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1.

Stichting Fiets op 1
Bovenstaande foto geeft een impressie van de lancering van
Stichting “Fiets op 1”. Op vrijdag 6 maart is een samenwerking
beklonken waarbij ook de Oudheidkundige Kring RhedenRozendaal, tezamen andere instellingen, is betrokken. Er komt
een klein Pop-Up fietsmuseum in Dieren aan de
Wilhelminaweg, tegenover de Gazelle. De heren Jan Jansen,
Jan Withaar en Jeroen van Gessel voorzien de stichting van informatie over de geschiedenis van de fiets
in Rheden en geeft eventueel adviezen over plannen en doelen van de stichting. Stichting “Fiets op 1” is
eind 2019 opgericht en wil een bijdrage leveren aan de Global Goals van de gemeente Rheden. Mensen
die nog fraaie fiets-items hebben die interessant zijn om te laten zien in het museum of mensen die
interesse hebben om vrijwilliger te worden, kunnen zich melden via fietsmuseum@fietsop1.nl.

2. Cursus Velpologie

Eiberstraat 14, 6883 EJ Velp

Ontmoetingscentrum De Paperclip organiseert in
samenwerking met de OKRR dit najaar een cursus
“Geschiedenis van Velp”. Op voorhand al omgedoopt
tot “cursus Velpologie”.
Tweewekelijks, vanaf donderdag 1 oktober, gaan 5
inleiders de volgende onderwerpen over Velp aan de
orde stellen:
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Do. 1 oktober 2020
Do. 15 oktober 2020
Do. 29 oktober 2020
Do. 12 november 2020
Do. 26 november 2020

Walter de Wit; geografische ligging Velp (gevormd door gletsjers en
oerstroomdal, nu liggend tussen IJssel en Beekhuizen)
Frank Keverling Buisman; dorp Velp, gegroeid vanuit 7 buurtschappen
Willem Huetink; landgoed, buitenhuis en kasteel in Velp (ligging in Gelders
Arcadië)
Ben Zonderland; ontwikkeling van het naoorlogse Velp (1950 – 1970)
Hans Witt; veranderingen in Velp in de jaren 70 en 80

Aanvang steeds 19.30 uur;
collegevorm, 2 x driekwartier met pauze.
De organisatie stuurt aan op 20 deelnemers
die corona-proof in de zaal van de Paperclip
de cursus kunnen volgen.
De kosten van de cursus bedragen € 37,50.
Inschrijving voor deze cursus wordt
opengesteld op woensdagavond 2 september
om 21.00 uur:
https://paperclipvelp.nl/cursussen2020/. Op
volgorde van aanmelding worden deelnemers
geplaatst.

3. Algemene ledenvergadering
Elke vereniging dient jaarlijks een Algemene ledenvergadering te organiseren. Eind april kon onze ALV
niet doorgaan. Op woensdag 30 september zal deze, onvoorziene omstandigheden voorbehouden,
alsnog doorgang vinden. Het bestuur puzzelt nog over plaats, ruimte en vorm. Bij de volgende editie van
Ambt & Heerlijkheid, begin september, krijgt u bericht met duidelijkheid hierover.
4. Overlijden Hans Rijnbende (1939-2020) Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Op 16 juli jl. overleed op 80-jarige leeftijd ons lid en oud-redactielid Hans
Rijnbende uit Rheden.
De Oudheidkundige Kring heeft dankbaar gebruik mogen maken van zijn
grote kennis op historisch gebied. Aan zijn bijdragen voor het ledenblad
Ambt & Heerlijkheid, zijn lidmaatschap van de redactie van dit blad en zijn
gidswerk tijdens dorpswandelingen denken wij met dankbaarheid terug. Het
bestuur en de leden zijn hem dank verschuldigd voor het enthousiasme
waarmee hij de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de
Veluwezoom en zijn bewoners heeft nagestreefd. Moge hij rusten in vrede.
Zijn echtgenote Hermien en zijn kinderen wensen wij sterkte toe. (zie ook
onze website: www.oudheidkundigekring.nl)

