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Voorwoord
Na het succes van afgelopen jaar wordt u middels dit magazine weer op de 
hoogte gebracht van de velerlei activiteiten op en rond Landgoed Heerlijk-
heid Hemmen. Waar een kleine dorpsgemeenschap al niet groot in kan zijn!

Als voorzitter en vrijwilliger van Bezoekerscentrum `t Pakhuis heb ik het 
genoegen gehad om aan de bezoekers van ‘t Pakhuis dit magazine te mogen 
overhandigen. Voor de bezoekers die voor het eerst een bezoek brachten 
aan het Landgoed Hemmen werd dit met groot enthousiasme begroet. Het 
blad geeft dan ook dankzij de fraaie foto`s en de vele info een goed over-
zicht van wat er zoal te doen is op het Landgoed. Ook voor bezoekers is het 
hier dus goed toeven.

Bezoekerscentrum `t Pakhuis is dus één van die vele organisaties/bedrijven 
die zich vooral richt op het organiseren van activiteiten op het terrein van 
cultuur, natuur, milieu en educatie met als vestiging een fraai verbouwde 
fruitschuur.

Als u op een doordeweekse dag een groep kinderen ziet rondlopen op het 
Landgoed is de kans groot dat dit een excursie is die wordt begeleid door 
een van onze vele natuurgidsen. In de afgelopen 5 jaar is er heel veel kennis 
en ervaring opgedaan door onze vrijwilligers en proberen we ons jaarpro-
gramma elke keer weer te vernieuwen. Dit jaar gaan we aan de slag met 
een ‘Natuurontdekkers’ club voor kinderen die belangstelling hebben voor de 
natuur. 

Neemt niet weg dat er ook voor ouderen en gezinnen genoeg te doen is op 
het Landgoed. Met behulp van dit blad kunt u dan ook een keuze maken uit 
de vele mogelijkheden. 

Ik wens u heel veel plezier en hoop u graag een keer te ontmoeten.

Ries Euser
Voorzitter Bezoekerscentrum `t Pakhuis   
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Knutselen in 
‘t Pakhuis
In Bezoekerscentrum ‘t Pakhuis worden regelmatig 
leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo 
kunnen nestkastje gemaakt worden of lampionnen 
van pompoenen voor Halloween. Houd de agenda in 
de gaten op www.pakhuishemmen.nl.

Eten & drinken
Hemmen heeft verschillende gelegenheden waar u kunt genieten van 
een hapje en/of drankje. Bij Brasserie Heerlijkheid op het Kerkplein 
kunt u proeven van de Franse en Belgische keuken met heerlijke 
huisgemaakte lunch- en dinergerechten. Pannenkoekenboerderij Aan 
de Linge serveert ondermeer de beste Hemmense pannenkoeken en 
ijssalon De Betuwegaard heeft verrukkelijk ambachtelijk Italiaans ijs.

Markten
Een aantal keren per jaar wordt er een gezellige 
markt in Hemmen georganiseerd bij het dorps-
huis of ekoboerderij De Lingehof. Bijvoorbeeld de 
boekenmarkt, de herfstmarkt of kerstmarkt. In 
de kalender van dit magazine vindt u de data.

Wandelen 
& fietsen
Landgoed Heerlijkheid Hemmen is dé plek om te wandelen 
en	fietsen.	Vanaf	Bezoekerscentrum	‘t	Pakhuis	beginnen	
twee wandelroutes - de groene en de blauwe route - van 
5	km.	Ook	start	hier	een	fietstocht	van	ca.	20	km.	De	
boekjes zijn voor € 2,- op verschillende punten in Hemmen 
te koop. Bij Brasserie Heerlijkheid kunt u gratis een kaart 
afhalen met alle wandelpaden en bezienswaardigheden erin 
beschreven. Bij Pannenkoekenboerderij Aan de Linge kunt 
u gratis de Schilderijenroute van Joop Weseman afhalen. 
Tijdens deze wandelroute ontdekt u aan de hand van schil-
derijen de mooiste plekjes van Hemmen. 

Toneel in Hemmen
In april 2016 speelt Toneelgroep Hemmen het toneelstuk 
Avondrood van Het Werkteater in Dorpshuis De Oude 
School. Op 17 april is er om 15.00 uur een matinee. De 
avondvoorstellingen zijn op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 april 
om 20.30 uur. Reserveren kan via www.toneelgroephem-
men.nl of tel: 0488 45 11 48 (na 18.00 uur). Zie pag. 16.

Klassiek concert in 
Hemmense kerk
Elk jaar worden verschillende klassieke concerten gehouden 
in het mooie kerkje in Hemmen. Zo speelt op zondagmiddag 
24 april om 15 uur Ensemble Lautenwerk en zondagmiddag 
5 juni om 15 uur Het Maasstad Strijktrio. Kosten zijn € 
10,- per concert, tot 12 jaar € 5,-. Voorverkoop vindt plaats 
bij Brasserie Heerlijkheid. Er is ook een dinerarrangement 
mogelijk bij de brasserie. Zie achterkant magazine.

