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;7.hederoord.
(Slot)

door R.H. HOFENK.
DE BOECO P.

Deze voorm~lige boerenhofstede was oorspronkel~K een bezit-
ting van het adellÜk geslacht Thoe Boecop, dat ook genoemd
wordt in de geschiedenis van Elburg en van Ernst. Het was een
der eerste aankopen van Rhederoord - 1657.
De boerderü is in 1901 omgebouwd tot een pracht ig landhuis 9waar-
van de tegenwoordige R.K. pastorie nog een overblijfsel is.
Baron Jules Brantsen, de oudste zoon van de eigenaar van Rheder-
oord woonde ht er-, Er was toen al een installatie voor elect:ds::h
licht. Deze miniatuur-centrale bevond zich in een klein ge-
bouwtje aan de weg naar de Diepesteeg. Dit huisje bestaat nog.
Jules Brantsen richtte achterin de boomgaard een verplaatsbaar
circus op , dat later (1902 en 1903) ook reizen door Frankrijk
maakte. Een aantal steegse inwoners reisde mee als circus-be-
dienden. .
Omgekeerd huisden in het rustige dorpje vaak "vreemde" kost-
gangers, zoals acrobaten, athleten, speldenvreters, clowns,bal-
letmeisjes, enz. (meest Duitsers en Tsjechen)



~J EER BOS C H is de nog best aande boerderij aan de weg naar
de Röuwenberg. Deze werd kort na de Boecop

door Rhederoord gekocht. Van hier liep de "Kerkweghllnaar de
Grote Roos.

ENGELENS CLUYS. Het gedeelte van Rhederoord Oostel~k van het
Rozenbos, was eert~ds de bouwhoeve de Cluys.

In de 16e eeuw was hier eigenaar een zekere Engelen. Deze bezat
ook landerijen in ft gebied van Ter Horst. staat de naam "de En-
gel" misschien in verband met Engelen?
Latere bezitters van de Cluys waren Gerrit en Willem Otters. Deze
laatste verkocht het goed aan de familie van Rhede (1689).
In 1766 kocht Willem Reinier Brantsen de Cluys met inbegrip van
de Schaapsdrift. De verkoopster was toen Vrouwe Maria van Nas-
sau, douairia'ire van Rheede, vrouwe van Herrevelt 0

Het verlengde van de weg door het Rozenbos is nog een voorbeeld
van een schaapsdrift , d.i. een zeer brede weg, waarover de herder
van de Cluys de~hapen leidde naar de (toen nog t) zo maagdel~ke
en rustige Rhedense heide.
Tot slot van deze aantekeningen over Rhederoord volgen hier nog
enkele getallen betreffende de waarde van het geld, ongeveer twee
eeuwen geleden.
Een eenvoudig huisje met erf gold van f 400 tot f 800. 9 ee~ melk-
beest:!:: f 40.-, een vet "verken" f 10.- een grote boerenhoeve
van f 4000. - tot f 8000.-
Volgens een taxatie van Rhederoord (1801) werd het kasteel met
tuin, tuinbeelden en al het bos er omheen begroot op f 72.000.
Met de grote bouwhoeven en kleine arbeiderswoningen werd de gehe-
le bezitting (met inbegrip van Valkenberg en de heide daar achter)
officieel getaxeerd op f 113.675.-

+ ++

Het is thans alles anders geworden op Rhederoord. Het mooie park
is gespaard voor het allerergste wat het had kunnen overkomen~
verkaveling voor villa-bouw.
MOge het in zijntegenwoordige, nuttige bestemming nog heel lang
velen tot zegen z~n 1
2.



GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

(vervolg)
door E.J.Jansen

Ons een beeld te vormen van Godron's persoon is niet gemak-
kel~K. De Rozendaalse paedagoog-auteurJ.A.SLEMPKES voerde hem
ten tonele in het "Historisch TaferelenspelDelvend Omhoog !",
opgevoerd in 1934 bij de ingebruikneming van het Openluchttheater
te Velp-Rozendaal.
In het manuscript van Thomassen vinden we op pag.137 een gebrekki-
ge pen-tekening, voorstellend een gebaard en gebrild persoon, in
kuitbroek en sli.pjas.,gedekt door een staartpruik en voorzien van
een stok~ ongetwijfeld het portret van onze koster-schoolmeester.
Een ander, volledige~ beeld, dat zijnnagelaten dagboekfragmenten
ons geven~ een gewichtig persoon, vraagbaak van het dorp, tafel-
dichter van adel en gezeten burgerij, vurig oranjeklant, gelovig
Christen,conscientieus koster en verdienstelijk paedagoog - zeker
voord:l.e t.ijdl
Godron's prinsgezindheid WaS oorzaak dat hijuit Renswoude weg
gi.ng, waar hij door de Heer Taets van Ameróngen - Vurig patriot -
uit zijnambt was ontzet.
De Velpse schoolmeestersplaats was vacant, daar Jan van Hien we-
gens onzedelijk gedrag zijnontslag had gekregen. Godron mocht re-
kenen op de steun van niemand minder dan Prins Willem V, bij wie
hij zich had beklaagd over de behandeling, te Renswoude ondervon-
den. .
De Prins schonk hem een gratificatie van f 180.- en beloofde hem
glle steun. Earon Torck van Rosendael, p~insgezind, invloedrijk
ambtsjonker, was bereid, Godron een kans te geven. Op 28 febru-
ari 1787 kwam deze naar Velp om aan de predikant, Ds. stolk te
worden voorgesteld en examen af te leggen. We krijgen de indruk,
dat dit examen meer betrekking had op het kosterschap dan op het
werk in de school.
De meester moest Handelingen 5 voorlezen en zingen Psalm 33~7 en
8 en Psalm 36~2. Ook te Rozendaal moest hij zijnzang- en lees-
kunst tonen. Er waren blijkbaar ook mede-sollicitanten: tot ie-
ders verwondering kon Godron Psalm 27:7 wel zingen en zijniet !



Zoals dat meer gaat, hadden wangunstige personen lasterpraatjes
over Godron rondgestrooid, die tijdens het onder4oud op het kas-
teel ter sprake kwamen.
Desondanks werd onze vriend benoemd. Op een tractement van f 30.
per jaar. Het schoolhuis te Velp, dat er vervallen en vervuild
uitzag, zou in goede staat worden gebracht. En zo deed meester
op 1 mei 1787 zijnintree.
De familie Godron was van Franse afkomst: Hugenoten, om des ge-
loafs wil naar Nederland uitgeweken. Een familietak bleef in
Bordeaux wonen. In de Franse tijdwerd in het meestershuis eens
een Frans offièier ingekwartierd, die ook Godron bleek te heten.
Deze behoorde tot genoemde tak en wist heel wat familiezaken te
vertellen. Naderhand hoorde men niets meer van hem. Hij sneuvel-
de wellicht in een van de vele Napoleontische oorlogen.
Godron's ouders, Jacobus Godron en Helena Boomkens? woonden te
Utrecht, toen hun zoon Theodorus op 26 mei 1754 werd geboren en
op 28 mei d.a.v. in de Catharijnekerk werd gedoopt.
Godron's vrouw Neeltje ter Nis? overleed te Velp in 1809.
In 1811 - de 2de van zomermaand - hertrouwde Godron met Johanna
Bleumink, zijnhuishoudster. (wordt vervolgd)

DE V~~ LENNEPSMOLEN.

Enige tijd geleden lazen we tot onze blijdschap in de couran-
ten, dat het Gemeentebestuur van Rheden besloten heeft, de nodi--
ge gelden ter beschikking te stellen teneinde de oude Velpse Wa-
termolen uitwendig te r-estauraren.
W~j spreken onze waardering uit voor dit besluit. Velp' s histori-
cus, de heer H. KERKKAMP, vertelt ons nu een en ander over de ge-
schiedenis van deze molen, gelegen aan de beek ten zuiden van
het Velpse postkantoor.

+ ++
Hoe oud de watermolens te Velp precies zijn,weten we niet, maar
reeds in 1025 behoorden er tot de goederen van wijlen graaf Balde-
rik op de Veluwe.
Deze graaf was gehuwd met gravin .àdeLa , En berucht echtpaar l
Hun goederen vielen aan de leenheer, koning Hendrik IV? terug.
In de giftbrief van 1076, waarbij deze het goed Bruoche (Broeker-
have - tegenwoordig Biljoen - Red.) aan de st.Pieterskerk te
4·



