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Er komt veel informatie langs bij het bestuur van de Kring. Een selectie daarvan vindt u in deze 

periodiek. Zes keer per jaar sturen we haar rond. Soms, zoals nu, wordt het wat veel. 

 

Maar toch: heeft u ook iets te melden, schroom niet: nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl  . 

Ook voor opmerkingen en verbeteringen houdt de Kring zich aanbevolen. Dit keer tal van 

onderwerpen met als laatste aandacht voor Monumentenweekend 2021 (11 en 12 september). 
  

   

   

   

Eeuweling 
Deze Velpse muziektent viert deze maand haar 100'ste verjaardag. Gelegen in de vijver van 

"Villapark Overbeek" is zij geleidelijk een iconisch beeld van het dorp geworden. De bouw had 

destijds veel voeten in de aarde of, beter gezegd, in het water. Het verhaal achter de bouw van 

en de opening, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Velpsche Harmonie, is terug te 

lezen in no. 200 van Ambt & Heerlijkheid.                                                                                  
  

   

  

   

 

 

 

Je staat er niet bij stil. maar als je het ziet ... 

Zomaar een Icoon van de straat. Mevrouw 

Van Rietschoten: "Bij toeval viel mijn oog op 

een putdeksel in Velp, gedateerd 1898. Het 

betreft een mooie ronde deksel voor 

waterleiding. In de bovenzijde valt te lezen: 

Hydrant System Halbertsma en aan de 

onderzijde: Cie Gle  des Conduites d’eaux 

Liège (Compagnie Générale etc)." 

In Arnhem ligt een vergelijkbaar putdeksel uit 

1935.(zie Cie Gle des Conduites d’eaux 

Arnhem: het Belgische bedrijf is kennelijk in de 

vorige eeuw in Nederlandse handen gekomen). 

Wie kan meer over de herkomst vertellen?  
   

https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/teeroturvi/pnrllwh8ms/15laaxygb2/mcajwlr81p
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Ambt & Heerlijkheid 212 
Begin september ligt het blad weer op de deurmat. Het derde nummer van de 67ste jaargang 

met onder meer:  

 De Harmonie in Laag-Soeren; 

 De Dierense Kruideniers; 

 Albert Heijn in Velp; 

 Daan Modderman en de begraafplaats Rozendaal; 

 De Ansichtkaart uit De Steeg (zie hieronder). 

  

   

   

     

   

         

Briefkaart voor Ethy; "onbestelbaar"? 
We kregen veel reacties op deze publicatie in de vorige Nieuwsbrief. En dat was terecht. 

Alles wat mis kan gaan, ging hier mis. Er was geen toestemming voor plaatsing, het poststempel werd op twee 

manieren verkeerd gelezen en het huis waar de ansicht naar toe zou zijn geschreven bestond nog niet. Reden 

voor Jan van den Broek om het geheel recht te zetten. Dat doet hij in de komende Ambt & Heerlijkheid (No. 

212). 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Terug naar huis.   
Het bijzondere boek was al een tijdje uit. Mooi geschreven 

verhalen van oude mensen teruggeplaatst in hun 

geboorteomgeving. Dat maak wat los. Die emoties heeft 

Jikke Göbel stijlvol weten vast te leggen op foto's. Deze foto's 

zijn flink vergroot en sieren nu de wanden van het Dorpshuis 

in Rheden. (zie foto onder) 

De presentatie waarbij veel van de geïnterviewde en 

beschreven mensen, kleurrijk aanwezig waren, vond op 

vrijdag 2 juli plaats. 

Op de foto, hieronder, Marjon Weijzen (l) en Jikke Göbel.  
   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolperstein in Dieren 

Eind maart 2020 zou de eerste Stolperstein 

(struikelsteen) in Dieren geplaatst worden. De 

uitbraak van Covid-19, eerder die maand maakte 

het onmogelijk. Nu is het dan zover; op vrijdag 20 

augustus om 15.00 uur zal burgemeester Carol van 

Eert de steen leggen. Plek van handeling 

Zutphensestraatweg 24 in Dieren. Het bestuur van 

de Oudheidkundige Kring zal u daarbij 

vertegenwoordigen.  

 

Stolpersteine, ook bekend als struikelstenen, is een project van de 

Duitse kunstenaar Gunter Demnig (geboren in 1947 in Berlijn). 

Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de 

slachtoffers van het nationaalsocialisme. 

  

 



 

Leeuwen uit de gemeente Rheden?? 
Museum Arnhem gaat delen van de historische collectie afstoten. Vaak is het museum als 

opvanglocatie gebruikt. In dit geval is men op zoek naar de herkomst en wellicht een betere 

plek voor twee stenen leeuwen. Zie de foto's hieronder. Ze zijn mogelijk uit de gemeente 

Rheden afkomstig. Vraag aan onze leden: weet iemand waar deze objecten hebben gestaan? 

(Natuursteen, hoogte 120 cm) Precieze omschrijving via de website   

http://www.oudheidkundigekring.nl. 
  

   

   

     

   

     

    

 

 

De oorlog 

voorbij….. 
Het lijkt zo’n 

onschuldig vakantie 

kiekje: moeder en 

kinderen poseren op 

een metalen 

wrakdeel. Archieffoto 

van ons lid Walter de 

Wit, daterend gezien 

de zomerse kledij uit 

de zomer van 1945. 