Wat is er te doen?
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Kasteeltuin
De volledig ommuurde kasteeltuin in Hemmen is een ware oase van 
rust. In de kasteeltuin is de bloemenpracht van vele verschillende 
planten te bewonderen. De tuin herbergt inmiddels meer dan 600 ver-
schillende soorten en cultivars. U vindt er Engelse rozen, vaste planten, 
waterplanten, heesters, kruiden, groenten, vaste en eenjarige planten. 
De Kasteeltuin is van 1 mei tot en met 31 oktober voor het publiek 
gratis toegankelijk. De tuin is rolstoelvriendelijk. Zie pag. 13.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten van Hemmen 
op www.heerlijkhemmen.nl of       /HeerlijkHemmen
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 Plaats:  Dorpshuis “De Oude School” 
       Hemmen 
 Entree:  € 12.50
   inclusief kop koffie of thee

 Reserveren: www.toneelgroephemmen.nl 
                       telefonisch 0488-451148 
       (na 18.00 uur)  
                       

 

Regie: 
Nelleke Koetsier

Avond
rood

Avond
rood

Werkteater
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Feestje
Heeft u iets te vieren met familie, vrienden of collega’s? 
Hemmen is hier natuurlijk een prachtige locatie voor in 
combinatie met een wandeling, speurtocht, een bezoek 
aan de kasteeltuin, ‘t Pakhuis of de kerk. U kunt op ver-
schillende locaties in Hemmen terecht:
•		Bezoekerscentrum	‘t	Pakhuis	(pag.	11)
•		Dorpschool	De	Oude	School	(pag.	19)
•		Pannenkoekenboerderij	Aan	de	Linge	(pag.	21)
•		Brasserie	Heerlijkheid	(pag.	24)

Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een van de mooiste plekjes in de Betuwe. Met een 
prachtig in Engelse landschapsstijl aangelegd kasteelpark, de eeuwenoude bossen, pittoreske 
dorpskern, de bijzondere kasteeltuin en lange wandelpaden een ideale plek om hier uw vrije 
tijd door te brengen. Er zijn verschillende restaurants, terrassen en B&B’s, zodat er volop kan 
worden ontdekt, geproefd en genoten. 
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Speeltuin
Achter Dorpshuis De Oude School is onder de 
walnotenbomen een leuke speeltuin te vinden 
met glijbaan, klimtoren, wipwap etc. 
Een heerlijke plek om te spelen.

Workshops
Op het landgoed worden verschillende workshops 
gegeven. Zo kunt u bij Jannemieke Termeer workshops 
volgen	op	het	gebied	van	fotografie:	zie	pag.	23.
Bij Pauline’s Cuisine kunt u kook-, chocolade-, pâtisserie- 
& broodworkshops volgen: zie pag. 37.

Adopteer een 
appelboom
U kunt uw eigen hoogstamappelboom adopteren. Deze 
hoogstamfruitbomen staan in verschillende boomgaarden in 
en rondom Landgoed Hemmen. U wordt uitgenodigd voor 
de jaarlijkse bloesempicknick en in de herfst kunt u uw ei-
gen appels plukken. Het onderhoud van de hoogstambomen 
wordt verzorgd door Ekoboerderij de Lingehof en Tuinderij 
de Stroom. Zie pag. 30.

Biologische 
boodschappen
Elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur kunt u bij De Groente-
stek van Tuinderij De Stroom (pag. 31) biologische groenten kopen. 
Zo van het land in je mand! Online kunt u bij BeterBio (pag. 33) 
voor al uw biologische boodschappen terecht. 

Brocante Soesa
In Hemmen bevindt zich in de oude bakkerswinkel 
een gezellig winkeltje. Op Kerkplein 10, naast Bras-
serie Heerlijkheid, is Brocante Soesa gevestigd met 
allerlei leuke oude en fair trade spulletjes. Leuk voor 
jezelf of om cadeau te doen! Soesa is geopend van 
woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Speurtocht
Ontdek de geschiedenis van Hemmen aan de hand 
van een speurtocht. Brasserie Heerlijkheid heeft 
een leuke speurtocht gemaakt van 40 tot 50 mi-
nuten met vragen over de geschiedenis en natuur 
van Hemmen. Gratis af te halen bij de brasserie. 
Bij terugkomst is er natuurlijk een prijsje! 

Overnachten
Hemmen heeft meerdere B&B’s waar u één of meerdere 
nachten kunt verblijven. Zo heeft u alle tijd Hemmen en 
haar omgeving goed te bekijken en te genieten van alle rust 
en ruimte van het landgoed. 

Elke B&B heeft zijn eigen karakter en specialiteit:
•	 B&B ‘t Vogelhuis
•	 B&B Bed in de Betuwe (zie foto en pag. 15)
•	 B&B De Betuwegaard (pag. 41)
•	 Logement De Lanterfant (pag. 43)
•	 B&B ‘t Washuisje (pag. 47)

Het treintje
Van maart t/m oktober kunt u elke zondagmiddag 
bij mooi weer van verschillende plekken in Hemmen 
naar Bezoekerscentrum ‘t Pakhuis gereden worden 
met een treintje. Daarnaast is het natuurlijk ook 
een mooi tochtje over het landgoed. Op de hele 
route mag u in- en uitstappen. 
Een dagkaart kost € 2, kinderen t/m 12 jaar betalen 
€ 1.  Een kaartje is de gehele dag geldig. Vrienden 
van ‘t Pakhuis betalen de helft. 
Zie pag. 11.
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Veel te doen bij Bezoekers-
centrum ‘t Pakhuis
Bij Bezoekerscentrum ’t Pakhuis in Hemmen is in het weekend voor jong en oud van alles te doen op 
het gebied van natuur, milieu, cultuur en educatie. In ’t Pakhuis zelf wordt op speelse wijze aandacht 
gegeven aan het Landgoed Hemmen en haar bewoners door de eeuwen heen en de natuur daar. Ook 
starten	hier	verschillende	wandel-	en	fietsroutes,	die	u	bij	‘t	Pakhuis	kunt	kopen.	

