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DE OPVOLGENDE EIGENAREN VAN HET HUIS HOFSTETTEN
te ELLECOM, en kleine geschiedenis van het huis.

door Drs. C.O.A: Baron Schimmelpennin€k
van der Oye.

Hofstetten l~kt van ouds de naam van het hierna be-
s~hreven huis te z~n. Een studie van de oorspronke-
l~ke stukken geeft echter een kleine correctie. Te-
vens kunnen de opmerkingen dienen als verbetering en
aanvulling op het boekje van A. van der Burg, Ge-
schiedenis van Ellecom en omgeving, 2e druk 1962,
pagina 83-84. Van der Burg s~hr~ft daar: "Hofstetten
is waarsch~nl~k gebouwd door JaDob Petrus Havelaar.
In welk jaar is niet bekend, doch Havelaar is in
1846 op Hofstetten overleden" en "Huize Hofstetten
is in 1849 of '50 verkocht aan Mr. van Petersom Ram-
ring". In de 1e druk pagina 48 schreef van der Burg
bovendien nog dat in 1849 MoE. Havelaar (eigenaar
van Bernhalde) ook Hofstetten s.ch~ntte bezitten,
~etgeen bl~kt uit een rekening voor het zetten van
r'.'it':3nin de broeierij ten laste van Havelaar .
..':ekeningvan het schildersbedr~f Slik uit Dieren),

• Op 1 februari 1835 verkoopt Gerrit van Striep, land-
bouwer te Ellecom, aan Cornelis Wilhelmus van Rheden,
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timmerman op de Middachtersteeg en Steven van 't
Haaff, houtkoper te Doesburg een stuk bouwland te
Ellecom op de hoek van de tegenwoordige Zutphense-
straat en Hofstetterlaan, voor f 600,--. Op 20 de-
cember'1836 verkopen bovengenoemde van 't Haaff en
van Rheden voor notaris Hooglandt te Velp het ge-
noemde perceel, nu echter met een geheel nieuw ge-
bouwd herenhuis, vooralsnog zonder benaming en zon-
der kadastrale nummers, aan Mr. Jacob Jan van Hal-
teren, eert~ds te Amsterdam, thans te Rhedersteeg.
De koopsom bedraagt f 8.000,--. Duidel~k bl~kt uit
deze stukken dat het tegenwoordige Hofstetten is
gebouwd in 1835/36, in de t~d dat het bewonen van
buitenhuizen in Ellecom in trek kwam. Behalve Dal-
stein (1823), z~n de andere thans nog bestaande
huizen later gebouwd: Bernhalde1845, Avegoor 1847,
Ellinchem 1848. Alleen Ketelaar, vroeger Buitenzorg,
l~kt tegel~k met Hofstetten gebouwd te z~n. Dit
bl~kt uit het feit dat, waar in de akte van 1 fe-
bruari 1835 nog sprake is van land van J. Steenbeek
aan de westz~de, dit land in 1836 in handen is van
Jhr. J.A. van Kretschmar van Veen, lid Provo Staten
van Gelderland en lid van de gemeenteraad van Rhe-
den, die in 1843 als eigenaar van Buitenzorg voor-
komt.

In 1838 kr~gen het huis en het land van Mr. J.J.
van Halteren hun kadastrale nummers. Of deze overi-
gens het huis bewoond heeft, valt te betw~felen daar
h~ op 7 december 1838 op het huis Kronenstein te
Baambrugge bl~kt te wonen. Z~n gemachtigde Steven
van 't Haaff, die het huis bouwde, verkoopt voor
notaris Bloemers te Doesburg op die datum aan Pieter
Stephanus van 't Haaff, koopman te Doesburg als ge-
machtigde van Jacob Petrus Havelaar te Rotterdam,
lid van de gemeenteraad aldaar "het buitengoed Vre-
denhoef , zijnd s een nieuw gebouwd herenhuis, met tuin,
erf en .grond, bepotingen en beplantingen" etc.
De kooppr~s bedraagt f 8.300,--. In hetzelfde jaar
(1838) had Havelaar toestemming gekregen om op het
door hem gekochte buitenverbl~f Vredenhoef een koets-
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huis en paardenstal te laten bouwen. Dit is het te-
genwoordige huis Hofstetterlaan 2, dat in 1914 be-
langr~k werd verbouwd.

