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om 8 uur n.m. in de zaal van de heer Wegman,
Kerkstraat 44, te Dieren.

§~B§~~ : Kapt. G.B. Janssen, EIst (Gld.)
ONDERWERP: Het Gel der s E i 1 a n d.
N.B. Kapt. Janssen is bijzonder goed thuis in de historie

van het Gelders Eiland, de streek van de dorpen Lobith,
Tolkamer, Herwen, Aerdt en Pannerden.
Hij vertoont daarvan onder meer vele zeldzame luchtop-
namen.
Het ligt in de bedoeling in september 1975 een excursie
te organiseren naar het Gelders Eiland, waarbij Kapt.
Janssen als gids zal optr~den.

LEDEN vrije toegang. NIET-LEDEN f 1,-- entree.
Het Bestuur.

Volgende bijeenkomst: MAANDAG 24 maart 1975 in de
Beukenhof te Velp.
(Algemene Ledenvergadering).
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C A ROL I N A HOE V E-------------------------------------
door C.O.A.Schimmelpenninck van ,der Oije

* De overtuiging dat de Carolinahoeve uit de 18e eeuw stamt,
is diep geworteld. Geen enkele recente schrijver is een
andère mening toegedaan.
Het laatst nog de schrijver van "De Carolinahoeve" in
Natuurbehoud (5e jrg. no.4, november 1974).
Wij willen pogen enkele gegevens betreffende dit bekende
gebouw bijeen te zetten.

* De plaats waar thans de Carolinahoeve is gelegen, heet de
ESSOP, onderdeel van de bossen van Hagenau, vroeger domein-
bezittingen, welke voor een gedeelte na de veiling van Bou-
werszathe in 1844 in handen kwamen van Marinus Eliza Have-
laar (1800-1865), wonende op huis Bernhalde te Ellecom.
Zijn bosbouwstudie had Havelaar in Hagenau (Elzas) gevolgd,
zodat de pas verworven, uitgestrekte bezittingen hier deze
naam kregen.
Noch op de kadas.trale kaart (toestand vóór 1832, uitg. Oud-
heidkundige Kring), noch op'de topografische kaart van Gel-
derland door W.Kuyk (1843, .facsimiIe 1971), noch op de kaart
bij de veilingcatalogus v~ Bouwerszathe (1844), noch op de
topografische en militaire kaart van Nederland, blad 33
(1846, druk 1851) komt op deze plaats een boerderij voor.
Is er dan niet alle reden vpor om afscheid te nemen van het
verhaal, dat de CAROLINAHOEYE evenals de Carolinaberg, is
gebouwd voor prinses Carolina (1743-1787), dochter van stad-
houder Willem IV en Ann~van Hannover?
De Prins Willemberg is genoemd naar de broer van Carolina,
de latere stadhouder Willem V.

* A.H. Martens van Sevenhoven drukt zich in zijn artikel '~it
de geschiedenis van het Nationale Park Veluwezoom" (bijdr.
en Med.Gelre 52, 1952, p.15) dan ook juist uit wanneer hi'
zegt, dat de Carolinahoeve naar prinses Carolina is genoemd.
Dat betekent nog niet: voor Carolina gebouwd!
In de zuidzijde van het huis, net boven het maaiveld, trof
ik enkele maanden geleden nog een zandstenen "gevelsteen" ruiIl
van 16! cm. hoog en 23 cm. breed. In deze steen stonden de
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letters M.E.M.H. gebeiteld en daaronder het jaartal 1851.
-~ dunkt, alles duidt erop, dat wij hier met het bouwjaar
van de Carolinahoeve te maken hebben en dat Margaretha
Elisabeth Maria Havelaar (1841-1892), dochter van de reeds
genoemde M:E.Havëlaar (eigenaar van dit complex), de eer-
ste steen legde.
De topografische kaart van Nederland, blad 33 in 1851 ge-
drukt, gaf de toestand van 1846 weer, zodat het gebouw er
niet op kon staan.
Dat zien wij echter wel op het blad kadastrale gemeente
Dieren van de burgerlijke gemeente Rheden in de gemeente-
atlas van Gelderland door J.Kuyper (1866).

