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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 over of een aanvulling bij een onderwerp, meld dat
via nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl .
De Kring is een vereniging van en voor alle 630 leden.

Rheden 450 jaar
Onder leiding van Jan Jansen en Frank Keveling Buisman is er onlangs overleg geweest met
de hoofdstukschrijvers van het boek '450 jaar Rheden' (werktitel). Het boek zal gaan over de
bestuurlijke invloed op de inrichting en de samenleving in deze bejaarde gemeente. De
onderwerpen variëren van Verkeer en Vervoer tot Kunst en Cultuur, van demografie tot
economie. Op de foto op de voorgrond de initiatiefnemers, op de achtergrond alle schrijvers en
de uitgever.

Velpologie, even uitgesteld ...
Wilt u de cursus Velpologie volgen? Het kan nog. In verband
met Corona-maatregelen zijn de bijeenkomsten een maand
uitgesteld. Steeds op donderdagmiddag 14.00 uur in
Ontmoetingscentrum De Paperclip, Eiberstraat 14, Velp.
Programma:
24-2-2022 IJssel-Posbank, Walter de Wit
10-3-2022 Oorsprong dorp Velp, Frank Keverling Buisman
17-3-2022 Velp Villadorp, Willem Huetink
24-3-2022 Geërfden van Velp, Frank Keverling Buisman
31-3-2022 Ontzuiling van Velp, Ben Zonderland
7-4-2022 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
wellicht nog inschrijven.

Schilderijen 1944 .... P. Snippe

Wie helpt ons verder?
Drie schilderijen van P.(Pieter) Snippe zijn in het
bezit gekomen van de OKRR. Iemand vond deze in
een nalatenschap en traceerde deze terug naar een
familie, oorspronkelijk wonend in Velp.
Pieter Snippe is in 1888 geboren in Arnhem en daar
in 1948 gestorven. Of hij ook in Velp heeft gewoond
(Schoolstraat??) is onduidelijk.
We zijn benieuwd of iemand in onze Kring ons verder
kan helpen. Zijn er nog familiebanden? Zijn de
afbeeldingen te herkennen en terug te voeren naar
plekken in Velp? Twee schilderijen zijn gedateerd:
1944. Ze zijn in goede staat. De lijsten hebben een
opknapbeurt nodig.
Waardestelling? Bijzonder waardevol zijn ze niet. Op
een veiling bracht enige tijd geleden vergelijkbaar
werk van P. Snippe € 55,- op.
reacties
naar nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl

Archief werkt!

De Bloepers

Stonden in oktober nog 23 verhuisdozen vol
aangeleverde spullen klaar om nog verwerkt te
worden. Deze week bleek al dit materiaal al
uitgezocht te zijn. De archiefcommissie (6 m/v
sterk) heeft heel hard gewerkt. Alles
gerubriceerd en overzichtelijk geborgen. Een
volgende stap is het beter digitaal toegankelijk
te maken. Maar vooreerst is er weer ruimte
voor nieuwe verzamelingen,
verenigingsarchieven, handzame documenten
en zo meer. Neem contact op met Jan Bes
(archief@oudheidkundigekring.nl)

Een voorbeeld: in Dieren heeft van
november 1990 (oprichting) tot oktober
2012 (opheffing) het dweilorkest 'De
Bloepers' bestaan. Iemand in dit orkest
heeft nauwgezet alle foto's van
optredens, uitnodigingen voor optredens,
vermeldingen in kranten, gewonnen
prijzen, enzovoort verzameld. Resultaat:
meer dan een halve meter vuistdikke
ordners vol plezier en (carnavals)jolijt. Al
met al een prachtig beeld gevend van hoe
in Dieren rond de eeuwwisseling feest
werd gevierd.

Een rasechte Soerenaar is niet meer.....
Bij het afscheid van Aris Blankenspoor, die eenvoudig doch ouderwets indrukwekkend
opgebaard lag in zijn schuur achter het huis, speelden het regenachtige weer en de
voorzorgsmaatregelen i.v.m. Corona een rol. De wijze waarop familie, vrienden en
bekenden een laatste groet konden brengen, was aangepast aan de omgang met de
pandemie. Geen handen schudden, geen knuffels of andere gestes van intens
medeleven waren toegestaan. Zelfs aan zijn vrouw Gerrie was alleen via het raam van de
schuifpui een blijk van betrokkenheid mogelijk.
Nu deze echte Soerenaar na een lang en vol leven plotseling vertrokken is, werd in stilte
afscheid genomen van de man die ik heb leren kennen als een aimabel mens en
gedreven historicus voor alles wat met Laag-Soeren te maken had. Dat resulteerde niet
alleen in een enorme kennis van de geschiedenis van het dorp, maar ook in een grote
verzameling van allerhande zaken van Laag-Soeren die ik in de loop der tijd voor hem
gedigitaliseerd heb.
Het boek over Laag-Soeren dat hij in 2013 geschreven heeft, was een soort levenswerk
geworden. Zijn betrokkenheid bij de Oudheidkundige Kring was zo groot, dat hij tot op
hoge leeftijd nog excursies en wandelingen begeleidde in zijn geliefde dorp.
We wensen Gerrie en de familie sterkte met dit ongetwijfeld grote verlies. Helaas moeten
we ook als Oudheidkundige Kring zonder Aris verder. De herinnering aan hem is
vastgelegd in zijn grote verzameling die overgedragen is aan het archief van LaagSoeren. In mijn gedachten is vooral de hartelijke en gastvrije mens opgeslagen die Aris
Blankenspoor was. Hij vertoeft nu in de eeuwige jachtvelden van Laag-Soeren.
Walter de Wit

Decemberpuzzel
De puzzel van dit jaar was niet eenvoudig. Vorig jaar, kerktorens, telden we 33 goede
inzendingen, dit jaar met het onderwerp scholen, beperkte dit aantal zich tot 17. Daaruit zijn 4
winnaars getrokken. Het zijn de heren Jan van der Wal uit Drachten, Ferry Bulten uit Spankeren
en Jan Lijkendijk uit Velp en mevrouw Ans van Gemert uit Rheden. Zij mochten uit onze
'boekwinkel' een keuze doen.
De oplossing: van links naaar rechts en van boven naar onder:
Nassauschool Velp, Emmaschool Dieren, De Holtbanck Rheden
Prinses Margrietschool Spankeren,Torckschool Rozendaal, Joannesschool Dieren
Willem de Zwijger Rheden, Van Voorthuijsenschool Velp, Anne Frank Ellecom
Rheder Enk Rheden, Nutskleuterschool Velp, Rhedens Lyceum Rozendaal
Willem Köllingschool Dieren, De Lappendeken De Steeg, 't Schaddeveld Laag-Soeren

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. Klik op
onderstaande illustraties en krijg meer informatie over de uitgave.

De Geërfdenbank
Een bijzondere bank, die volgens de OKRR de
gemeentelijke monumentenstatus verdient. Uniek
vormgegeven 'ter herinnering aan de
schenking van de Velpsche heide aan de
gemeente Rheden door de geërfden van het
dorp Velp, op 5 februari 1920'.
Kogelinslagen herinneren aan de moord op drie
moedige Arnhemmers op 25 oktober 1944 door
de Duitse bezetter.