Havelaar overl~dt op 15 juni 1846, 85 jaar oud, op
Hofstetten, welke naam h~ aan het huis gegeven heeft
in plaats van Vredenhoef. Waar de naam vandaan komt
bl~kt niet. Hofstetten komt als plaatsnaam voor in
Duitsland (1x in Baden en 4x in Beieren) en Zwitser-
land (b~ Bern en b~ Brienz). Heeft de bosbouwstudie
van z~n zoon MoE. Havelaar in Hagenau (Elzas) er
iets mee te maken? De erven JoP. Havelaar verkopen
b~ akte van 28 december 1849 voor notaris Taay te
Arnhem het buitengoed Hofstetten ("herenhuis, afzon-
derl~k koetshuis, bloem- en moestuin en tot wande-
ling aangelegd terrein") aan Leonard Eliza van Peter-
som Ramring, voormalig officier der Grenadiers wonen-
de in den Haag. H~ en z~n vrouw Margaretha Anna Isa-
bella van Damme vestigen zich op Hofstetten.
Van Petersom Ramring treedt later te Ellecom als pre-
sident-kerkvoogd op. De kooppr~s bedraagt inmiddels
f 12.000,--.
B~ onderhandse akte van 27 april 1865 verkoopt het
echtpaar van Petersom Ramring, dat zich weer in den
Haag vestigt, het buitenverbl~f Hofstetten 1tz~nde
een herenbehuizing met stallen en koetshuis en ver-
dere getimmerten" aan het echtpaar Mr. Wicher en
Jacoba Woldringh-de W~s voor f 25.000,--.
Mr. W. Woldringh was totdien griffier van de arron-
dissements-rechtbank te Winschoten en vestigt zich
als rentenier te Ellecom.
Bl~kens een beschr~ving op een aandeel in de Onder-
linge Brandwaarborgmaatschapp~ (1865) is het stenen
huis met pannen gedekt. Woldringh heeft veel aan
het huis en de tuin veranderd, o.a. de driekante
uitbouw aan de voorz~de (1865), kassen (1866/67) ,de
stoep en de trap aan de z~gevel in plaats van de
voorgevel (1880). Hij is jarenlang voorzitter van het
college van curatoren van de inrichting Bethesda te
Laag-Soeren geweest.
Jacoba Woldringh-de W~s overleed op Hofstetten 10
januari 1892, haar echtgenoot Mr. Wicher Woldringh
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overlee-d er eveneens op 24 maart 1894, ruim 82 jaar
oud. Ho:fstetten had hij bij testament gelegateerd aan
Wicher Jacob Woldringh van der Hoop, kleinzoon van
zijn zuster en zwager David van der Hoop. De minder-
jarige, geboren 19 april 1891, had bij KoB. van 31
december 1892 toestemming verkregen de naam Woldringh
als geslachtsnaam voor de zijne te voegen. Mr. Wicher
Jacob Woldringh van der Hoop is onder meer burgemee-
ster van Westkapelle geweest.
Reeds in mei 1900 brachten zijn beide voogden het bui-
tengoed Ho:fstetten in veiling: inzet op 16 mei en
toeslag op 30 mei door notaris van Senden te Dieren.
Het goed was in drie percelen verdeeld, waarvan de
percelen 1 en 2 (Ho:fstetten en de tuinmanswoning aan
de HO:fstetterlaan) voor f 17.800,-- in handen kwam
van de kunstschilder Wilhelm Theodor Emanuël Muller
Kühlenthal, wonende op Dalsteino Perceel 3, een strook
grond tussen Ho:fstetten en het latere Geuberka komt in
handen van Regina Christina van Geuns, later bewoon-
ster van dit huis. Het perceel wordt in 1928 door de
eigenaar van Ho:fstetten weer teruggekocht.
Muller Kühlenthal verhuist naar Baden-Baden, zodat het
huis in 1906 voor notaris van Senden verkocht wordt,
nu aan Mr. Gerrit Nicolaas Manger Cats, gri:f:fiervan
het kantongerecht te Harderwijk, voor f 21.500,--.
Manger Cats vestigt zich later op Ho:fstetten, waar hij
echter in 1909 op 55-jarige lee:ftijdoverlijdt. Zijn
vrouw Jkvr. Cordula Henriette Judith Meijer was in 1905
te Dieren overled'en. Het huis komt opnieuw als legaat
aan een minderjarige, en wel Cordula Sophie van der
Wens, dochter van de zuster van Mevr. Manger Cats-
l\1eijer.De voogden verkopen het huis terstond (november
1909) voor notaris Voorhorst te Doesburg aan Willem
van der Vies. assuradeur te Amsterdam voor f 25.000,-.
Een verplaatsbaar broeikastje en 2 kleine palmen wor-
den van de koop uitgesloten.
1;T 0 van der Vies overlijdt 7 december 1916 op Ho:fstetten
~:.l zijnvrouw Julia Surie verkoopt het huis in april
Î :' 17 "Voor notaris Voorhorst aan Wilhelm Kölling te
L-'x'9nvoor f 30.500, --. Kölling, in 1892 oprichter