* De bezitiingen van Havelaar kwamen in 1877 in handen van
Mr.F.J.A.M.Reekers en werden in 1911 door de Vereniging
tot behoud van natuurmonumenten verworven.
De boerderij was waarschijnlijk door Havelaar gesticht om
in dit gedeelte van de heide ontginningen aan te vangen.
Of het gebouw de naam CAROLINAHOEVE toen heeft gekregen,
is niet bekend.

* A. van der Burg vermeldt in zijn "Geschiedenis van Ellecom
en omgeving" (2e druk, 1962, p.96) dat de hoeve in 1862
en later nogmaals (tijdens de bewoning door pachter Bod)
is afgebrand.
Inderdaad zijn enige tientallen jaren geleden bij een ver-
bouwing geblakerde balken aangetroffen.

* Op grond van gegevens uit het bevolkingsregister van de ge-
meente Rheden - welke de heer A.Kolkman zo vriendelijk was
mij te bezorgen - kunnen wij de volgende lijst van bewoners~
pachters met hun gezin opstellen.
Het begin toont nog lacunes en onzekerheden.

1867 1869 J. Teunissen
1874(?)- 1882 G. Bod
1882 1913 F. Pruijs
1913 1922 W. Meijer
1922 1954 J. Dikker
1954 1973 E.H. Dikker.
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* Eerst rond 1900 lezen wij over de beroemde pannekoeken,

welke de bezoekers konden nuttigen.
Zo b.v. in de "Gids voor De Steeg, Ellecom en Rheden"
(uitg. VVV, 3edruk 1905, p.23): •..•• bekend om zijn die-
pen put, alsmede door de pannekoekjes, welke de vrouw des
huizes zoo s~elijk weet te bereiden ••.••
Of in de "Gids voor Dieren en omstreken" door D.J. van der
Ven (uitg. Ver. Alg. Belang voor Dieren e ,o , 1911 , p , 35):
•••.. Wat vroolijke herinneringen zijn er niet verbonden
aan deze eenvoudige uitspanning! Wat zouden de gastvrije
primitieve prieeltjes niet kunnen verhalen van buitenpar-
tijen, fietstochten, amusante pic-nicvoorvallen, en met
hoeveel appetijt werd er niet aangevallen - 't woord is
hier niet overdreven - op den roem van de bouwhoeve ••.•
op de heerlijke eierpannekoeken, die vrouw Pruis voor de
smulgrage wandelaars bakt!
In ieder huisgezin, dat voor korter of langer tijd in
Dierens's omstreken vertoeft heeft, behoren dan ook foto's
gevonden te worden van uit zijnde gelukkige menschen, die
:~:~ zich daar voor den verderen Hagenau-tocht versterken.

* Het was de heer J. Dikker, die boven het stalgedeelte ka-
mertjes voor pensiongasten maakte.
Zijn zoon E.H. Dikker woont thans in De Steeg.

* Zoals bekend worden pogingen in het werk gesteld om de nu
verlaten CAROLINAHOEVE te herstellen.

(1 8 1 3) door H. Ker:kkamp

++ Aan het dagboek van de koster-schoolmeester Theodorus Go-
dron danken we een gedetailleerde beschrijving van de plaat-
selijke gebeurtenissen in 1813 (zie "Historie van Velp en
Rozendaal" en "Bewogen jaren", het laatste uitgave van de
Oudheidkundige Kring "Rheden- Rozendaal ") .
Een ander verslag van de verdrijving van de Franschen uit
Velp door Pruisische troepen ontdekten we onlangs in het
gemeentearchief van Haarlem; in een brief van de vrederech-
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ter, later secretaris der gemeente, François van der Burch.
Hij woonde op "den Heuvel".
Deze beschrijving is minder uitvoerig, doch bevat toch wel
aardige bijzonderheden.