Utrecht schonk, wordt ook van de molens melding gemaakt. Toen was
de naam echter nog niet Van Lennepsmolenz de van Lenneps waren
latere eigenaars. Nog weer later bezaten Van Lenneps het kas-
teel Biljoen.
Volgens de stichtse Leenregisters werd 29 april 1434 Ryqwyn v~~
Camphuys met de Velpse molen beleend en na diens dood werd Ilde
Hof te J3ovendorpe" 7 juli 1457 ingeschreven ten name van Roelof
van Lennep. Daarna aan verscheidene nakomelingen. In een leen~
brief van 1623 lezen we van de Van Lennipsmoolen, in een van
1682 van het leengoed tot Bovendorp, genaamd Lennipsmolen.
OorspronkelDk is het goed dus een onderhorige hof geweest van
J3roekerhave. Het bovendorp bestond nog slechts uit enkele hui-
zen langs de hoofdweg. Deze hof lag ztri.deLijk van de Hendrikus
Avelinghstraat, het tweede huis. J3Ddeze hoeve werd de molen
"gelegd". Hijheeft blijkbaar nooit tevens tot woning gediend.
Latere bezitters rujn:Van Spaen (van Biljoen), Jacob Willemvan
Eck (van Overbeek), verschillende Avelingh's, D. Gerritsen, Gebr.
Gerritsen. In de raadsvergadering van 18 november 1924 werd de
molen voor f 10.000 als historisch museum aangekocht. .
Het was een korenmolen. TijdelDk achijnt er ook eikenschors (voor
de leerlooierijen) gemalen te zDn, gezien de naam !IN.V. Velpsche
steenfabrieken, Koorn- en Schorsmolen" (1916).
Het waterrad draaide dag en nacht door. Kon de melen al het
graan niet gemalen krDgen, dan werd (omstreeks 1850) een rosmo-
len, meestal getrokken door een blind paard, in werking gesteld;
daarna een stoommachine en vervolgens een gasmotor.
Op st.Peter-en-Paulsdagh 1534 heeft Roeloffvan Lennep bepaald,
dat "uyt syne waetermoele gelegen tot Velp" een jaarlijkse rente
van "tien enckele goede Hartogh Ph(ilip)s gl off de rechte waer-
de daervoor" zou komen aan Arnt Leydecker, Canoniek en Scholas-
ter der kercke van St. Wolburgen binnen Arnhem en syne erven".
In 1629 ging de molen, evenals talrijke hui zen in de omgeving, bij
de inval van Spaanse troepen in vlammen op.
In vorige eeuwen rustte op de molenaar de plicht, de Klapbrug
(bD het postkantoor) te onderhouden en eens per jaar moest hij
de beek "ruimen" vanaf deze brug tot de gronden van J3iljoen toe.

H. Kerkkamp.
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1 ED E N L IJ S T
op 1 september 1956.

Bestuur.
Ir. J.F. van Oosten Slingeland, de Steeg, Voorzitter, 1954.
E.J. Jansen, Dieren, Secretaris, 1954.
H. Kerkkkamp, Velp, Penningmeester, 1954.
s. Jansen, Velp, Archivaris, 1954.
Mr. Th. Rijnenberg, Velp, 1954.
F. van Zadelhoff, Dieren, 1954.

1 ede n.
H.van Aalst, Velp, 1954
W.F.C.H. graaf van Aldenburg
Bentinck, de steeg, 1954.
W.J.Augustijn, Velp, 1954.
Mevr. M.J.C. Avelingh-Reijers,

Velp 1954.
J.Bakker, de steeg, 1954.
W.B.Barendrecht, Velp, 1954.
G.H. Beek, Dieren, 1954.
H.G.Beekhuis, Dieren, 1956.
J.J.Bergsma, Rheden, 1955
Mevr. M.H.Beumer-Slempkes,

Rheden, 1954.
Ad.van Beurden, Velp, 1955.
J.B.G.Bloemendaal,Dieren, 1956.
Mevr. G.A.J.Bloemendaal-Smits,

Dieren, 1956.
Mevr.M.Bloemers-Snellen,

Velp, 1955.
J.Blokland, Velp, 1954.
Mevr. G.J.Boelema-Klein Rensink,

Velp, 1955.
Mej. F.Boerman, Dieren, 1955.
J. Boerman, Dieren, 1954.
Mej. J.B0m, Ellecom, 1955.
A. Bos, Ellecom, 1956.
G. Bos, Dieren, 1954.
G. Bosman, Velp, 1954
H.J.Bosman, Ellecom, 1954.
6.