van de latere Gazelle rijwiel:fabrieken, werd geboren in
1869 en overleed op Hofstetten 28 augustus 1935. Blij-
kens tijdgenoten was Kölling zeer aan het huis gehecht.
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Z~n nalatenschap kwam aan z~n broer Hendrik Willem,
aan z~n zuster Johanna Wilhelmina en aan hun neef
Jan Breukink. Laatstgenoemde bewoonde het huis met
z~n gezin tot de erfgenamen in februari 1940 een
deling overeenkwamen, waarb~ Hofstetten werd toebe-
deeld aan de broeder en zuster Kölling, beide ven-
noten, later commissarissen van de Gazelle. Het huis
heeft t~dens de 2e wereldoorlog talr~ke mensen ge-
herbergd, en is door een V-2 inslag aan de zuid-west
z~de in 1945 ernstig getroffen.
De Kölling's betrokken in 1954 een door hen gebouwd
huis aan de Hoflaan in Dieren en verkochten in ok-
tober van dat jaar Hofstetten aan de tegenwoordige
eigenaar. Even tevoren was er onder grote belang-
stelling een veiling gehouden van een deel van de
inboedel, welke niet meer in Di.eren kon worden ge-
plaatst. De band tussen de Gazelle en Hofstetten
wordt nog duidel~k geïllustreerd door het tegelta-
bleau van het huis in de hal van de fabriek.
Conclusie: Hofstetten werd gebouw in de t~d dat de
Veluwezoom vanuit het westen belangstelling kreeg
als "rustplaats", hoewel de eigenaar niet steeds
tevens bewoner zal z~n geweest (met name niet tus-
sen 1894-1906). Aanvankel~k werd het huis bezeten
en bewoond door de eigenaar, die met z~n werk was
opgehouden. Eerst in deze eeuw werd en wordt het
huis bezeten en bewoond door een generatie die te-
vens beroepshalve werkzaam is. De kooppr~s zal niet
alt~d de in werkel~kheid betaalde pr~s z~n geweest,
welke hoger was. Wel kan men zien dat het huis lan-
ge t~d een gel~ke verkoopwaarde heeft gehad.