5. Ambt & Heerlijkheid 208
Het volgende, extra dikke, nummer van onze periodiek komt begin september in uw brievenbus.
Uiteenlopende onderwerpen daarin, zoals:
 Zwerfstenen in de bossen van De Steeg, Ellecom en Dieren
 Spankeren tijdens de 80-jarige oorlog
 Het beekdal in Rozendaal
 Poortje Overbeek in Velp
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6. Rheden op de kaart, oproep voor vrijwilligers
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal was één van de
initiatiefnemers van de website Rheden op de Kaart die sinds
november 2016 op internet kan worden bezocht via
www.rhedenopdekaart.nl.
U vindt er van alle onderdelen van de gemeenten Rheden en
Rozendaal een schat aan informatie over erfgoed met talloze
afbeeldingen en een toenemend aantal kaarten. De site is opgezet
met de hulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers, maar door
verhuizing en gezondheidsklachten dreigt de voortgang in de
ontwikkeling te stagneren. Daarom hierbij een oproep van de
stichting “Rheden op de kaart” voor nieuwe vrijwilligers die willen
meewerken aan de verdere uitbouw van deze prachtige website,
bijvoorbeeld als auteur of lid van een dorpsredactie. Aanmelding
kan plaatsvinden bij de Stichting “Rheden op de Kaart” via het e-mailadres;
bestuur@rhedenopdekaart.nl.

7. Van de bestuurstafel

vlnr; Wim van den Beukel, Antoinette Evers (gast), Jan Jansen, Hilde Brekelmans, Jeroen van Gessel en Willem
Kleijn. Niet zichtbaar: Jan de Bes en Harry Klein Koerkamp (foto)

Het voltallige bestuur kwam op 10 juni jl. bijeen. Aan een bijzonder lange tafel in het Parkhuis te De
Steeg werden de lopende zaken behandeld. Door de beperkingen dit jaar zijn er geen
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dorpswandelingen, lezingen en excursies. Dat geeft ruimte om wat uitgebreider te praten over het
beleid, de bestuurssamenstelling, de samenwerking met het Gelders Archief, ons eigen archief en
projecten zoals deze, ook in deze Nieuwsbrief aan de orde komen. Op 24 augustus is de volgende
bestuursvergadering waarin een besluit wordt genomen over de ledenvergadering van 30 september.
8. Vraag en antwoord
Wekelijks komen op het secretariaat enkele vragen via onze website binnen. Vaak van genealogische
aard. Veel mensen nemen in corona-tijd de stamboom weer eens onder de loep. Meestal zetten we
deze vragen door naar de “meest deskundige in onze Kring”. Dat varieert per dorp en per onderwerp.
Alle leden samen weten veel, heel veel. Iedereen kan trouwens meehelpen. Op onze website onder het
kopje “Vraag en Aanbod” vind je de zaken die spelen.
Een voorbeeld:
Een groep wielrijders fietst van Leiden naar Oldenzaal en overnachten op Avegoor. Twee dagen daarvoor
benadert een van de pedaleurs ons met de vraag “Wat is daar aan de hand geweest in de WO2.”
Dan kom je al snel bij John Striker terecht.
Een week later kregen we het volgende bericht:
Dank nog voor de gestuurde informatie.
Ik heb daarna contact gezocht met de heer John Striker, en deze heeft ons
fietsgroepje op zaterdag 20 juni (aan het einde van de dag) eerst naar de
Sporthal achter Hotel Avegoor/Fletcher gebracht, en daarna naar Villa Irene,
en ons daarbij dus veel over de geschiedenis van deze plekken in WOII verteld.
Fantastisch dat dat op zo korte termijn allemaal kon.
Met hartelijke groet
Maarten Nubé
Leiden
9. Boek over Biljoen
In november verschijnt een rijk
geïllustreerd boek ‘Biljoen, kasteel
bewoners landgoed’.
Geldersch Landschap & Kasteelen
huldigt een traditie om bij het
afronden van grote projecten op de
kastelen een publicatie te verzorgen.
Na ruim 10 jaar werk op landgoed
Biljoen wordt nu een boek gewijd aan
de geschiedenis van het kasteel, zijn
bewoners, het landgoed en de rol die
GLK in 2009 op zich heeft genomen om
dit landgoed in stand te houden. Nieuw onderzoek in archieven, bouwhistorisch en archeologisch
onderzoek heeft nieuwe feiten aan het licht gebracht en nieuwe inzichten opgeleverd
10. Periodieke gift in geld
In juni mochten we van een familie uit Rozendaal een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”
verwelkomen én ondertekenen. Daarin wordt de Kring, als ANBI-stichting, jaarlijks een donatie van
€ 100,- toegezegd. Uiteraard omarmt De Kring deze gift van harte.
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11. De uitvoering van het stripboek over de gemeente Rheden vordert
In 2019 ontving de gemeente Rheden de BNG
Bank Erfgoedprijs met naast de oorkonde ook
een geldprijs, beschikbaar gesteld door de
hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Voor het
geldbedrag wordt nu een stripboek over de
geschiedenis van de gemeente Rheden
gemaakt. Veel leden van de Oudheidkundige
Kring zijn bij de uitvoering van dit stripverhaal
betrokken. Inmiddels is de helft van de
productie gereed. Het belooft een mooi
stripverhaal te worden voor jong en oud.
Hiernaast; detail eerste pagina met
hoofdpersoon meander.