++ D.d. 25 nov. 1813 schrijft de vrederechter aan familie in
den Haag, dat, "den gepasseerden week geduurig kleine ge-
vegten om en bij Doesburg hebben plaats gehad ten gevolge
van welke eindelijk Doesburg door de Cosakken wierd inge-
nomen ...•. en ook een post te Rheeden wierd opgeligt,doch
eindelijk passeerden 3 à 400 man Douanen te Rheeden een
uurtje hier van daan het veer en hernamen Doesburg, doch
's avonds kwamen 4 à 500 man Pruisische dragonders en ja-
gers met Cosakken en hernamen de stad bij welke gelegenheid
wel 300 Douanen wierden doodgeschoten.
De rest kwam 's avonds hier door •.... ellendig uitgedost.
Doch gisteren voor den middag kregen wij hier 610 man Fran-
schen van het 51e Regiment die hier werden ingekwartierd en
's avonds in vier schuuren bij elkander wierden gebragt -
moesten van alles voorzien worden en aten en dronken hier
meest alles op - de wagten stookten groote vuur en in en om
ons dorp, zodat elk ogenblik geduurig vreesde voor brand,
doch liep in zo verre gelukkig af, doch deze morgen zag het
er woest uit in alle huizen, zijnde in ieder huis tot 30
man toe geweest - wij hadden er 15 welke ik nog gelukkig
voor 6 onder-officieren ruilde.
Gisteravond kwamen de Cosakken tot hier toe racognisferen-
men raakte handgemeen met de voorposten dog liep spoedig af
en de nagt was stil - heden morgen negen uuren rukte het
Batallon Franschen voorwaars en kwamen digt aan Rheeden,
waar de Pruissen jagers dragonders in menigte en Cosakken
hun te gemoet kwamen die Rijdende Artillerie bij hun hadden.
Het gevecht was hevig.
De Franschen wierden in Beekhuizen terug gedrongen al veg-
tende - het schieten was vreeselijk - overal vielen dooden
en gekwesten, doch gelukkig retireerde de Franschen agter
Overbeek langst waar Antje (de echtegenote van v.d.B.) met
de kinderen gegaan was vermits ik voor mijn huis bang was
om rede van de dunne muuren en niet voor de Canonskogels
bestand zouden zijn geweest.
Antje heeft van het huis van Overbeek ook het gevegt gezien
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- in het dorp is bij alle geluk niet geschoten.
De Franschen herstelden zich voorbij de plaats van den Heer
van Hasselt (Daalhuizen) op de heide, dat ik van nabij ge-
zien heb van boven van het huis, doch wierden met ,verlies
van veel Volk tot in Arnhem gedreven. (De stad gaf zich niet
volgens verwachting over), Ik heb een officier en een paerd
en een oppasser van de.Pruisische jagers - morgenvroeg gaat
het op Arnhem los."

++ Van de tijd van Arnhem, dat in storm werd genomen, was schr.
geen ooggetuige en hij geeft daarvan geen onbekende bijzon-
derheden.

++ Na de strijd was het "dorp hoewel niet geplunderd geheel
geruineerd. Alles van provisie als Vlees, Spek, Wijn, Ge-
never, Bier & & en de fourage voor het vee is alles den der-
den dag weg geweest.
Verscheidene dagen zij wij zonder brood geweest, wij konden
zelfs geen eten krijgen in twee dagen. als dat wij niet uit
de pot voor het Volk om zo te zeggen stallen.
Nu op het laats wierden de beesten geslagt en uitgedeeld.
Het Volk moest eeten en daar over kreeg men de meeste onaan-
genaamheden,
De officieren waren wel doch het gemeen al zeer erg.
Sommige menschen verlieten hunne huizen, ik kan niet zeggen
hoeveel duizend man hier die agt dagen ingekwartierd en door-
getrokken zijn.
Wij hadden bijvoorbeeld 12, 16 en 20 paarden en even zoveel
gerneénen en meest nog meerder en dan nog twee onder officie-
ren daags, in zes nachten waren wij niet uitgekleed of in
't bed geweest."

++ .1·~Voorde winter weten wij geen raad - alle menschen zijn
hier in de grootste treurigheid - alles is opgegeeten en de
brand verstookt.
De huizen zien er uit als varkenshokken."

++ "t Zijn droeve tijden, als de oorlog loeit;
Als nood en dood vloeken en razen en tieren."