Bronnen: Minuten van transport-akten tot 1865,
collectie van der Hoop, R~ksarchief in

Gelderland (Arnhem), in welke collectie ook reke-
ningen van het huis tot 1886 aanwezig z~n; protokol
V2n notaris vanSenden 1900, notaris-bewaarder te
Arnhem; minuten van transport-akten 1906 tot heden,
tegenwoordige eigenaar.
In het algemeen kan men voor transporten van onroe-
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rend goed de gegevens op drie plaatsen aantreffen:
protokollen der desbetreffende notarissen, b~ de
bewaarder der hypotheken en b~ de (voormalige) eige-
naar.
Genealogie van Halteren, Ned. Patriciaat 1910,p.184;
genealogie Havelaar, Ned. Patriciaat 1925, p.158vv.;-
genealogie Woldringh, Ned. Leeuw 1914, kolom 241;
genealogie van der Hoop, W. W~naendts van Resandt,
Het geslacht van der Hoop ••• 1926; genealogie
Kölling, Gedenkboek 75 jaar Gazelle, 1967.
September 1970

BIBLIOGRAPHIE van H. KERKKAMP
(supplement 11 - februari 1971).

Wat van den t~d behouden bleef en door den oorlogs-
storm werd verwoest. Een inventarisatie van oud-
Velp, (vermoedel~k) Arnhemsche Courant tussen 1946
en 1950.

Uit de historie van kasteelOverbeek te Velp. Oor-
konde.vermeldt de vroegste eigenaren, (vermoedel~k)
Arnhemsche Courant 1947.
Vgl. overeenkomstige titel uit Velpsche Courant in
Mededelingen nr. 46, blo 5.

"De Wet" in "Oude Jan", (vermoedel~k) Arnhemsche
Courant, eind augustus 1949.

Grafstenen in en om Oude Jan. Mogen door de restau-
ratie niet in het gedrang komen, (vermoedel~k)Arn-
hemsche Courant, begin juni 1950.

Restauratie van de Oude Jan is thans b~na geheel
voltooid, (vermoedel~k) Arnhemsche Courant, eind
juli 1950.

'n Velpse predikant stichter van gemeente van Huis-
sen, (vermoedelijk) Arnhemsche Courant, tussen 1946
en ';950.
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"De Engel" heeft een nieuw uithangteken, Mededelingen
Oudheidkundige Kring, nr. 48, februari 1971.

N.B. Het op blo 3 van nr. 47 vermelde artikel:"Het
oude Nederhagen viel onder slopershanden" (uit de
Arnhemsche Courant) is van begin november 1947.

w~ danken deze aanvulling, met uitzondering van het
artikel over "De Engel", aan de verzameldrift en de
speurzin van ons medelid ir. G. Berends te 's-Gra-
venhage. W~ z~n hem daarvoor zeer erkentel~k!

"D EEN GEL" heeft een nieuw uithangteken
door H. Kerkkamp

Volgens the History of Sign-boards zou de Engel op
uithangtekens z~n ontleend aan de Salutatie en als
grond hiervoor wordt opgegeven, dat h~ hierop b~na
nooit anders voorkwam dan met een rol in de hand.
De Maagd, wordt gezegd, was, na de reformatie, als
eerste Katholiek zinnebeeld weggelaten en de engel
alleen overgebleven.
Van Lennep en Ter Gouw menen dat dit voor ons land
niet opgaat. Hèt zou dan enkel de engel Gabriël
kunnen z~n. "Engelen (vertonen zich hier) in 't
algemeen doorgaans vliegende en dan meest verguld
en met een krans of kroon in de hand, waarvan men
nog een versleten exemplaar kan zien uithangen aan
ft logement den Engel, dat aan den voet van ft
prachtige Rheder.oord gelegen is."
Tientallen jaren heeft er vervolgens een klok uit-
gehangen. In 1970 kwam er weer een vergulde engel
met een bazuin voor in de plaats.
Men kende in ons land een legio engelen: gouden,
vergulde, blauwe,witte. Een paar eeuwen geleden
had "De Engel" te De Steeg een eigenaar, die Enge-
len heette. Naar het uithangteken? Of was het om-
gekeerd?
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BOE KEN N I E U W S.