Voor deze bijeenkomsten biedt ‘t Pakhuis wandelingen in de 
omgeving aan, eventueel met gids die u en uw gasten het 
nodige vertelt over de omgeving (cultuur en natuur). 

Vriend of vrijwilliger van ‘t Pakhuis worden
Wilt u de activiteiten van ‘t Pakhuis steunen? Word dan 
vriend van ’t Pakhuis. Op onze website vindt u meer infor-
matie hierover en kunt u zich aanmelden. Daarnaast kan ‘t 
Pakhuis altijd extra hulp gebruiken bij de organisatie van 
activiteiten. Wanneer u het leuk vindt af en toe als vrij-
williger te komen helpen, kunt u met ‘t Pakhuis contact 
opnemen.

Bezoekerscentrum ‘t Pakhuis
Boelenhamsestraat 7
6672 MC Hemmen
e-mail: info@pakhuishemmen.nl
website: www.pakhuishemmen.nl

Zondagmiddag open 
Elke zondagmiddag is ‘t Pakhuis geopend en kunt u gratis 
een kijkje nemen in dit monumentale pand. In het oude 
fruitpakhuis zijn een permanente tentoonstelling en wisse-
lende exposities aanwezig. Daarnaast organiseren de vrij-
willigers activiteiten als themawandelingen, speurtochten, 
filmvertoningen,	lezingen,	creatieve	en	sportieve	activiteiten,	
etc. Van maart tot oktober rijdt op zondag en bij speciale ge-
legenheden vanuit ’t Pakhuis een treintje over het landgoed.

Het hele jaar zit boordevol activiteiten bij ‘t Pakhuis. Het 
overzicht vindt u in dit magazine en natuurlijk op de website 
van ‘t Pakhuis: www.pakhuishemmen.nl.

“Het hele jaar zit boordevol 
activiteiten bij ‘t Pakhuis”

Feestjes en vergaderingen
Voor vergaderingen, een ‘dagje op de hei’, een personeels-
uitje, een familiedag of feestje kunt u deze prachtige locatie 
huren. Er is een vergaderkamer voor ca. 10 personen en de 
bovenverdieping is ingericht voor ca. 30 personen. Er is zelfs 
een klein theatertje met beamer. Voor kinderfeestjes met 
leuke activiteiten is dit een ideale plek.
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De Kasteeltuin in vogelvlucht  
Elk jaar zijn er mensen die reikhalzend uitkijken naar de dag dat de kasteeltuin haar poort weer 
opent. ’s Winters kan je een glimp van de winterpracht opvangen als je even stilstaat bij de ingang. 
Schijnt de zon, druipt de regen droefgeestig van de levenloze planten of, niets mooiers dan dat: heeft 
het gesneeuwd en ligt er een maagdelijk witte deken over een betoverde hof? 

En	kijk,	de	eerste	vlinders	fladderen,	ik	zie	een	kleine	vos,	
een gehakkelde aurelia en ja, natuurlijk een koolwitje! Vooral 
genietend van nectar op de bloemen zijn ze betoverend 
mooi.

En dan gaat het snel, bijna te snel! Zie die rozen in de ro-
zenkoepel, ruik die ene roos….
Overal gaat geur- en kleurenpracht alle perken te buiten! 
Hier samen werken is puur genieten, van sfeer, van saam-
horigheid, van het scheppen van zo’n prachtige plek voor 
iedereen. Hier zomaar rondlopen een geschenk.

“1 mei is het zover! Maar dan is de 
tuin ook hartveroverend! ”

De herfst komt alweer voordat we er erg in hebben. Gouden 
beuken omlijsten de tuin, gouden grassen wuiven in de 
wind, overal zaden, het zachte herfstlicht, kon het maar zo 
blijven…. Maar op 31 oktober gaat de poort weer dicht….

Mijmerend over de seizoenen die elkaar elk jaar weer sneller 
lijken op te volgen, kom je op deze plek tot rust, ervaar je in 
al je vezels dat er niets meer en ook niets minder is dan dit 
moment. Daar kan je van genieten, daarin kan je opgaan. 
Hier lijkt de tijd stil te staan. Betere ogenblikken zijn er 
niet….

Jan en Mieke van den BrandhofKasteeltuin Hemmen
Dagelijks geopend van 1 mei t/m 31 oktober
van 8 uur tot 19 uur. De toegang is vrij.
e-mail: info@kasteeltuinhemmen.nl
website: www.kasteeltuinhemmen.nl

En zomaar is het half maart. De poorten geopend, met man 
en macht aan de slag om de wintertuin om te toveren tot 
voorjaarshof. De afgestorven stengels met zaden niet langer 
voedsel voor de vogels, hupsakee, de snoeischaar erin! En 
waar je de oude stengels wegknipt, zie je alweer een tere 
waas van groen tevoorschijn komen. 

De	vogeltjes	fluiten	naar	hartenlust,	vooral	dat	ene	winter-
koninkje op de oude muur. Vol overtuiging zingt hij het 
voorjaar tevoorschijn. En kijk, daar vliegt een koolmeesje, ja 
hoor! Hij gaat een nestje maken in de pot die tegen de muur 
hangt. Het getimmer van de bonte specht maakt de stilte 
die volgt nog intenser.
Deze dag wil je vasthouden! Samen aan het werk, samen 
genieten van een overwonnen winter en de lente een handje 
helpen om zich op haar allermooist te laten presenteren. 
Leve het leven!