Wie de foto gemaakt 

heeft en wie er op 

staan, weten we niet. Wel, waar de foto gemaakt is: bij de  Koepel de Kaap op de Posbank. Het 

wrakdeel  is een stuk van de vleugel van een Spitfire, die daar op 20 januari van dat laatste 

oorlogsjaar neerkwam. Het betreft  de crash van een Spitfire Mk.IX van het 412 Squadron 

RCAF (Royal Canadian Airforce), gevlogen door Flight-Lieutenant B.E.MacPherson. Samen 

met andere toestellen voerde dit toestel die winterdag vanaf frontvliegveld B.88 / Heesch een 

gewapende verkenning uit in de regio Nijmegen, Rheine, Paderborn en Hamm. Een tweede 

toestel van hetzelfde Squadron kwam overigens die dag neer in Giesbeek. Beide toestellen 

werden op de terugweg mogelijk geraakt door Duitse Flak (Flugzug Luft  Abwehr Kanone), dit 

https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/teeroturvi/2drixslsza/15laaxygb2/mcajwlr81p


 

luchtafweergeschut stond o.a. bij Dieren op de hei en in het Velperbroek bij de Westervoortse 

brug over de IJssel opgesteld. Het was een slechte dag voor 412 Squadron want  in totaal 

gingen die dag vier Canadese Spitfires verloren. Gelukkig brachten alle vier piloten het er 

levend van af. Onze vraag: wie heeft deze foto gemaakt en wie staan er op afgebeeld? 

Willem F.Kleijn 
   

 

Boeken- en tijdschriftenverkoop 
U weet het, op de website zijn tal van boeken en tijdschriften uit onze voorraad te koop. 

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

   

   

     

   

     

   

     

   

         

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. 
  

   

  

   

 

 

Monumentenweekend 2021: 

11 en 12 september 

  

Welkom terug! 

We hadden door corona in 2020 geen open 

monumenten. Ook dit jaar is nog niet alles gewoon. 

Niettemin zijn er 30 monumenten in 8 dorpen te 

bezichtigen. Het Comité bedankt alle mensen die hun 

monument, tuin of park openstellen bij voorbaat 

hartelijk! 

U zult begrijpen dat we de nadruk leggen op het buitengebeuren.  Daarom zijn er in veel dorpen 

wandel- of fietsroutes langs monumenten. Daarbij geldt: Mijn dorp is jouw dorp! 

  

U bent hartelijk welkom. Toch zult u soms moeten reserveren, of even moeten wachten tot de 

weg vrij is voor nieuwe bezoekers. We vragen u om extra voorzichtig met elkaar om te gaan en 

de geldende regels te respecteren, zeker waar particulieren en organisaties hun monument 

openstellen. 

 

Wat is er te doen? 

Dit jaar is er geen programmaboekje, maar een folder. Daarin staan alle opengestelde 

monumenten opgesomd, met dag en tijd. En natuurlijk de activiteiten en wandelingen per dorp, 

plus het adres per dorp waar routebeschrijvingen op te halen zijn. 



 

  

Op de landelijke website van Openmonumentendag www.openmonumentendag.nl 

staan alle monumenten uitgebreider beschreven, met foto’s, net als de activiteiten. Het voordeel 

is dat we daar gemakkelijk kunnen actualiseren. In september worden ook digitale versies van 

de wandel- en fietsroutes op deze website geplaatst. 

Voor historische informatie over de geopende monumenten verwijzen we naar 

www.rhedenopdekaart of onderstaande QR-code 

  

Een voorproefje 

De acht dorpen nodigen u uit onder het motto: Mijn dorp is jouw dorp. Een paar voorbeelden: 

In Velp is Villa Refugium voor het eerst opengesteld, en vanwege het 100-jarig bestaan is er 

een rondleiding in de omgeving van de Muziektent aan de Vijverlaan (reserveren). 

In Rheden is Koetshuis Heuven open, mét demonstraties van jachthoornblazen. 

In De Steeg kunt u onder meer de antieke inrichting van La Maison du Steeg (voorheen 

Athlone) bewonderen. Vandaaruit wandelt u langs Steegse monumenten of naar het 100-jarige 

Strooien Dorp, waar bewoners u onder de grote boom ontvangen met koffie en verhalen. 

Ellecom nodigt u uit om zelf in de enorme ruimte van de Turnhal Avegoor te staan. Op 

zondagmiddag is er een begeleide wandeling langs monumenten. 

In Dieren kunt u ronddwalen bij de Hof te Dieren of fietsen/wandelen langs minder bekende 

monumenten. 

Spankeren laat u vanaf de Petruskerk fietsen langs historische boerderijen in het buitengebied. 

In Laag-Soeren wandelt u van monument naar monument, vaak daterend uit de tijd dat het dorp 

bekend was om zijn koudwater-kuren of vakanties. 

In Rozendaal kunt u wandelen langs monumenten in het beekdal of (na een fietstocht) 

Jachthuis Imbosch bekijken. 

  

 

strooien dorp De Steeg. 

  

  
   

   

   

Tot slot 
 

Het bestuur heeft in juli voltallig vergaderd, voor het eerst weer in  't Sprengenhus. Naast de 

lopende zaken kregen de volgende onderwerpen aandacht:  

 Standpunt inzake de bescherming cultuur- én natuurhistorische waarde van het 

Posbankgebied. 

 Opstarten van activiteiten in de post-Coronatijd. 

 Ontwikkeling van ons archief 

 Uitgave boek "450 jaar gemeente Rheden". 
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