H. Kerkkamp "Waterraderen wentelden in Velp en Rozen-
daal" ,

uitgave NoV. niddenstandsdrukkerij "Mercurius", Velp
1970. Met 1 kaartje en vele afbeeldingen; 95 pagi-
na's; f 9,90.

Niemand zal hebben gedacht bij het lezen van de bibli-
ografie in de Medelingen van de Kring ter gelegenheid
van de tachtigste verjaardag van doeheer Kerkkamp ,
dat deze lijst zo spoedig zal moeten worden uitge-
breid. Verbazen doet het ons echter niet!
In 1969 verscheen het fraaie werk "Gelders molenboek",
welk boek onder meer een inventarisatie bevat van de
molens in Gelderland. Ten aanzien van de gemeente
Rheden treft men een uitvoerige beschrijving aan van
de watermolen "Van Lennepsmolen", de enige nog be-
staande molen op het grondgebied van de gemeenten
Rheden en Rozendaal. De heer Kerkkamp had aan deze
molen destijds reeds een boekje gewijd "De Van Lenneps-
molen uit puin en as herrezen" in 1967 door de Kring
uitgegeven. Alleen deze molen heeft een rad dat nog
kan wentelen!
Vanzelfsprekend kwam de vraag op wat er aan gegevens
te vinden was ten aanzien van de niet meer bestaande
molens in onze gemeenten. Kerkkamp nu heeft na veel
speurwerk en met zijnuitgebreide kennis van de plaat-
selijke geschiedenis de watermolens in Velp en Rozen-
daal, 17 in getal, behandeld.
De indeling van het boek is als volgt:
"Van malen, molens en molenaars" bevat een inleiding
in het algemeen op korenmolens, leer- of zeemmolen,
oliemolen, grutmolen, kopermolens en wasmolen en de
beschrijving van deze molens in Velp en Ro z-aride.a.L,
"De kunst van het papiermaken en de eerste papier-
molens" bevat een algemene inl.eiding op de papier-
molens, welke in het volgende onderdeel "De Velpse
en Rozendaalse papiermolens" ieder afzonderlijk wor-
den behandeld. Het laatste onderdeel is "Drie eeuwen
papier-industrie op de Veluwe en in het bijzonder aan
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de Veluwezoom". Het boek wordt besloten met een op-
gave van de voornaamste gedrukte en ongedrukte bron-
nen.
Het boekje is r~k geïllustreerd en maakt een verzorg-
de indruk. Enkel ter aanvulling enige opmerkingen.
Op p. 38 leze men I.A. in plaats van J.I. N~hof'f'als
schr~ver van "Geldersch Arkadis". Op p. 27 staat ver-
meld dat Overhagen in 1711 door koop in handen van
Van Spaen van Biljoen kwam; op p. 73 staat dit f'eit
op het jaartal 1707. De in liquiditeits-moeil~kheden
verkerende Everard Huygens moet in 1707 Overhagen
onderhands aan Frederik Willem van Spaen hebben ver-
kocht. Vermoedel~k z~n na dit t~dstip moeil~kheden
met de crediteuren van Huygens gerezen, want de over-
dracht van het goed speelt ook nog in 1708.
Het boekje "Waterraderen wentelden in Velp en Rozen-
daalIl bevelen w~ van harte aan.

Deel XXI van het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek,
opgedragen aan Mr. A. Staring, bevat een met af'beel-
dingen verr~kte b~drage van Jhr.Drs. H.W.M. van der
W~ck "Het heerl~k Rosendael, mede in verband met an-
dere jachtverbl~ven van Willem 111" (p. 5-38). Zoals
de titel al aangeef't wordt de aanleg van Rozendaal in
het laatste kwart van de 17e en het begin van de 18e
eeuw beschreven, waarb~ is aangegeven wat er nog van
die aanleg overbleef' en wat er in de loop der t~den
verloren ging.
Zoals steeds bl~kt ook uit dit artikel hoe bevreem-
dend het is dat geen gegevens voorhanden z~n in het
archief' van Rozendaal omtrent de verbouwing van het
huis noch over de w~ziging van de parkaanleg onder
het echtpaar Lubbert Adolf' Torck en Petronella van
Hoorn (vanaf' 1717).