Geduld! Het duurt nog even voordat de poort voor ieder-
een opengaat. 1 mei is het zover! Maar dan is de tuin ook 
hartveroverend! Trotse hosta’s steken hun neusjes boven 
de grond, uienbollen staan op knappen, de kleurenpracht 
maakt stil.
Geduld wordt beloond, nu is de tuin voor iedereen die er zijn 
hart op wil halen. Wandelend over grindpaden, zittend op 
een bankje, gebogen over de vijver waar de eerste water-
lelie haar hart opent naar de zon. 



Wandelen 
met je hond 

door Anneke van Dijk, Blitz - centrum voor hond en gedrag

Wandelen met honden is noodzakelijk en daarnaast leuk, 
gezond en ontspannend! Honden met hun vier poten hebben 
een snellere pas als mensen echter. Het is dus zaak dat ze 
ook lekker los kunnen lopen, zodat ze een sprintje kunnen 
trekken of kunnen dollen met een soortgenoot.

Hoe ga je een hond leren om los te lopen? Je wilt tenslotte 
niet dat hij/zij bij Dokkum omloopt of overlast bij andere 
wandelaars veroorzaakt. Een goede basis bij wandelen is dat 
je vertrouwen hebt in je hond en dat je een goede band hebt 
opgebouwd. Een goede basis krijg je o.a. door je hond al ver-
trouwd te hebben gemaakt met het commando terugkomen. 
Dit kunnen allerlei woorden zijn als je ze dan alleen maar 
gebruikt voor het terugkomen. Mijn eigen honden hebben 
een aantal commando’s die terugkomen betekenen en die op 
verschillende toonhoogtes gezegd worden. “Kom jongens” 
wordt bijvoorbeeld met vrolijkheid gezegd en dat betekent 
dat ze van richting dienen te veranderen in het wandelen met 
mij. Het dringende maar nog steeds vrolijke “kom” betekent 
dat ze zich vrijwel direct moeten melden. “Hee ipsjes”, bete-
kent meldt je want waar ben je nu? Door het consequente 
gebruik van deze woorden met verschillende toonhoogtes 
hebben mijn honden opgeslagen wat ze er mee moeten
doen.

Als een hond terugkomt bij zijn eigenaar dient hij/zij altijd 
met enthousiasme en een beloning ontvangen te worden. 
Die beloning kan even een aai over de bol zijn of een vrolijk 
“goed zo, goed gedaan hoor!” Ga niet heel veel lopen roepen 
aan je hond als hij/zij losloopt. Hoe zou je het zelf vinden als 
je iets heel leuks aan het doen bent en iemand roept vrijwel 
continu je naam? Op het laatst ga je dan waarschijnlijk net 
doen of je het niet hoort. Een hond hoort je wel, maar zal 
het gaan ervaren als dat je nog in de buurt bent en dat de 
noodzaak om jou in de gaten te houden er niet is want jij doet 
dat wel. Om je hond te leren om op jou te letten in plaats van 
jij op je hond, verander je eens wat vaker van richting, ga je je 
verstoppen van tijd tot tijd en loop je langere stukken zonder 
de hond aan te roepen.

Lijn je hond ook nooit op dezelfde plek aan. Honden zijn vele 
malen slimmer dan we denken en zullen de koppeling maken 
dat die plek einde pret betekent. Pret wil je behouden tijdens 
je wandelingen, vandaar bovenstaande tips.

Fijne wandeling en een aaitje voor de kwispelaar die mee-
gaat.
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B&B Bed in de Betuwe & 
De Beautykamer

Verstopt tussen de fruitbomen ligt een van Nederlands best bewaarde geheimen: Bed in de Betuwe 
op landgoed de Heerlijkheid Hemmen. Slingerend over landweggetjes langs de rivier de Linge bereik 
je deze idylle aan de rand van het bos. Het is een kleine B&B met slechts 1 kamer en privé badkamer, 
waar je meer dan hartelijk wordt ontvangen, buiten bent, nieuwe energie opdoet, je hoofd leeg 
wandelt, ontsnapt uit de hectiek van het dagelijks leven en waar je echt even helemaal niets hoeft.

Je slaapt op een heerlijk boxspringbed in een sfeervol 
ingerichte Scandinavische kamer die van alle gemakken en 
luxe is voorzien.

En na het slapen of een wandeling over het landgoed… kan 
je compleet tot rust komen in onze Beautykamer tijdens een 
heerlijke massage of gezichtsbehandeling. Een moment voor 
jezelf, je partner, moeder of vriend(in). 

Leuke	extra’s	bij	te	boeken:	een	fles	Betuwse	wijn	bij	
aankomst, een luxe tapas plateau, massage of behandeling 
in de Beautykamer, late uitcheck.

De Beautykamer

Ook op het landgoed gelegen is De Beautykamer. Een 
schoonheidssalon waar je de dag de dag kan laten en even 
kan ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Even een moment 
voor jezelf om lichaam en geest samen te laten komen.

Het cosmetica merk
Alle behandelingen worden uitgevoerd met de hoogwaar-
dige kwaliteitsproducten van het Italiaanse cosmetica merk 
Gerards. De producten zijn Parabeen vrij, bevatten geen 
dierlijke	grondstoffen	en	zijn	niet	op	dieren	getest.

De behandelingen
De behandelingen worden op de huid afgestemd, door 
toevoeging van de juiste essentiële oliën en plantaardige 
extracten krijgt u huid precies wat zij nodig heeft, 
en is elke behandeling uniek.

Speciale behandelingen van de Beautykamer zijn:
- Wellness of India, behandeling met Ayurvedische invloeden
- Vitamine ACE behandeling
- Hoofd (huid), nek schouder massage.

Alle Beautykamer behandelingen zijn intensieve en stimule-
rende behandelingen welke de doorbloeding en zuurstof-
toevoer verbeteren, uw huid is daarna weer volledig in 
balans, straalt en voelt heerlijk aan.

