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Inleiding 
Verwacht u in deze Nieuwsbrief aankondigingen van dorpswandelingen, excursies en lezingen. 

Helaas, nog niets van dat alles, maar gezien de laatste ontwikkelingen zien we hoopvol naar de 

nabije toekomst.  

We beginnen hier met een foto uit de verzameling van Walter de Wit. Zijn enorme collectie van 

prenten, documenten en boeken doet hij geleidelijk over aan het archief van de OKRR. Heeft u 

ook zaken waarvan u denkt "Dat mag echt niet verloren gaan!" denk dan ook tijdig aan de 

Oudheidkundige Kring. Binnenkort gaat de archiefgroep weer op volle sterkte aan de slag in 't 

Sprengenhus in Laag-Soeren.  
  

   

  

   

 

 

 

Waar de Kerkstraat uitkomt op de Hogestraat in 

Dieren-Zuid stonden de meeste winkels van het 

dorp voordat er aan de noordkant van het spoor 

uitgebreid gebouwd ging worden. Vele winkels 

en neringdoenden zijn verdwenen, opgelost in 

de geschiedenis. Vele verhuisden 

successievelijk toch naar de nieuwbouw en het 

nieuwe winkelcentrum Calluna. De kleine doch 

gezellige markt aan de Hogestraat is er ook niet 

meer. De meeste oud-Dierenaren zullen zich 

ongetwijfeld de bedrijvigheid van het oude dorp 

nog kunnen herinneren.  

foto; google earth 
  

   

 

https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/8pgswziavn/ndz9wb5et7/ipcyrwncdx/wv785zmp3m


Ambt & Heerlijkheid 211 
Bijna gelijktijdig met deze Nieuwsbrief wordt ons periodiek A&H jaargang 67 nr. 211 bij u 

bezorgd. 48 bladzijden geschiedenis met dit keer onder meer: 

 De Menvereniging VVAP Velp (Vereniging Vrienden v/h Aangespannen Paard) 

 Oranjefeesten in Dieren 

 Begraafplaats Rozendaal 

De redactie heeft er weer een kleurrijk tijdschrift van gemaakt. 
  

   

  

   

Boeken- en tijdschriftenverkoop 
  

   

   

     

   

     

   

     

   

         

 

 

 

Op onze website worden al geruime tijd boeken 

en tijdschriften uit onze voorraad aangeboden 

(zie https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/). 

Daarbij ook het prachtige boek ‘Nijver Dieren'. Een eeuw handel, ambachten, middenstand en 

nijverheid in Dieren-Noord’ van Frans Nas en Walter de Wit, dat sinds 1 januari jl. in prijs is 

verlaagd van € 15,-- naar € 9,50. 

 

Verder een keur van ongebruikte boeken, zoals 

‘Canon van Rheden’(€ 14,50),‘ 

‘Rozendaal een heerlijkheid’ (€ 3,--), 

‘Gezichten in Rheden en Rozendaal’ (€ 5,--), 

‘De oude St. Mauritiuskerk van Rheden (€ 15,--) 

'250 jaar Kerk van Rozendaal’ (€ 10,--), 

‘Van Lennepsmolen uit puin en as herrezen’ (€ 2,50), 

‘Zou Petrus tevreden zijn? Kroniek van de Dorpskerk van Spankeren’ (€ 12,50), 

'Korte geschiedenis van Rheden en Rozendaal’(€ 3,50), 

‘Onze Oude Jan, midden in de samenleving’ (€ 15,--), 

‘Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960’ (€ 9,--), 

https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/8pgswziavn/bjl1oebrrw/ipcyrwncdx/wv785zmp3m


 

‘200 jaar gemeente Rozendaal’ (€ 14,50)  

'Van goudakker naar dodenakker’ (€ 17,50), 

 

Ook staan daar tal van gebruikte boeken en tijdschriften (‘Rheder Spreng’, € 2,50 per ex.). En 

natuurlijk zijn oude nummers van ons ledenblad ‘Mededelingen’ en ‘Ambt & 

Heerlijkheid’ veelal nog beschikbaar voor een gering bedrag (vanaf € 1,-- per ex., op te vragen 

via penningmeester@oudheidkundigekring.nl).  
   

  

   

Jaarvergadering 
Normaal gesproken vindt deze plaats in de maand april. Vorig jaar hebben we nog net vóór de 

tweede Coronagolf, eind september, kunnen vergaderen in Parkstate te Velp. Ook dit jaar 

schuiven we de algemene vergadering door en wel naar woensdagavond 22 september 2021. 

De vergadering zal door spreker Kim Cohen opgeluisterd worden met zijn verhaal over de 

IJssel. Villa Veertien in Dieren vormt daar een ideaal decor voor. 

Mededelingen over een definitieve doorgang, agenda en stukken zullen met A & H van 

september meegestuurd worden. 
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Briefkaart voor Ethy. 
Volgens een kenner is bovenstaande 

briefkaart afgestempeld in augustus1908. 

De Villa Ethy Nore was toen nog nieuw. 

Vlak daarvoor gebouwd aan de 

Overbeeksingel te Velp.Blijkbaar werd de 

villa naar haar bewoonster vernoemd. 

 

Vraag: waar is de foto gemaakt, wie is deze 

opvallende man (Fritsje) in het midden en 

wat draagt hij met zich mee? 

 

Antwoorden naar: 

nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl. 

 

Op de afbeelding de villa in 2010.  

foto klk 
  

     

   

     

    

  

   

   

     

Velpologie 
De cursus over de geschiedenis van Velp 

wordt in dit najaar twee maal herhaald. 

(Wanneer Corona het toelaat!) De 

belangstelling voor de cursus was vorig jaar 

zo groot dat er zeker 40 teleurgestelde 

inschrijvers waren. Daar de 

groepsgrootte  op maximaal 20 staat, lijkt 

een dubbele presentatie op zijn plaats.  
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Tot slot 
 

Het bestuur heeft in mei voltallig vergaderd. Naast de lopende zaken kregen de volgende 

onderwerpen aandacht:  

 huurcontract en looptijd van onze ruimte in het 't Sprengenhus; 

 verdere ontwikkeling Stichting Rheden op de Kaart; 

 verandering in samenstelling redactie Ambt & Heerlijkheid; 

 aanvraag monumentenstatus remisegebouw Havikerwaard. 

 

Verder is zorg uitgesproken over de post-Corona-tijd. Het bestuur hoopt van ganser harte dat 

alle vrijwilligers, denk aan het archief, de dorpswandelingen, enz. straks de draad weer 

oppakken, zó, dat we een stevige Kring blijven vormen. 

  

Dit is de eerste Nieuwsbrief die via het programma Laposta wordt verstuurd. Een experiment. 

Graag horen/zien wij reacties: nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl. 
  

   

 