Bron Gelderlander © Irene Berbee/Marq van Broekhoven

12. Stand van zaken betreffende het archief

Zoals overal in Nederland ging ook de deur van
Het Sprengenhus te Laag- Soeren op slot
vanwege het coronavirus. De leden van de
archiefcommissie konden niet verder met hun
werk, in ieder geval niet op locatie.
Begin juli hebben we onze werkzaamheden
hervat.
Om u een idee te geven waar we mee bezig
zijn, onderstaand een summier, maar beslist
niet volledig overzicht:







Frans Nas heeft ons zijn archief over het Dorp Dieren nagelaten, onder meer bestaande uit 112
ordners en 124 boeken. We hebben inmiddels de eerste 47 ordners geïnventariseerd en
opgeborgen in archiefdozen. Daar zijn we nog wel even mee bezig.
Van Wim van Giessen uit Rheden hebben we onlangs het archief van de CDA-afdeling Rheden
gekregen. Dat is inmiddels volledig verwerkt.
Ook is het archief over het ontwerp en de uitvoering van de Traverse in Dieren, dat wij van de
heer J. Blok mochten ontvangen, inmiddels gearchiveerd.
Van de heer B.H. Derksen ontvingen we het archief van Fotozaak Bas Dirksen uit Dieren. Ook die
stukken zijn inmiddels verwerkt.
Onlangs is tussen ons erelid Walter de Wit en het bestuur van de OKRR een
schenkingsovereenkomst getekend. Daarin is vastgelegd dat het archief van Walter aan de OKRR
wordt overgedragen. De eerste ca. 20 verhuisdozen met boeken hebben we inmiddels in
ontvangst mogen nemen.
Namens de archiefcommissie, Jan de Bes, archivaris.

NB Mocht u het archief willen bezoeken dan verzoeken wij u dit vooraf te melden en eveneens het
onderwerp waarvoor u komt, aan te geven. Tel. 06-53723589 of 06-53806760 of e-mail naar
secretaris@oudheidkundigekring.nl te sturen.
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14. Verkoop van boeken via de website
Al jaren worden er op onze website (www.oudheidkundigekring.nl) boeken aangeboden uit de voorraad
van de Kring. Waren dat tot nu toe alleen nieuwe exemplaren, sinds kort worden er ook gebruikte
boeken op gezet die overtollig zijn gebleken bij de inrichting van onze bibliotheek in Laag-Soeren.

Ze zijn marktconform geprijsd en u vindt ze onder het hoofd ‘Publicaties’.
Het is zeker de moeite waard om eens even te kijken of er iets van uw gading bij is. Van de meeste
boeken zijn er maar één of enkele exemplaren beschikbaar, dus op = op. Ook van de meeste sinds 1954
verschenen nummers van ons blad ‘Ambt & Heerlijkheid’ (voorheen ‘Mededelingen van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal’)
zijn vaak nog exemplaren bij ons verkrijgbaar
voor een relatief gering bedrag.
Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u
contact opnemen met onze penningmeester
Wim van den Beukel via het e-mailadres
penningmeester@oudheidkundigekring.nl of
telefonisch op nummer 06-54630804.

15. Tot slot
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande zaken vragen en/of opmerkingen?
Wij horen en zien deze graag: e-mail naar secretaris@oudheidkundigekring.nl.

Of toch nog een 101-jarig historisch filmpje kijken?
https://www.eyefilm.nl/node/120948
Arnhem en omstreken(1919). Voorbij komen onder andere: de singels van Arnhem, tuinen aan de
Velperweg, Bronbeek, Daalhuizen, park Rosendael, Beekhuizen, Biljoen, Valkenberg, Middachten, Hof te
Dieren, Hemelsche Berg, Doorwerth, Sonnenberg en Sonsbeek.
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