Over de bovengenoemde Torck bevat de dissertatie van
J.R. Bruyn (1970) "De Admiraliteit van Amsterdam in
rustige jaren, 1713-1751. Regenten en f'inanciën,
schepen en zeevarenden", interessante mededelingen.
Belangstellenden verw~zen w~ naar het december-nummer
1970 van het Gelders Oudheidkundig Contactbericht,
waar een bespreking van dit boek is opgenomen.
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Tenslotte willen wijnog vermelden een te Parijs (1970)
door Claude Arthaud en Paris-Match uitgegeven werk
"Les palais du rêve" van de hand van Claude Arthaud.
Tem:j.ddenvan Europese paleizen staat Rozendaal als
enig Nederlands kasteel (paleis?) genoemd. Het boek
bevat prachtige foto's, steeds per gebouw voorafge-
gaan door een ip~eiding. De foto's van Rozendaal be-
treffen voornamelijk de schelpengallerij en de water-
partijen; de inleiding op Rozendaal is slordig.

S. v.d. O.

A.J. HARBERS OVERLEDEN.

Op 20 december 1970 overleed in de ouderdom van 90
jaar in het Bejaardencentrum Rhederhof te Worth-Rhe-
den de heer A.J. Harbers, nestor van onze Kring.
De overledene, lid vanaf de oprichting in 1954, was
een trouw bezoeker van de bijeenkomsten, vooral in de
jaren toen zijnechtgenote nog leefde en zijnkracht
ongebroken was. Bijde zomertochten ontbrak de heer
Harbers nimmer. Enkele keren schonk hijinteressante
archivalia voor onze verzameling.
Wijgedenken hem als meelevend lid en bescheiden,
prettig mens.

U I T DEL EDE N K RIN G.

Ingeschreven werden:

Mr. L.F. Berretty, Velp
Mej. D.E. Bosch, Dieren
Mevr. H.M. Buitenhuis-Schaap, Dieren
Mevr. E.L. de Jong-Walbeehm, Arnhem
Mej. J.D.C. van Leeuwen, Velp
JoJ. Martens, Arnhem
H.J. te Paske, Dieren
G.M. Rabeling, Doesburg
Mevr. GoA. Remmers-Tooren, Velp
J. Sons, Dieren
J.A. Vegter, Doetinchem
H. Veldkamp, Doetinchem
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(vervolg Uit de ledenkring)

J.B. Vogel, Rheden
A.J.A.W. de Vries, Rheden

Afgeschreven werden:

Hr. en Mevr. W.J. Beltman, Velp
Hr. en Mevr. Ir. M. Dirkzwager, Ellecom
Mevr. J. van Egmond-van Bergen, Velp
A.J. Harbers, Rheden (overleden)
S.A. Hermus, Velp
Mej. W.A. Hoog, Velp
W. Immens, Doetinchem
Hr. en Mevr. Jalink-Colenbrander, Doetinchem
A.W. Jongkind, Ellecom
Mej. H. Kuilman, Lobith-Tolkamer
F. Kunst, N~megen
Mej. A. Laarman, Aalten
Mej. W. Lammers, Terborg
W.J. Melchers, Velp
Hr. en Mevr. Nieuwkerk-Kramer, Doesburg
Tom Ordelman, Arnhem
A.J. Renskers, Dieren
P.J. Schr~ver, Arnhem
H. ten Seldam, Arnhem
W.H. van S~ll, Rheden
J. Tellinga, Dieren
F. Versteeg, Dieren
Mej. J.J. de Vries, Velp

