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Foto: Jan Jansen 

1. Dorpsgeschiedenis van Velp 

De cursus “Velpologie” heeft ondanks de Covid-19-maatregelen toch doorgang kunnen vinden met 

mooie verhalen over het verleden van het dorp. Er is steeds een middag- en een avondeditie. Per 

voorstelling nemen 20 cursisten deel. Op 10 december sluit Hans Witt de serie af. De organisatie is bij 

Ontmoetingscentrum De Paperclip, ondanks alle beperkingen zoals mondkapjes en 1,5 meter afstand, in 

goede handen.  Gezien de belangstelling wordt nagedacht over een vervolg of een herhaling in het 

voorjaar. 

 

2. Erelid Frans Wellink   

Op 2 oktober bezochten de zojuist afgetreden 

voorzitter Jan Jansen en penningmeester Wim 

van den Beukel ons lid Frans Wellink thuis in 

Hoog-Keppel om hem te vertellen dat hij in de 

Algemene Ledenvergadering van 30 september 

was benoemd tot erelid van de Oudheidkundi-

ge Kring Rheden-Rozendaal. Dit op grond van 

het feit dat hij het langst zittende actieve lid 

van onze vereniging is.  

 

De datum van aanmelding moet ergens in het voorjaar 

van 1956 zijn geweest, kort nadat het toen kersverse 

echtpaar zich in Rheden had gevestigd.  
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Frans heeft zich in de loop der jaren verdienstelijk gemaakt voor de 

vereniging als auteur van artikelen over het Landgoed De Kruishorst in 

Worth-Rheden, het Slachthuis van Rheden en de Landelijke Rijvereniging 

Velp e.o. Vaak was hij gids bij wandelingen, o.a. over het Landgoed 

Heuven.  

Tijdens het gastvrije onthaal bood Jan Jansen het nieuwe erelid namens de  

Kring een doos wijn aan en kreeg zijn vrouw een bos bloemen uit handen 

van Wim van den Beukel. Beiden waren blij verrast en Frans voelde zich 

zeer vereerd met dit erelidmaatschap. Voordat afscheid werd genomen, 

kon nog enige tijd worden genoten van de talloze anekdotes die Frans wist 

op te dissen uit de afgelopen 65 jaar.  

Erelid Frans Wellink in actie (foto 2016) 

3. Bestuurssamenstelling 

Tijdens de uitgestelde Algemene Ledenvergadering nam de Kring afscheid van voorzitter Jan Jansen. 

Antoinette Evers werd gekozen tot lid van het bestuur. Ondertussen heeft het bestuur de taken 

herverdeeld. En wel als volgt:        

                     Voorzitter  : Harry Klein Koerkamp 

   Secretaris   : Antoinette Evers 

   Penningmeester : Wim van den Beukel 

   Vicevoorzitter  : Willem Kleijn 

   Organisatie  : Hilde Brekelmans 

   Redactie A&H  : Jeroen van Gessel 

   Archivaris  : Jan de Bes 

4. Jaaragenda 

Vol goede moed heeft het bestuur komend jaar de dorpswandelingen, de lezingen, de vergaderingen,    

4 x de verschijning van Ambt en Heerlijkheid en zelfs een excursie netjes ingepland. De ontwikkelingen 

rond corona zullen duidelijk maken wat de Kring daarvan kan realiseren.  

 

5. Plaquette in Rheden 

Even stilstaan in de Groenestraat in Rheden! Op 

vrijdagmiddag 16 oktober is door Leo van Geldern  

(88 jaar) een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan 

zijn in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse 

vader, moeder en zus. Vermoord om wie zij waren - 

herinnering aan een Joodse familie in het dorp 

Rheden.  

Als eerbetoon aan hen is voor Leo een lang 

gekoesterde wens in vervulling gegaan: een blijvende 

en zichtbare herinnering aan zijn familie in de vorm  
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van een plaquette met de namen van zijn ouders 

en zus en geplaatst op de zijgevel van zijn 

geboortehuis aan de Groenestraat 69 in Rheden. 

Op dit adres woonden en werkten zij destijds en 

hadden daar een textielwinkel onder de naam 

“Magazijn De Magneet”. Nu is er op dit adres 

ijszaak “IJsclusief” gehuisvest. 