Mej. W.Bosman, Ellecom, 1956
R.J.Braakhekke, Velp, 1956
J. Braakman, Velp, 1954
F.J.Ch.Bredschneyder, Velp, 1954.
J. Breukink, Dieren, 1956
Mevr. C.Breukink-van der Kloot

Meyburg, Dieren, 1956.
M. Breukink, Dieren, 1954.
Mevr.W. Breukink-Dijkstra ,

Dieren, 1955.
P.N.van den Brink, Rheden 1954.
D. Brinksma, de steeg, 1954.
J. de Bruin, Rheden, 1954.w. de Bruin, Rheden, 1954.
A.van der Burg, Ellecom, 1954.
P.W.van der Burg,de steeg, 1954.
Mr. A.J.1.Buurman van Vreeden,

Velp, 1955.
J.1. Couvee, Rheden, 1954.
Dr. A.R.Dael, Velp, 1954.
E.Dikker Rupkes, Ellecom, 1954.
S.AoDoevendans, Dieren, 1954.
G. Duyfjes, Velp, 1955
Mej. M.C.Duyfjes, Velp, 1954.
G.van Engelenburg, Arnhem, 1955.
F.van Erpers Royaards,

Wageningen, 1956
Drs.J.J.Everhardt, Velp, 1956.



F.H.Fentener van Vlissingen,
Velp, 1956.

H.W.T.Fokkema Wurfbains
Spankeren~ 1954.

H,G.Geerlings, Arnhem, 1954.
J.B.GutterswÛK, Velp, 1955.
A.van Güzen, Velp, 1955.

+)Mej.A.c.van ft Haaff, Velp, 1956
D.M.M. d'Hangest baron d'Yvoy

van Mijdrecht,Rozendaal,1956.
A.J.Harbers, Rheden, 1954.
G.J.Harmsen, Ellecom, 1955.
Mevr.L.I.den Harto~~van der

Vaart, Velp, 1955.
C.G.van der Hengel,de Steeg,1955
Ir. J.B.Herts Velp, 1955.
R.H.Hofenk, Arnhem, 1955-
MejoJ.E.M.Homoet, Ellecom,1955.
J.J.van 't Hooft van

Huysduynen, Velp, 1954
w. Hoogenboom, Velp, 1954.
Mevr.J.C.Hoogenboom-

Désandré,Velp, 1956
B.A.Hupkes, Ellecom, 1955.
H.W.M.Hupkes, Ellecom, 1954.
J.G.Hupkes, Dieren, 1956.
Ir.A.J.lngen-Housz,Velp,1954.
Mevr.J.H.JansenTKruyswÜk,

Dieren, 1955.
S.M.Jolink, Velp, 1954.
Mej. B.Jordaan, Velp, 1956.
Mej.C.E.A.Kantelaar,Velp,1955·
Mevr.A.M.O.ten Kate-

van Binsbergen, Velp,1955
H. Klaarhamer, Velp, 1955-
L. Kool, de steeg, 1954.
J.A.te Kronnie, Dieren, 1954.
G.B.Kruizinga, Dieren, 1956.
P. Leeman, Dieren, 1954.
A. de Leeuw, Ellecom, 1954.
J.J.Chr. Liet, Rheden, 1954.

+) I.J.Ham, Rotterdam, 1955.

J.Th.D.Lincklaan Arriens,
De steeg, 1955

Mevr.W.A.Lincklaen Arriens-.
. ten Cate, de steeg, 1955
Ir. R.K.van Lunzen, Velp, 1955
G.van Maanen, Dieren, 1954.
Mevr.A.M.van Maanen-

VerrÜnStuart,Dieren,1954.
Mej. J.G. van Maanen,Velp,1956.
J.V.van Marken, Velp, 1954.
J.C. Meijer, de steeg, 1955.
H. Minkman, Worth-Rhedeny 1954.
W.Muis, Velp, 1954.
Mej.E.van Nes~ Dieren~ 1955.
Mej.G.van Nes, Dieren, 1954.
Dr.lr.H.G.Nolen, Rheden, 1956.
Mevr.H.G.Nolen-van Walsum,