De Beautykamer is op afspraak geopend van maandag t/m 
zaterdag.

Bed in de Betuwe
De Beautykamer
Kerkplein 5e
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 429612
e-mail: info@bedindebetuwe
           info@beautykamer.nl
website: www.bedindebetuwe.nl
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Hemmense Kalender 
Lente 2016
April

Zo 3 april 2016 - 14.00 uur

Opening expositie De geschiedenis van 
‘t Pakhuis en de fruitveiling 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Zo 3 april 2016 - 14.30 uur

Openings-keukenconcertje 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl
      
Vr 8 april 2016 - 20.00 tot 22.00 uur

Dialezing ‘Het wonder in het kleine’ 
door Kees Jager
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl
      
Do 14, vr 15 & za 16 april 2016 - 20.30 uur

Toneelstuk ‘Avondrood’
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen
www.toneelgroephemmen.nl

Zo 17 april 2016 - 14.00 tot 16.00 uur

Lammetjespad voor kinderen en hun 
(groot)ouders met treintje 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Zo 24 april 2016 - 14.30 uur

Keukenconcertje ‘Hoed en de Rand’
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Wo 27 april 2016

Koninklijke lunch met oranjebitter
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Wo 27 april 2016

Oranjemarkt & puzzelwandeltocht 
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen

Mei
Zo 8 mei 2016 - 14.00 tot 17.00 uur

High tea op Moederdag
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Za 14 mei 2016

Planten- en stekjesmarkt in Hemmen
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen

Zo 22 mei 2016 - 06.30 tot 11.00 uur

Excursie vogelzang
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Vr 27 mei 2016 

Opening expositie Natuurillustraties 
(Tringa Paintings) door Jasper de Ruiter 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl 

Zo 17 april 2016 - 15.00 uur

Toneelstuk ‘Avondrood’
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen
www.toneelgroephemmen.nl 

Do 21, vr 22 & za 23 april 2016 - 20.30 uur

Toneelstuk ‘Avondrood’
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen
www.toneelgroephemmen.nl

Zo 24 april 2016 - 15.00 uur

Klassiek concert in de kerk 
‘Ensemble Lautenwerk’
Hervormde Kerk Hemmen
www.heerlijkhemmen.nl 

Zo 24 april 2016 - 14.00 uur

Voorjaarswandeling met fotograaf 
en natuurgids
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl
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Toneel in Hemmen
Toneelgroep Hemmen staat al sinds 1984 elk jaar met een 
voorstelling op de planken. Verdeeld over twee weekenden 
spelen we die voorstelling een keer of zeven. Meestal in 
Dorpshuis ‘De Oude School’, maar soms op een andere 
locatie in Hemmen, al dan niet in de open lucht. Ook op de 
Hemmense kerstmarkt zijn we present.

We repeteren elke maandagavond in het dorpshuis van 
20.00 - 22.30 uur onder leiding van een professionele 
regisseur.  De regisseur geeft aanwijzingen na een van de 
laatste repetities voor De familie Avenier van Maria Goos 
(april 2015)

In april 2016 spelen wij Avondrood van Het Werkteater in 
het Dorpshuis. Op 17 april is er om 15.00 uur een matinee. 
De avondvoorstellingen zijn op 14, 15, 16, 21, 22 en 23 april 
om 20.30 uur. Reserveren kan via onze website 
www.toneelgroephemmen.nl of telefonisch 0488 45 11 48 
(na 18.00 uur).

Nieuwsgierig? Bezoek een van de voorstellingen of loop 
eens binnen op een maandagavond. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom!

Heerlijk Hemmen     17

Za 28 mei 2016 - 15.00 uur

PubQuiz in de brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 29 mei 2015 - 14.30 uur

Keukenconcertje Maxime Capellot 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl



Heerlijk Hemmen     19

Hart en handen 
voor het landgoed 

Dagelijks genieten we van het prachtige Landgoed Hemmen. Voor een wandeling over de 
kilometerslange wandelpaden, even uitrusten op een bankje langs het water of een bezoekje 
aan de Kasteeltuin. Ontspanning in een omgeving van groen, rust en historie, het lijkt hier zo 
vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? En wie zijn toch die mensen, die ervoor zorgen dat het 
landgoed in zo’n uitstekende staat verkeert?

Landgoed Hemmen is met 700 hectare een van de grootste 
particuliere landgoederen in Nederland. Dat betekent dat de 
ontwikkeling, renovatie en het onderhoud van het landgoed 
worden	gefinancierd	uit	eigen	middelen	van	Stichting	het	
Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, de eigenaar van 
het landgoed. De omvang van het landgoed maakt het on-
derhoud arbeidsintensief en kostbaar. In 2013 is hierom, in 
samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland, 
de Landgoedwerkgroep Hemmen in het leven geroepen; 
een club vrijwilligers als uiterst waardevolle aanvulling op de 
vaste medewerkers van het landgoed.

“Een uitbreiding met enthousiaste 
mensen met tijd en hart voor het 

groen is welkom!”
Eenmaal per twee weken werken de vrijwilligers onder 
leiding van Paul Rienstra, medewerker van de Stichting, 
aan allerhande klussen op het landgoed. Snoeien, knotten, 
zagen, kloven, het aanleggen en onderhouden van de 
wandelpaden; er wordt veel werk verzet op zaterdag- en 
dinsdagochtend. Uit betrokkenheid en liefde voor het groen. 
Het merendeel van de vrijwilligers is zelf ‘gebruiker’ van het 
landgoed als recreant. Naast het leveren van een bijdrage 
aan de omgeving is ook het volgen van de eigen verrich-
tingen een belangrijke drijfveer. Als je ziet dat de door jou 
gevlochten meidoornhaag uit begint te lopen voelt het echt 
een beetje als ‘jouw landgoed’.

