.
Al deze boerder:ijenzijngesticht door H.J.C.J. Baron van
Heeckeren van Enghuizen, die sedert 1821 het landgoed
Sonsbeek b:ijArnhem bezat en die z:ijnbezittingen in deze
omgeving nadien nog sterk uitbreidde. Z:ijngronden reik-
ten tot aan de Koningsweg b:ijSchaarsbergen, waar dan ook
de boerder:ijDresden en Leipzigwer.den gesticht.
Genoemde Baron van Heeckeren van Enghuizen was oud-cava-
lerie-officier en had als zodanig veldtochten met Napo-
leon meegemaakt."
OÖk deze actieve medeleden danken WlJ hartel:ijkvoor hun
opmerkingen.

CHIRURGIJN CROESE EN DE RODE LOOP.

In de jaren 1778-1783 werd Gelderland en met name de Ve-
luwe geteisterd door een gevaarl:ijke,besmettel:ijke ziekte,
in die t:ijdde RODE LOOP genoemd. De versch:ijnselen z:ijnbe-
schreven en geven een beeld dat doet denken aan zware dy-
senterie. Deze ziekte heeft duizenden mensen het leven
gekost, getuige de lange l:ijstenvan overledenen in de be-
graafboeken uit die t:ijd.
In het kader van d-s cursussen voor amateur-historici,
welke de Stichting Contact van Gelderse oudheidkundige



10. Verenigingen en -Musea organiseert, heeft een werk-
groep onder leiding van drs. G.J.Mentink de Rode Loop
in Gelderland bestudeerd. In de Bjjdragen en Mededelingen
van de Vereniging Gelre zullen de resultaten van dat on-
derzoek gepubliceerd worden.
Waarom wjj op deze plaats aandacht vragen voor deze ziek-
te? Omdat de Dierense chirurgjjn Gotfried Arnold Croese
(1722-1781) waarschjjnljjkals eerste de kwaal onderkend
heeft als zeer gevaarljjk. Hij constateerde 11 een soort
van pleuris ziekte:" welke van doenbeginne af met zwaare
ontlastingen vergezeld was en waaraan een en ander ge-
storven was. O.a. de knecht van de we~. Anderszoon,
mulderse te Dieren1t

•

Deze Croese moet een kundig en actief geneesheer zjjn ge-
weest. Een aardige bjjzonderheid is dat hjjvermoedeljjk
heeft gewoond in het huis Hogestraat 7 of 9 te Dieren,
nog steeds bekend als het lIKroese-huis". De leden van
de Oudheidkundige Kring weten dat in dit huis het se-
cretariaat van onze vereniging is gevestigd!
Wie meer wil weten over chirurgjjn Croese en zjjnfamilie
schaffe "het boekje "De vreugde van het genealogisch,
onderzoek'; aan. In dit werkje geschreven door ons mede-
lid Ir.W.D.P.Stenfert, worden de lotgevallen beschreven
van "Drie verwante Dierense geslachten: Stenfert,Kroese
en Stenfert-Kroese". Het boekje is rjjk geïllustreerd
en gevat in een stevig geplastificeerd"'bandje. De prjjs
is f 4,25. Verkrijgbaar of te bestellë;{'bjjde secretaris
van de Kring, Hogestraat 7, Dieren.

U I T DEL EDE N K RIN G.

- G.H.J.Berendsen, Herwen
- H.P.M.Borman,Amsterdam

Charles Filet.,Ulft

J.A. van Beest, Arnhem
Chr. Beumer, Rheden
J.W.Dalenberg,Zevenaar
J.G~J.Flentrop,Zevenaar
Mv.H.L.M.Flugi van Aspermont-d'Hangest Baronesse
d'Yvoy van Mjjdrecht, Rozendaal
Mv. D.S. Goedkoop-Roessingh van Ite"rson, Arnhem
Mv. D. van Griethuysen-Gerzée, Velp
Ir.M.A.Jansen,Doetinchem - Th. Kamphuis, Silvolde



11 • (vervolg "Uit de.Ledenkringtl)

W.Koudijs, Velp
Lilian Lahey, 's-Heerenberg
A.C. Landmeter,Zev.enaar
Mej.M.J.Leeman,Amsterdam
~.Lukkezen, Zevenaar
E. Middelkoop, Doetinchem
G.J. Piksen, Dieren
S.J. Ruyter, Terborg
B. Schoenmaker,Zevenaar
Mej.M.J. Sikkema,Arnhem
A. Tinneveld, Didam
E. Verbeek, Arnhem
Hr. en Mv. van der

Marianne Krüger,Arnhem
- Louis Lahey, 's-Heerenberg
- Drs.J.F.Leeman,Dieren
- Mv.S.Looyen-Jansma, Velp
- Marc Majoor, Arnhem
- Ton Pastoors, Doesburg
- J. van Roden, Zevenaar
- J. van Schie, Dieren

H. ten Seldam, Arnhem
H.Tegel, Zevenaar .

- E.H. Valkenstein, Arnhem
- F. Versteeg, Dieren

Willigen-Dronsberg v.d. Linden, Velp.

w e r den:

Ir. J. Vermeer, de Steeg
M. Wilms, de Steeg (overleden).

N.B. Onze Kring telt momenteel 420 leden.
Dat grote getal danken wijmede aan de
activiteiten van de Archeologische
Werkgroep, waarvan met name de. secre-
taris, de heer R.TuA. Borman, als leden-
werver nummer -één moet worden genoemd.



12.

LEDENVERGADERING
op maandag 13 apr i l 1 9 7 0
om 8 uur in de f.oyer van het Cultureel
Centrum THEOTHORNE te Dieren.

LEZING met lichtbeelden: DIEREN~ TOEN EN NU
SPREKER: ons medelid, de heer H.W. Pieper.
Leden: vr~e toegang Niet-leden f 1,- entree

Tijdens deze populaire avond worden door mid-
del van 2 proj ectoren -ën 2 schermen d i a' s
vertoond van plekjes in Dieren. Men ziet dus
tegelijk de toestand in het begin van deze
eeuwen de huidige situatie.

Voor leden van elders is het gebouw Theothor-
ne het best te bereiken via de Wilhelminaweg,
dat is de weg, waaraan de Gazelle-rijwielfa-
briek is gelegen. Bij de :fabriek steke men de
spoorlijn over en volge de Wilhelminaweg tot
het Winkelcentrum Calluna. Daarachter ligt
het gebouw Theothorne.
Afstand vanaf G.T.W.-station 15 minuten lopen;
vanaf het Spoorstation 10 minuten lopen.

N.B.Hetbestuur is van mening dat het zinvol
is de jaarvergadering te houden niet in
maart, maar na afloop van het vereni-
gingsjaar, dat is na 1 september. Het
stelt voor de huishoudelijke zaken in het
vervolg te regelen tijdens de eerste bij-
eenkomst van het seizoen, dat is in
oktober.