Rheden, 1956.
Mevr. H.B.Noyon-Fleming ,

Ellecom, 1955.
-Mr.Dr.G.L.van Oosten Slingeland,

de steeg, 1954.
Mevr.A.G.van Oosten Slingeland-

Verster, de Steeg~ 1955.
W.F.T. baron van Pallandt,

Rozendaal, 1954.
J.Polderman, de steeg, 1956.
A.B.Prinsen, Dieren, 1956.
Drs. E.Roelofsen, Velp, 1954.
Mr.O.W.Ritter, Ellecom, 1956.
Mevr~J.Ritter-Barones van

Boetzelaer, Ellecom, 1956.
O.w. de Roos, Ellecom, 1956.
Chr.H.Roosa, Velp, 1954.
Mevr.H.J.Rijnenberg-Perk,

Velp, 1955.
W.G.Salemink, Dieren, 1954.
J.van de Sande, Velp, 1954.
Mej.J.M.van Schelven, Velp,1955.
M. Schenkeveld, Rheden, 1956.
L.F.Scheurleer, Velp~ 1954.
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O.Schutte, Rheden~ 1954.
Mevr. J.Schutte-Appeldoorn,

Rheden, 1954.
J.P.Simoons, Dieren, 1954.
H.G.J.Slik, Dieren, 1954.
Mej. A. Staab, Arnhem, 1956.
H.J.Stenfert, Dieren, 1954.
G.J.Terpstra, de steeg, 1955.
Ir.M.B.W.des Tombe, Velp, 1955.
M.Trap, Velp, 1954.
B.van Varik, Velp, 1954.
Joh.Visser, Arnhem, 1954.
J.de Vos, Velp, 1954.

P. de Vries, Velp, 1955.
Mevr.H.M.Wefers Bettink-

Brouwer, Ellecom, 1955.
F. Wellink, Rheden, 1956.
G.W.Westerveld, 'Velp, 1956.
W.Wielheesen, Spankeren, 1955.
G.W.M.Willemsen, Velp, 1956.
W.F.Winkelman, Dieren, 1956.
Mej. G.A.van der Zande,

Ellecom, 1956.
W.Th.C.Zimrnerman, Velp, 1954.
M.de Zwaan, Dieren, 1954.
T. Zwart, Velp, 1954.

WINTERPLANNEN •
Ook in het ingetreden "seizoen" hoopt ons bestuur de leden enige
prettige en leerzame avonden aan te bieden.
Er is naar gestreefd, de nodige afwisseling te brengen.

Op VRIJDAG 5 OCTOBER komt de bekende folklorist D.J.v.d.Ven
uit Lunteren in Velp voor ons spreken over het onderwerp.
"Van Vrijen en trouwen op het boerenland in de goede oude

tijd". Zie convocatie.
Op WOENSDAG 7 NOVEMBER spreekt in Dieren Ir.H.J.Lugtme~er
uit Eerbeek .overr "Het karakter van de Veluwe-bevolking,
haar zeden en gewoont en",
In JANU.ARI hopen we in de steeg te luisteren naar Mr.K. Schaap,
Archivaris van Arnhem, die een nieuwe collectie lantaarn-
plaatjes over zijnwoonplaats meebrengt.
Op 20 FEBRUARI spreekt Prof.Dr.C.R.Edelman uit Bennekom in
de Steeg over~ "De ontginningsgeschiedenis van de zandgron-
den, inzonderheid op de Veluwe~
De Algemene Vergadering, gevolgd door het traditionele "pma±-
uurtje" kunt U verwachten in de maand MAART, dit maal te
Velp.
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Als gevolg van een wens, voortgekomen uit onze Ledenkräng , heb-
ben we getracht een spreker te vinden, die ons kon vertellen over
de opgravingen in de Ned.Herv.Kerk te EIst (O.B.). De zeer des-
kundige Dr. J.E.Bogaers te 'Amersfoort, die naar aanleiding van zijn
werk te Elst een dissertatie schreef, was echter komende winter
verhinderd, ,voor ons te spreken. Men houde deze voordracht te
goed tot het volgend seizoen.
Ook moet nu de voorgenomen excursie naar EIst in juli '57 worden
uitgesteld.
TERUGBLIK.
Met voldoening mogen we terugzien - wie ziet liever terug in het
verleden dan een oudheidkundige 1. op de excursie's, die we onze
leden tijdens de afgelopen zomer mochten aanbieden.
De ontvangst in het fraaie Doesburgse Raadhuis was boven alle ver-
wachtingQ Een 70-tal aanwezigen luisterden geboeid naar de inte-
ressante lezing, die de stads-archivaris, de heer W.Zondervan, o-
ver de geschiedenis van deze oer-oude plaats hield. Het bezoek
aan het archief was een belevenis, terwijl de tentoongestelde ar-
chivalia ieders aandacht hadden. Dank aan de heer L.Westera,die
"zijn"museumvoor ons openstelde. Het gemeentebestuur, dat ons
ontving en heerlijke thee deed schenken, heeft ons wel aan zich
verplicht. Niet minder de heer Zondervan, die ons ten besluite
door de oude straatjes en langs schilderachtige gevels van Does-
burg leidde.
De rondleiding door het Huis der Provincie, speciaal voor onze
leden, was voor velen een openbaring. Circa 65 deelnemers waren
aanwezig.
Vooral de bijzondere verlichting, die bij dit avondbezoek ten vol-
le tot haar recht kwam, trok de aandacht. Prettig, dat ons de
Sabelpoort met haar gerestaureerd interieur getoond werdQ