o 000
o 0 0 0
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BOE K BES PRE KIN G.---------------------------

~~~_y_~~_~9g_!!!!!_~~_Y~1p~~~!~~~_~~~!i~_9Pg~~9~~~_~!Q~~1~i~:
g~~_Y~_E9~~~~~1~!~~_~99!_H!_~~!~~·
Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, MCMLXXIV. (38 oude fo-
to's met bijschriften. f 17,90).
Het samenstellen van uitgaven als deze vereist een grondige ken-
nis van de dorpsgeschiedenis van de laatste eeuw en bekendheid
met zeer vele dorpsgenoten.
Ook dan is het nog moeilijk genoeg om alle afgebeelde personen
te achterhalen. Kerkkamp is dat grotendeels gelukt; hij heeft
dan ook 80 jaren in Velp doorgebracht!
Een bonte rij van Velpenaren gaat bij het doorbladeren aan het
verraste oog voorbij en tal van herinneringen komen boven.
Gesignaleerd moet worden dat foto 22 fout gedateerd is. De op-
tocht, waarin het echtpaar Jansen-Muis op een Friese sjees mee-
reed, werd gehouden bij de herdenking van de 100-jarige onafhan-
kelijkheid in 1913, dus niet bij het zilveren regeringsjubileum
van Koningin Wilhelmina in 1923 (in de tekst staat 1925, maar
dat is een drukfout, neem ik aan).
De vermelding van degenen, die voor deze uitgave foto's ter re-
productie beschikbaar stelden (ook de Oudheidkundige Kring was
daarbij) is weggelaten. Ten onrechte, vind ik.
Vele Velpenaren en zij, die dat vroeger waren,
van dit aardige en interessante boekje.

zullen genieten
Kr.J.

1~y~~~~!i~_y~_g~~_~!~gi~f_y~_~~_f~i!!~_Y~_§p~~~~~~~_~i1i9~~·
door Drs.C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije.
Uitg. Rijksarchief in Gelderland, Markt 1, Arnhem, 1973.
(XI en 66 pag. f,3,75, afgehaald).
Als deel 4 verscheen in de Gelderse Inventarissen-Reeks dit werk-
stuk van de archivaris van onze Kring.
Voor de beoefenaar der Velpse geschiedenis is deze inventaris on-
misbaar. Hij vindt er allerhande stukken vermeld die hem interes-



Het werk begint meteen inleiding over de familie Van Spaen.
Alexander Van Spaen kocht Biljoen in 1662, maar bleef Kleefs
onderdaan. '
Zijn zoon Frederik Willem vestigde zich definitief in Velp
in 1695.
Johan Frederik Willem Van Spaen (1746-1827) komen we herhaal-
delijk tegen in de memoires van Godron, de Velpse schoolmee-
ster in de Franse tijd.
In 1872, bij de verkoop van Biljoen aan J.H.W. Lüps raakten
veel archiefstukken in verschillende handen. Ten dele zijn
die nu met archivalia samengebracht in het Rijksarchief in
Gelderland. (Zie het artikel: "Opmerkingen aangaande de tot
stand koming van het huidige archief van het huis Bilj oen"
door Drs.C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije in Mede-
delingen no. 46, mei 1970). Kr.J.
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seren moeten. Dit geldt met name de ambtelijke en zakelijke
stukken, nrs. 132 - 259, waarin nogal naar wat wetenswaardig-
heden over dorp en ambt verwezen wordt.

~_~__i_~_~_r__I_r_9_J_J_~_y__!_~__6_r_~_h_~_~_L
25 years of Arnhem Trolleybuses,
door G. Aberson, published 1974 by Trolleybooks,
16 Coventry Road, Reading, Berkshire, England.
(Brochure, 40 blz., 38 ill., tekst in Nederlands
en Engels).

Dit boekje, dat na storting van f 3,75 op postrekening no.
2.450.732 t.n.v. G. Aberson, Witsenburgselaan 1, Nijmegen,
franco wordt toegezonden, geeft de historie weer van de Arn-
hemse trolleylijnen.
Maar dat niet alleen: ook over de eerste trolleybus ter we-
reld, Berlijn 1882, wordt geschreven.
Eveneens over de trolleylijnen, inmiddels opgeheven, in Gro-
ningen en Nijmegen.
Het boekje geeft veel informatie over deze voor het milieu zo
gunstige voertuigen, die in Arnhem en Velp nog jaren zullen
blijven rijden. K Jr. .
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Over bewoners van de boerderijen GROOT- en KLEIN-BEEKHUIZEN
en DE BIESDEL te VELP is het een ën-änder të-vIndën-In-~Jän
~~~~!~=Y~=~~~fEh~1~~~~_~1i~_YQQ!Q~g~!~_~~_~gg~~!gfh!~-döor
H. Beekhuizen Wzn. (particuliere uitgave, Bilthoven 1974,
H. Beekhuizen, Kometenlaan 106; 254 blz.; afb.; f 48,--).