De vrijwilligers worden niet onvoorbereid op pad gestuurd. 
Regelmatig worden er, in samenwerking met Landschaps-
beheer Gelderland, cursussen georganiseerd op het gebied 
van motorzagen, omgaan met de bosmaaier of heggen-
vlechten. Ook aan het verlenen van EHBO in het veld wordt 
aandacht besteed. 

Op dit moment bestaat Landgoedwerkpgroep uit zeven 
vrijwilligers. Een uitbreiding met enthousiaste mensen met 
tijd en hart voor het groen is welkom! De groep gaat aan de 
slag op zaterdag- en dinsdagochtenden van 9 tot 12.30 uur 
in de oneven weken. Ook wanneer u niet bij elke werk-
ochtend aanwezig kunt zijn kunt u zich bij de groep aanslui-
ten; incidentele hulp is ook welkom! 

Wilt u de werkgroep een keer aan het werk zien of wilt u, 
geheel vrijblijvend, meer weten over het werk van de vrijwil-
ligers? Neem telefonisch contact op met Paul Rienstra (06 
20 76 71 78, medewerker van het landgoed) of mail naar 
Daniëlle Bankert (daniellebankert@hotmail.com, vrijwilliger). 

Het landgoed neemt deel aan de landelijke Natuurwerkdag, 
dit jaar op zaterdag 5 november 2016. Noteer in uw agen-
da en maak die dag kennis met het groene werk op het 
landgoed!

© Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Dorpshuis De Oude School
In het oude dorpsschooltje van het landgoed is het dorpshuis Hemmen gevestigd. De klaslokalen waar 
voorheen veel kennis is opgedaan, zijn ideaal voor diverse bijeenkomsten. Zowel de indeling als de decoratie 
brengt bezoekers terug in de schooltijd.  

Deelnemers van vergaderingen en cursussen waarderen 
de verzorging door Anton en Lia in de rustige omgeving en 
genieten van een heerlijke uitgebreide verse lunch. Mensen 
die het dorpshuis kiezen voor het organiseren van een feest 
voor verjaardag, jubileum, familiedag of reünie, doen dit 
veelal om de ideale locatie op landgoed Hemmen. Na een 
welkom	met	koffie	of	thee	met	iets	lekkers,	kan	eventueel	
van de omgeving genoten worden. Kinderen vermaken zich 
prima op het terras, schoolplein of in de speeltuin om de 
hoek. Families gebruiken de diverse wandelpaden om van 
de Hemmense natuur te genieten en de mooie planten in de 
Kasteeltuin te bewonderen.  

“Gasten voelen zich iedere keer 
weer thuis”

In overleg met Anton en Lia maakt u een keuze tussen 
diverse	buffetten,	diners,	high	teas,	bbq	of	een	keur	aan	
lekkere hapjes. Anton’s jarenlange ervaring als Hoofd keuken 
zorgt er iedere keer weer voor dat gasten zich thuis voelen.
Bij goed weer gebruikt u tijdens uw bijeenkomst het terras 
met uitzicht op Lakenvelders in het aangrenzende weiland.  

En natuurlijk is het dorpshuis in eerste plaats de thuisbasis 
van Toneelgroep Hemmen, Dorpsvereniging Hemmen, de 
Dorpsraad, de Historische Kring, de Freewheelers, de Rotary 
en diverse andere verenigingen. Dorpshuis De Oude School

Anton en Lia
Kerkplein 4 
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 45 18 62 / 06 28 11 35 97
e-mail: dorpshuis-hemmen@kpnmail.nl
website: www.dorpshuis-hemmen.nl
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Pannenkoekenboerderij 
Aan de Linge

Op een heerlijke zomerse dag, pal aan rivier de Linge, genieten van heerlijke pannenkoeken 
en lekkere drankjes. Wie wil dat nou niet? In de zon is het fantastisch toeven op het terras van 
Pannenkoekenboerderij Aan de Linge. Naast pannenkoeken worden er ook diverse broodjes, soepen, 
salades, gebakjes en andere hoofdgerechten geserveerd.

Wandelroutes
Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een prachtige bosrijke 
omgeving. De ideale locatie voor een mooie wandeltocht of 
een	aangenaam	rustmoment	tijdens	het	fietsen.	Samen	met	
Joop Weseman hebben we een Schilderijenroute ontwik-
keld. Tijdens deze wandelroute ontdek je aan de hand van 
schilderijen de mooiste plekjes van Hemmen. Een aantal van 
deze schilderijen zijn te bewonderen in ons restaurant. De 
wandeltocht is gratis en duurt ongeveer een half uur. 

Naast de Schilderijenroute is er de Molenaarstocht. Tijdens 
deze wandeling ontdek je bijzondere historische plekjes 
van Hemmen en vinden er diverse teambuilding activiteiten 
plaats. De wandeling van circa 1,5 uur is bijzonder geschikt 
voor groepen zoals gezinnen en families. Kinderen volgen de 
route eenvoudig aan de hand van een routeketting. 

Iets te vieren?
Ook grote gezelschappen kunnen uitstekend terecht bij 
Pannenkoekenboerderij Aan de Linge. Zo is er de mogelijk-
heid om, in het geval van grote groepen, te kiezen voor een 
pannenkoekendiner. Het voordeel van dit arrangement is 
dat wij aan maar liefst 80 personen tegelijk pannenkoeken 
kunnen uitserveren. Daarnaast verzorgen we met regelmaat 
borrels, recepties of een high tea. Kortom, de locatie is zeer 
geschikt voor zowel gezellige besloten familiefeesten als 
zakelijke bijeenkomsten.