- Naar we vernamen, wordt elke donderdagmiddag om
half vier een rondleiding door het Provinciehuis
gehouden. Toegang vrij. Dit voor hen, die op
31 juli verhinderd waren. -

Voor het bezoek aan de Gelders-historische afdeling van het Ge-
meente museum te Arnhem waren 30 leden bijeengekomen. Helaas was
de heer Elzinga,die ons zou rondleiden, door ziekte verhinderd.
Nu moesten we "op eigen gelegenheid" een rondgang maken. Dank
zijde uitvoerige en duidelijke bijschriften ging dat best. En zo
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hadden we toch een mooie avond.
Alle leden bevelen we een bezoek van harte aan

EEN OUDE K.AARr VAN HEr RHEDER .BOS.
De raadsagenda der gemeente Rheden ve:r;meldtjuist bijhet gereed-
komen van dit nummer een voorstel van B. en W. om gelden be-
schikbaar te stellen voor aankoop van een oude, zeldzame manu-
scriptkaart van Rhede.roor-den ongeving. Laat ons vurig hopen, dat
onze vroede vaderen dit voorstel accepteren. In onze volgende
MEDEDELINGEN komen wij dan zeker op deze zaak terug.

VRAAG EN AANBOD.
Uiteraard bevinden zich ondei' onze leden vele boekenliefhebbers.
Vooral geschiedkundige werken zullen in hun boekenkasten pr~ken.
Nu kan zich heel goed het geval voordoen, dat iemand een bepaald
boek dubbel heeft en er dus een van de hand wil doen.
Ook kan het z~n, dat h~ of z~ wegens ruimtegebrek opruiming moet
houden. .
~en slotte kan het voorkomen, dat iemand bepaalde boeken e.d.
zoekt •
In het vervolg is er nu voor onze leden gelegenheid, in onze
MEDEDELINGEN boeken te koop aan te bieden of te vragen.
Natuur'Lijkallee .1 die, welke betrekking hebben op de geschiedenis
van onze omgeving. Dit laatste zal heus niet zo eng genomen
worden !

Onze bemiddeling is kosteloos en bedoeld als service aan onze
leden.
Opgaven voor dèze rubriek richte men tot de redacteur.
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OUDHEIDKUNDIGEKRING

I1R H EDE N - ROZ END A A l!

[__e_z__ IL_ 9_ MEIr LICHTBEELDEN

op VRIJDAG5 OCTOBERa.s. om 8 UUR

in Hot el "N.AEFF",Hoofdstraat, VELP.

SPREKEfü de Heer D.J. VANDERVEN~
bekend folklorist te Lunteren.

ONDERWERPg!IVanvr-ijen en trouwen op het boeren-
land in de goede oude tijd".

De naam van de ,Spreker waarborgt een
uitstekende avond. Hij brengt een bij..
zondere collectie lichtbeelden mee
uit binnen- en buitenland.

Leden: vrij toegang. Niet-leden f 1.- entree.

Busdiensten G.T.W. na afloop~ vertrek Emmastraat~
richting Dieren~ Stopdienst~10.30, 10.40~ 11 uur.

Sneldienst~ 10.45 uur.

Ir. J.F. van Oosten Slingeland9 voorzitter.

E. J. Jansen~ Hogestraat 7,Dieren5 secretaris.