In 1625 pacht Willem Reindersen (Reynerse, Reinen) de hoeve
Groot Beekhuizen onder Velp van het Sint Catharinagasthuis
te Arnhem.
In 1691 pacht zijn kleinzoon Reinder de boerderij.
Bovengenoemde Willem Reynersen Beeckhuise "van Beekbergen"
trouwt te Arnhem 22 oktober 1626 met Driesken Cornelissen
van de Velde "van Arnhem".
Het St. Catharinagasthuis had de boerderij Groot Beekhuizen
in 1569 gekocht van Evert Vermaet en diens vrouw Diberich van
Nijenhuys.
Een zoon van Willem, Hendrik, heeft volgens schrijver eveneens
op Groot Beekhuizen gezeten. Van diens zoon Reynder is het naar
schrijver meedeelt, zeker dat hij in 1688 Groot Beekhuizen
pachtte.
De boerderij was inmiddels in 1682 door Alexander Van Spaen,
eigenaar van Billioen, gekocht. Daarnaast pachtte hij van het
gasthuis nog land in de Durk. Volgens schrijver heeft hij waar-
schijnlijk rond 1720 de boerderij De Biesdel gekocht, want als
pachter van Groot Beekhuizen komt hij niet voor en zijn zoon
Wolter blijkt de boerderij in 1730 te bezitten.
De Biesdel werd in 1750 verkocht. Uit het huwelijk van deze
Wolter en Anneke Jochems zijn geen overlevende kinderen.
De enige broer welke kinderen had, gaat naar Oosterbeek, in de
omgeving waarvan nog steeds nazaten wonen.
De familie is oorspronkelijk uit Beekbergen afkomstig, waar
Reiner Reindersen in 1616 kerkmeester (kerkvoogd) was, blijkens
het randschrift van de klok in de kerktoren te Beekbergen. De
conclusie van de schrijver, dat deze Reiner Reindersen een ver-
mogend man zou zijn geweest, daar hij met een ander de klok
schonk, lijkt mij onjuist. De beide personen hebben in hun func-
tie van kerkvoogd de klok laten gieten (p.10),
Van de familieleden die in Beekbergen achterbleven of ernaar
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teruggingen, oefenden enkelen het vak van papiermaker uit.
Het boek bevat o.a. enkele afbeeldingen van archiefstukken (kaart
uit het kaartboek van het St. Catharinagasthuis, 1634; testament
enz.) en een afbeelding van tekening van Eugene Rensburg voorstel-
lende "De BiesdeI".
Helaas ontbreken vrijwel steeds bronvermeldingen,
storende drukfouten zijn blijven staan.

tenvijl enkele
Sch.

M 0 N U MEN TEN Z 0 R G.---------------------------
Het stemt tot grote voldoening dat het ~99!!j~_y~_Qy~~~~~~.~~
het Villapark te Velp, mede dank zij activiteiten van onze KrIng,
keurig gerestaureerd is,
Wie het zo ziet staan zal met ons verheugd zijn dat de slopers
niet hun zin hebben gekregen.
Hulde aan het Gemeentebestuur van Rheden!
Ook willen we graag onze erkentelijkheid betuigen aan de Rijks-
waterstaat, die zorg droeg dat het g~~i~_9~_~~_~~!g~!~!g~!~~~~te
De Steeg in oude luister werd hersteld.
De Kring heeft zich ingezet voor het herstel van het hekje en zag
zijn streven beloond.
Niet minder recht op onze waardering heeft ons medelid, Mr.K.Groen
te Velp, die, op ons verzoek, deel uitmaakte van een werkgroep,
die de situatie bij de Oude Jan te Velp in studie nam.
Zijn idee om bij de Oude Jan een ~9r.p~Q!~g~aan te leggen vond al-
lenvege weerklank en het zou ons niet verbazen wanneer het werd
gerealiseerd.

BIB L lOG RAP H I E van H. Kerkkamp
(supplement V - december 1974).

~~~f~!~!_Y~_~9~~!~g_~~!~1ê_iY~!~~_lZ~12,Biesdelbode, 4de jrg. no. 3, maart 1974
g~g_~~!~~!~~_Q~~~!~!~~_iY~!~~~99~~_lZ~~2,Biesdelbode, 4de jrg. no. ~, april 1974
~~~!!~!~;~g_g~!_y~!~~~_~!9~~,Biesaelbode, 4de jrg. no. 9, september 1974
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1~Qr~~_~~_g1~f~!~!_Q2_~~~!~~!_~1!iQ~~_ilZ§21,
Biesdelbode, 4de jrg. no. 10, oktober 1974.

