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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.  

Heeft u iets te melden, een vraag of een onderwerp waar u meer van weet, schroom 

niet:  nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl . De Kring is een vereniging van en voor alle 630 

leden. 
  

   

   

   

Velpologie 
De cursus is dit najaar voor de vierde keer gegeven. Uitgebreid met een lezing over de 

Geërfden van Velp en als toegift een drietal gedocumenteerde rondwandelingen rond de Oude 

Jan, Biljoen en Overhagen. Op de foto de deelnemers van de tweede omloop. De tocht onder 

leiding van Cees Ursem voerde ondermeer over het kerkhof (foto onder), door de Grote Kerk in de 

Kerkstraat met een verhaal over de bijzonder illustraties in de raampartijen.      
  

   

Nog een keer 
Wilt u de cursus Velpologie volgen? Deze wordt in januari en 

februari nog eens aangeboden op donderdagmiddag 14.00 uur 

in Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14, Velp. 

Programma:  

20-1-2022   IJssel-Posbank  Walter de Wit 

27-1-2022  Oorsprong van dorp Velp Frank Keverling Buisman 

3-2-2022    Velp Villadorp  Willem Huetink 

10-2-2022  Geërfden van Velp Frank Keverling Buisman 

17-2-2022  Ontzuiling van Velp  Ben Zonderland 

24-2-2022  Velp vanaf de 60-er jaren  Hans Witt 

Datum nog te bepalen: Rondwandeling  Cees Ursem 

Op de website https://www.paperclipvelp.nl kunt u zich vanaf 

half december inschrijven. 
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KASTEEL OVERHAGEN teruggevonden! 
  

   

   

   

   

   

De OKRR zal uiteraard hier in een 

van de komende nummers 

van Ambt & 

Heerlijkheid aandacht aan 

besteden.  
  

     

Unieke vondst 
Een zeldzame gebeurtenis in Velp. Tijdens de 

herinrichting van het terrein van Overhagen stuitte 

men op flinke grondvesten. Bij nader inzien de 

fundamenten van kasteel Overhagen, in 1530 

verwoest. 

De meeste stenen zijn in die tijd afgebikt afgevoerd. 

Waarschijnlijk om het naastgelegen kasteel Biljoen 

op te bouwen. De openlucht persconferentie (foto 

boven) door wethouder Marc Budel, Gelders 

Landschap en Kastelen en de Archeologiegroep 

onder leiding van Eric van der Kuijl (foto) riep meer 

vragen op dan dat er antwoorden gegeven konden 

worden. 

Bij deze archeologische opgravingen zijn de resten 

van dikke kasteelmuren, delen van dakpannen, 

scherven van kruiken en veel mortel en slachtafval in 

de oude grachten aangetroffen. De fundamenten 

liggen heel anders dan verwacht. Ze volgen niet de 

vorm van het huidige eiland. 

Een granaatinslag uit de Tweede Wereldoorlog 

verstoorde letterlijk en figuurlijk het beeld. 

Een eerste indruk is terug te zien op: 

 

Resten kasteel Overhagen gevonden - YouTube  

of 

Resten verdwenen kasteel opgegraven bij Velp | 

Historiek 
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Tien minuten stilte voor Theo Dobbe 
"De geschiedenis ligt aan de andere kant van de muur", oreerde Frans Koevoets na zijn 

hardlooprondje tegen de pauzerende leraren van Het Rhedens in Dieren. Die opmerking kreeg 

op maandag 8 november een geweldig vervolg. Frans ontving maar liefst 10 groepen van de 

middelbare school bij de gedenksteen in het Hof van Dieren. 

Zijn verhaal over de fussilering van de grootste verzetsstrijder van Nederland op nog geen 100 

meter van de school maakte grote indruk. Toen Frans na zijn eerste verhaal een minuut stilte 

vroeg voor het verzetswerk van Theo Dobbe werd dat voor de leerlingen een moment om nooit 

te vergeten.  

Landelijke ochtendkrant De Telegraaf besteedde een volledige pagina aan dit initiatief van 

Frans. (foto onder) 
  

   

   

   



   

   

  

   

Bijdragen van lezers 
  

   

Verse eieren uit Velp? 
Onlangs stuitte ik op een advertentie in de Arnhemsche Courant waarin melding wordt gedaan 

van hoenderpark Nelly in Velp. Deze levert dagelijks verse eieren aan delicatessenhandel Koek 

& Co. aan de Arnhemse Koningstraat 71. Een groot succes zal de verkoop wel niet geweest zijn 

want in de jaargang 1904 van deze krant kom ik welgeteld slechts vier advertenties tegen. 