Een blijvende herinnering aan de verschrikkingen 

van de Jodenvervolging in de oorlogsjaren 1940-

1945. 

 
Meer lezen? Gety Hengeveld: “Verborgen in Velp - 

Nooit vertelde verhalen over moed, verzet en 

onderduikers”. Uitgave Stichting Velp voor Oranje, ISBN 978 90 81058 2 0 9. prijs € 15,50. Te koop bij alle Velpse 

boekwinkels of te bestellen per e-mail (bestel@eenpassievoorboeken.nl)  

 

6. Van de archivaris 

Wij hebben een aantal foto’s gekregen van de heer M. Dix uit Tiel, betreffende een schoolreisje van zijn 

moeder Wies Junod. Wies is in 1916 geboren en het schoolreisje naar de Johanneshof in Dieren vond in 

1925 plaats. Op bijgaande foto zit Wies (met 2 vlechten met witte strikken) links op het bankje onder de 

schommel.   

Weet iemand wie er nog meer op deze foto staan? 

Reacties naar archivaris@oudheidkundigekring.nl. 
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7.   Rheden op de Kaart 2.0 
Als u www.rhedenopdekaart.nl intoetst 

komt u een schat aan informatie tegen: 

films, kaarten en duizenden foto’s van 

het erfgoed in de gemeenten Rheden en 

Rozendaal.  

Toch wordt de website relatief weinig 

gebruikt. Inmiddels zijn er ideeën over 

verbreding en verdieping van deze site. 

Daarbij wordt gemikt op een verder-

gaande samenwerking met de gemeente 

Rheden, waardoor meer informatie 

beschikbaar komt en een bredere groep 

van gebruikers kan worden bereikt. 

Martin Idema,  voormalig bestuurslid van 

de Kring, heeft zich bereid verklaard om 

de nieuwe ontwikkelingen als voorzitter 

te leiden. 

Enkele invalshoeken hierbij: 

 Hoe kan een beter gebruik voor onderzoek door lokale historici worden gefaciliteerd?  

 Welke aanknopingspunten bieden nieuwe mogelijkheden voor (gecombineerd) kaartgebruik? 

 Is er behoefte aan specifieke thema’s, bijv. een kaart met highlights voor de erfgoedtoerist of een 

WO-2 themakaart?  

 Rheden op de Kaart kan verrijkt worden met veel informatie over erfgoed dat bij de gemeente 

Rheden beschikbaar is. 

 

Het bestuur wil na een oriënterend gesprek met de Oudheidkundige Kring en de gemeenten Rheden en 

Rozendaal een aantal lijnen uitzetten voor een Visie RoK 2.0. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan de 

vrijwilligers met de vraag om te reageren. En dat wordt weer gebruikt bij de uitwerking van die visie.  

Het bestuur van Rheden op de Kaart informeert  t.z.t. graag de lezers van deze nieuwsbrief over nieuwe 

mogelijkheden van onderzoek en informatie. En als u aan dit “lonkend perspectief” wilt meewerken, 

stuur dan een e-mail naar bestuur@rhedenopdekaart.nl.  

8.   Boeken en tijdschriften verkoop 

Zoals al eerder gemeld, worden op de website van de Kring een groot aantal boeken en tijdschriften - 

zowel nieuwe als gebruikte - te koop aangeboden. Daarvan is het afgelopen halfjaar druk gebruik 

gemaakt door zowel leden als niet-leden. Nog deze week wordt er nieuw aanbod bijgeplaatst. We 

nodigen u graag uit om eens te kijken op  https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/ 

of er ook iets van uw gading bij is. Ook oude nummers van ons verenigingsblad zijn meestal nog 

verkrijgbaar tegen geringe kosten (te bestellen via penningmeester@oudheidkundigekring.nl). 

9.  Ambt & Heerlijkheid 

Rond 10 december valt het nieuwe nummer weer bij u op 

de mat! Met heel veel gevarieerde artikelen, van Oude 

paden in Spankeren tot Huize Mariposa in Velp en van alles 

wat daar tussen ligt. 

10. En tot slot. 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of 

opmerkingen? Wij horen en zien deze graag: e-mail naar 

secretaris@oudheidkundigekring.nl. 

 