Kinderactiviteiten
Voor kinderen is er meer dan genoeg te doen bij de Pannen-
koekenboerderij. Op het buitenterrein is een speelveldje 
waar de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven op de 
trampoline en de schommel. Ondertussen kunnen de ouders 
een oogje in het zicht houden vanaf het naastgelegen terras. 
Ook kunnen de kinderen in de speelhoek van het restaurant 
de lekkerste gerechten maken in de fantasiekeuken of als 
een echte Picasso een eigen pannenkoekenrestaurant in-
kleuren.

Naast deze faciliteiten organiseren we elke derde vrijdag van 
de maand een gratis kinderactiviteit. De activiteiten lopen 
uiteen van bijvoorbeeld creatief knutselen tot een spannen-
de tocht of een sportieve uitdaging. Via de website laten we 
elke maand weten welke activiteit er wordt georganiseerd.

Er kunnen ook kinderfeestjes worden geboekt waarbij 
kinderen, tijdens verschillende tochten door het mooie 
landgoed Heerlijke Hemmen, worden uitgedaagd. Spelender-
wijs leren de kinderen meer over het landgoed. Cupcakes 
versieren,	ballonfiguren	maken	of	glittertattoos	zetten	zijn	
ook mogelijk voor een leuk kinderfeestje.

Meer informatie over Pannenkoekenboerderij Aan de Linge 
en onze activiteiten vind je op 
www.pannenkoekenaandelinge.nl.

Pannenkoekenboerderij 
Aan de Linge
Molenstraat 18
6672 LA Hemmen
telefoon: 0488 72 58 00 
e-mail: info@pannenkoekenaandelinge.nl
website: www.pannenkoekenaandelinge.nl
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Kijken en zien vind ik eigenlijk wel de belangrijkste aspec-
ten	in	de	fotografie.	Je	kan	je	camera	van	binnen	en	buiten	
kennen, maar als je je onderwerp niet ziet, dan ... dan blijft 
je	foto	een	kiekje	en	mis	je	het	wow-effect.	Een	mooi	onder-
werp zien, een mooie compositie maken, het juiste stand-
punt kiezen, dat zijn de leuke uitdagingen bij het maken van 
een mooie foto.

Een goed gesprek met je camera kan je daarbij helpen. Een 
mooie foto is doorgaans niet met één klik klaar. Aan een 
mooie foto moet je werken en soms is dat best even puzze-
len. Tijdens de velddagen die bij de workshops horen is hier 
voldoende ruimte en tijd voor.

Tijdens een workshop ontdek je samen nieuwe mogelijk-
heden. Als cursusleider reik ik je handvatten aan waarmee 
je vervolgens zelf aan de slag gaat. Door samen met andere 
cursisten foto’s te maken en de foto’s te bespreken leer je 
enorm veel over de mogelijkheden die er zijn in de foto-
grafie,	maar	leer	je	vooral	ook	waar	je	eigen	interesses	
liggen.

Kijk gerust eens rond op mijn website voor de mogelijk-
heden	van	workshops,	fotografiewandelingen	etc.	Ook	voor	
o.a. portretsessies, huwelijksreportages, huisdiersessies kunt 
u bij me terecht. Ik ga graag met u mee naar Hemmen.

Jannemieke

Fotogeniek Hemmen
Het hele jaar, ieder seizoen, iedere dag is het genieten in Hemmen. Ieder seizoen heeft zijn eigen kenmerken 
en op fotografiegebied is er altijd wel wat te beleven. Graag neem ik dan ook cursisten die een workshop bij 
me volgen mee naar Hemmen om te oefenen. Oefenen met sluitertijden, diafragma etc., maar vooral ook 
oefenen in kijken.  

Jannemieke Fotografie
Ruimoord 19
6671 GR Zetten
Telefoon: 06 23 67 28 86
E-mail:	mail@jannemieke-fotografie.nl
Website:	www.jannemieke-fotografie.nl

De ramen van Femmy
door Olga de Boer 

Als men de kerk betreedt is men verwonderd over de mooie gebrandschilderde ramen. De negen ramen zijn 
ontworpen en gemaakt door Femmy Geesink (1908–1988) en haar man Johan Schilt. Het atelier stond in 
het Gooi in Laren.

Men vond de originele hoge ramen wel erg kaal. In 1931 
kreeg Femmy van de baronnen van Lynden de opdracht om 
de ramen te voorzien van glas in lood ramen. Het moesten 
Bijbelse voorstellingen worden. Er is geen afbeelding te zien 
uit de vaderlandse geschiedenis of iets uit het geslacht Van 
Lynden. Het was haar eerste grote opdracht als glazenier-
ster, op haar 25e jaar na 7 jaar studie. Na de bijzonder 
mooie ramen in Hemmen kreeg zij vele opdrachten voor 
kerken en gebouwen.

Aan de noordzijde van de kerk worden de gelijkenissen van 
Jezus afgebeeld. De Barmhartige Samaritaan en de Verloren 
zoon. In het volgende raam de gelijkenis van de Tollenaar. 
En het verloren schaap. De ramen in het koor laten de heils-
feiten zien. Kerstmis, de geboorte van Jezus. Ontroerend 
is het kinderkopje van Jezus. Maria neemt niet zo’n grote 
plaats in.