Daarna blijft het stil. Het hoenderpark heeft mogelijk een wat langere historie gekend. Alleen: op 

welke locatie in Velp moeten we dit vogelparkje zoeken? En bestaan er afbeeldingen van? Het 

enige hoenderpark dat ik ken bevond zich bij Klein Rinsma State aan de Stationsweg. Maar dat 

droeg volgens mij niet de naam Nelly. 

  

Ik, Jan van der Wal, ben reuze benieuwd of er lezers zijn die hier een antwoord op 

weten. nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl  
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Schoolfoto Rozendaal 
 

Geachte mevr. Evers, 

  

In de Special over Rozendaal jaargang 54 nr. 159 dd. juni 2008 (al weer van enige tijd terug) 

staat op blz.12 een schoolfoto uit Rozendaal. Ik schat dat de foto dateert uit de periode 1900 -

1912. Mogelijk staan er onder de kinderen een of twee van mijn familieleden op.  

Waar bevindt zich het origineel van deze foto? 

Welk jaartal staat op het bord dat het meisje in het midden vasthoudt? Of weet u van welk jaar 

deze foto dateert? 

Heeft u de beschikking over een scan van redelijke bestandsgrootte zodat ik naast het jaartal 

ook met inzoomen de gezichten van de kinderen beter kan bekijken? 

Rechts staat hoofdonderwijzer Slempkes. Wie is de onderwijzeres aan de linkerzijde? 

  

Heeft u nog meer schoolfoto’s van Rozendaal uit de jaren 1890-1912? 

Zo ja, kan ik een gescand exemplaar van voldoende bestandsgrootte krijgen?  

Oproep: kunt u deze vraagsteller verder helpen? 

nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl  
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Nog een foto van een schoolreisje naar Scheveningen ......jaar, klas ??? 
  

   

   

   



   

     

Vraag 
Op de foto staat mijn opa Richard Budel, 

geboren in Rheden 1879, overleden 1958 in 

Hilversum en mijn oma Johanna Budel-

Augustin. Zij zijn gehuwd in 1915 in Arnhem. In 

de kinderwagen hun eerste kind Jeannine 

Budel geboren 1916 in Rheden. 

Mijn grootvader was tot 1913 onderofficier in 

het KNIL, kwam eind 1913 terug uit Indië, 

leerde oma kennen, huwde en kreeg van zijn 

schoonvader een winkel voor hun 

levensonderhoud. De vraag waar deze winkel 

stond is opgelost, in de Oranjestraat in Velp. 

Waarschijnlijk door de V1-inslag in WO-2 

vernietigd. In het Gelders Archief zijn een  5 tal 

foto’s  van die straat echter geen een van 

/rond dat winkeltje  

Nu mijn vraag, is er binnen uw vereniging 

wellicht beeldmateriaal van de Oranjestraat in 

Velp van voor 1945 om een indruk te krijgen 

hoe die straat er uit heeft gezien. 
  

     

    

  

   

Boeken- en tijdschriftenverkoop 
Regelmatig wordt er nieuw aanbod van gebruikte of nieuwe boeken geplaatst op onze website. 

Daarom raden we u aan om af en toe (weer) eens te kijken 

op https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/ of daar iets voor u bij zit. 

Bestellen kan eenvoudig via het bestelformulier op de site. Oude nummers van ons ledenblad 

kunnen per e-mail worden besteld via penningmeester@oudheidkundigekring.nl.      

  
  

   

   

     

   

     

   

     

   

     

    

  

   

 

 

 

't Sterrenbos in Dieren 

is een van de vele schoolgebouwen in onze 

gemeenten Rheden en Rozendaal. Bij  Ambt & 

Heerlijkheid 213, die u een dezer dagen ontvangt, 

vindt u een eindejaarskaart met 15 details van 

(ex)schoolgebouwen. Aan u de vraag daar een 

goede orde in aan te brengen. 

Een stevige december-opgave! 

   

 

 . 
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