0 N Z E U I T G A V E N.
Nog verkr~gbaar zijn:

H. Kerkkamp: De Oude Jan. Geschiedenis van de 'vroeg-
middeleeuwse kerk te Velp f 3,--

H. Kerkkamp: Rozendaal, een heerl~kheid,
2e druk f 3,50

f 3,50H. Kerkkamp: Biljoen en daar rondom
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(vervolg On~e uitgaven)

H. Kerkkamp: Bewogen jaren (Velp in de Franse tijd)
f 3,50

Ir. W.D.P. Stenfert: De vreugde van het genealogisch
onder~oek - Drie verwante Die-
rense geslachten: Stenfert,
Kroese, Stenfert-Kroese f 4,25

Kadastrale Atlas anno 1830 van Velp, Rheden en Dieren
in 75 bladen benevens kohieren met
vermelding van de eigenaren, grootte,
grondgebruik etc., inclusief een uit-
voerige, deskundige inleiding door
dr. J.F. van Oosten Slingeland

in stofmap f 46,--.

Mededelingen van de Oudheidkundige Kring, herdruk van
de nummers 1 t/m 5 f 2,50
Ver~amelbanden voor de Mededelingen f 3, --.

Te bestellen bij de secretaris, E.J. Jansen, Hogestraat
7, Dieren, door storting op diens postrekening 937819,
met vermelding van het bedoelde.

AVONDEXCURSIE naar het Museum van de Grenadiers
en Jagers, Onder de Linden,
Arnhem op donderdag 25 februari 1971.

Na heel wat wederwaardigheden is sinds 1969 het histo-
risch museum Grenadiers en Jagers weer voor het publiek
opengesteld.
In twee ~alen van het voormalig Militair Hospitaal
wordt op aanschouwelijke lrJ'ijze140 jaar vaderlandse mili-
taire geschiedenis uitgebeeld.
Op d.orid.e r-de.ga.vorrd 25 februari a. s. ~ijnde led-en van on-
~e Kring hartelijk welkom in het museum. Wij worden ont-
vangen door de Kapitein H.F. Fabri, conservator, die
allereerst een causerie voor ons houdt met dia's over
de geschiedenis van de Grenadiers en Jagers en het
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museum.
Na de pauze, waarin (tegen betaling) een kopje kof-
fie verkrijgbaar is, wordt het museum gezamenlijk be-
zichtigd.
Dit is een unieke gelegenheid om kennis te maken met
een stuk militaire geschiedenis, waarvan men over
het algemeen niet zo heel veel weet.
Om 7.30 vertrekt een G.T.W.-bus uit Dieren richting
Velp. Deze stopt op verzoek aan de halteplaatsen en
vertrekt uiteindelijk om 7.45 u. vanaf het Naeff-flat
te Velp.
Deelnemers di€nen zich UITERLIJK 22 FEBRUARI a.s.
telefonisch of per briefkaart aan te melden bij de
secretaris E.J. Jansen, Hogestraat 7, Dieren,
telefoon 08330 - 4 6 9 2, met vermelding van de hal-
te, waar men wenst in te stappen.
De kosten bedragen f 2,- per persoon. Af te rekenen
in de loop van de avond. Introductie is toegestaan.

BIJZONDERE LEZING met lichtbeelden op
VRIJDAG 12 MAART 1971.

om 8 uur in hotel De Engel te De Steeg
Spreker: Ons mede-lid, de heer H. Gerritsen

uit Wassenaar.
Onderwerp: DE SLAG BIJ HASTINGS (1066)

De heer Gerritsen, oud-Velpenaar, directeur
van een bekend-e verzekeringsmaatschappij,
heeft speciale studie gemaakt van de beroem-
de slag bijHastings. Hijheeft verschillende
reizen naar Engeland en Frankrijk gemaakt om
de situatie terplaatse te bestuderen en om
kerken en musea te bezoeken. Wijprijzen ons
gelukkig dat ons mede-lid het verzoek heeft
willen inwilligen een lezing over zijnhobby
voor de Kring te houden.
Leden: Toegang vrij Niet-leden f 1,- entree