C.P.J. Alewijnse, Eerbeek
Mv. M. Diemont-Koster, Velp
C.J. van Dijk, De Steeg
Dr. I.H. Enklaar, Oegstgeest
Hr. en Mv. Harmsen-Rispens, Ellecom
J.C. Jansen, Velp
Mv. A.H. Kiestra-Blumers, Rheden
N. van Kleef, Rozendaal
Hr. en Mv. Krijzer-Commandeur, Velp
D.C.T. Modderman, De Steeg
Mv. H.A. Nieuwenhuizen-Braafhart, Dieren
J.J.R. te Pas, Rheden
Joh. Schuur, Rheden
Mv. W.N. Simoons-Willemse, Dieren
W.A.M. Tacke, Velp
Hr. en Mv. Tacken-v.d. Lande, Velp
K. Tjebbes, Velp
Mr. F. Visser, De Steeg
Hr. en Mv. Wi ldenberg-Web er , Dieren
Mr.P.A. Withaar, Velp
Mr.E. Wij tema, Velp. o 0

o 0
DIVERSEN---------------
Voor de laatste keer mogen we de aandacht vragen van onze leden
voor het JUBILEUMFONDS, dat gesticht werd ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan-van-de Kring in 1974 en waarvan de opbrengst be-
stemd is voor het doen inkleuren van een exemplaar van de Kada-
strale Atlas en de uitgave van een historisch prentenboek der Ge-
meente Rheden.
Vele leden droegen reeds een steentje bij, zodat al meer dan
d u i zen d gulden binnenkwam.
Leden, die dit nog niet deden, worden nogmaals opgewekt een gift
over te maken op postrekening 1.16.42.91 t.n.v. de penningmeester
van de Oudheidkundige Kring, Hobbemastraat 4, Arnhem, met vermel-
ding: "JUBILEUMGIFT".
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Voor de liefhebbers zijn nog QP8YI~I~9§P~II~§voorradig, be-
staande uit de volgende publicaties van de Kring:

De van Lennepsmolen uit puin en as herrezen, door H. Kerkkamp
Bewogen jaren, Velp en omgeving vóór, in en na de Franse Tijd,

door H. Kerkkamp
Rozendaal, een Heerlijkheid, door H. Kerkkamp
De Engel op Steeg, door drs.C.O.A. baron Schimmelpenninck van

der Oije.
~eze vier uitgaven, oorspronkelijke prijs samen f 14,25, worden
in één koop aangeboden, zolang de voorraad strekt, voor f 7,50,
afgehaald bij de bestuursleden:

H. Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp;
Adr. Kolkman, Arnhemseweg 116, Rheden;
E.J. Kruijswijk Jansen, Hogestraat 7, Dieren.

Toezending per post geschiedt na betaling van f 10,-- op postre-
kening 880752 t.n.v. Adr. Kolkman te Rhedeno
Gaarne vestigen wij hier de aandacht op de pogingen die worden
ondernomen om de Carolinahoeve te De Steeg in oude luister te
herstellen. De StIëhtlng-CaroÏinahoeve, in het bestuur waarvan
dr.J.F. van Oosten Slingeland de Kring vertegenwoordigt, verza-
melt giften voor dit goede doel.
Bij de dames Hijink-Beker, Dalweg 4, De Steeg en Van Oosten
Slingel and-Schóehuî zen , Smidsallee 18, De Steeg,' zijn partici-
patiebewijzen verkrijgbaar voor hen die f 15,-- bijdragen. De
schenkers ontvangen behalve het participatiebewijs een fraaie
tekening van Gradus Verhaaff, voorstellend de Carolinahoeve in
de huidige staat.
De Stichting houdt zich aanbevolen voor uw giften te storten op
postrekening 3205386 t.n.v. de Stichting Carolinahoeve te Arnhem.
Tot besluit past hier een woord van dank aan de heer G.A. Willem-
sen te Dieren, die reeds längë-tIJa-aë-adressering van onze con-
vocaties verzorgt.
Hetzelfde geldt ons medelid de heer B. Lubberhuizen te Dieren,
die geruime tijd de postverzending voor zijn rekening nam.
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