Het volgende raam laat Goede Vrijdag zien. Het sterven van 
Jezus	aan	het	kruis.	Met	twee	figuren:	Mozes	en	Elia.
Op het middelste raam zijn twee medaillons te zien. Het 
onderste medaillon: het avondmaal. Het bovenste medaillon: 
het lege graf.

Het vierde raam in het koor gaat over Pasen: Ik ben de op-
standing en het Leven. Het vijfde raam stelt Pinksteren voor. 
De uitstorting van de heilige geest. Heel goed is de duif te 
zien. Aan de andere kant, bij binnenkomst rechts van de 
kerk, de afbeeldingen van Petrus en Paulus. Ook in 
medaillons uitgebeeld.

De kerk is te bezichtigen. De sleutel van de kerk is af te 
halen bij Brasserie Heerlijkheid op het Kerkplein. Wanneer 
u een rondleiding wilt, kunt u een afspraak maken via de 
kerkenraad van de Hervormde gemeente Hemmen: 
info@hervormdegemeentehemmen.nl.
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Direct naast het kasteelpark, niet ver van de kasteeltuin, ligt Brasserie Heerlijkheid. Bij mooi weer is 
het naast de oude dorpskerk een gezellige drukte op het heerlijke terras. Binnen is, in deze voormali-
ge bakkerij, een gezellige huiskamersfeer met een spelletjeskast voor kinderen en een leestafel voor 
volwassenen. Vanuit de brasserie kun je lekker wandelen over het landgoed en alle bezienswaardig-
heden bekijken. 

Feestjes en high tea
De gezellige brasserie is ook uitermate geschikt voor be-
sloten familie- of zakelijke feestjes. In combinatie met een 
lunch,	high	tea,	borrel	of	diner	en	een	quiz,	wandeling	of	
speurtocht over het landgoed maakt het een bijzondere dag. 
Vanaf 15 personen is de brasserie van u en er is ruimte voor 
maximaal 30 personen.

Gratis wandelkaart
Voor alle gasten ligt een wandelkaart klaar met beschrijvin-
gen van alle bezienswaardigheden op Landgoed Hemmen. 
Deze kaart en ook een speurtocht kunt u gratis bij Brasse-
rie	Heerlijkheid	afhalen.	Gasten	kunnen	hun	fiets	opladen	
bij het oplaadpunt en honden zijn van harte welkom voor 
het hondenmenu! Er is een eigen parkeerplaats en het is 
rolstoelvriendelijk.

Brasserie Heerlijkheid is van woensdag t/m zondag vanaf 
11.00 uur geopend. Kijk voor alle activiteiten en de lunch- 
en dinerkaart op de website.

Frans en Belgisch genieten 
bij Brasserie Heerlijkheid

Brasserie Heerlijkheid
Frank en Liselotte
Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 84 91 72 
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl
website: www.brasserieheerlijkheid.nl

Bij Brasserie Heerlijkheid kun je heerlijk Frans en Belgisch 
eten. Alle gerechten worden door de gastvrije eigenaren 
Frank Schimmelpennink en Liselotte Tap versbereid en 
zelfgemaakt. De lekkerste frieten, mayonaise, stoofpot en 
altijd vis- en vegetarische gerechten. 

Elke twee maanden verandert de menukaart met producten 
uit het seizoen. Daarbij schenkt de brasserie goede Franse 
wijnen,	diverse	Belgische	biertjes	en	de	beste	koffie	met	
uiteraard zelfgebakken taart. Een high tea is mogelijk vanaf 
twee personen en af en toe kunt u met een proeverij ver-
schillende gerechten uitproberen.

“De lekkerste frieten, stoofpot en 
vis- en vegetarische gerechten”

Regelmatig organiseren Frank en Liselotte speciale avonden 
- zoals de Franse diner & muziekavond - en leuke activiteiten 
als de PubQuiz, speurtocht, Halloweendag, bierproeverij etc.

Het terras is omgeven door prachtige kleurige bloemen en 
planten. Je zit hier echt in de natuur; vogeltjes vliegen af en 
aan en eekhoorntjes schieten in de bomen. 
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Het Hemmens broodje
Heeft u het Hemmens Broodje al 
geproefd? Het Hemmens broodje 
is een heerlijk versgebakken wit 
of volkoren broodje belegd met 
grillworst van Cees, kaas, paprika 
en rucolasla. Alleen bij Brasserie 
Heerlijkheid!
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Rentmeester in Hemmen,
beheren met bezieling 

Eén van de ondernemingen die een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding en vitaliteit van 
landgoed Hemmen is Rentmeesterskantoor Van Lynden. Vanuit de kern van het dorp Hemmen be-
heren en adviseren de medewerkers van het rentmeesterskantoor op allerhande gebied in ‘de groene 
ruimte’. (Erf)pachtzaken, bestemmingsplannen of planschades, het kantoor is thuis in wat er speelt in 
het buitengebied. Door mensen, met een warm kloppend hart voor Hemmen.

Van oudsher is het beheren van landgoederen een van de 
meest in het oog springende taken van een rentmeester. 
Zo ook voor Rentmeesterskantoor Van Lynden. Het volledig 
beheer van het landgoed Hemmen, alle (agrarische) grond, 
woning verhuur, bossen en landerijen vindt plaats vanuit het 
kantoor. En alhoewel het kantoor het beheer over meerdere 
landgoederen en grondbezittingen verspreid door heel 
Nederland voert, neemt het beheer van Landgoed Hemmen 
een bijzondere plek in.

Voor rentmeester Frans van Lynden is het niet alleen de 
familieband met het landgoed die het werken in en voor 
Hemmen bijzonder maakt. Het bestuur van de Stichting het 

Lijndensche fonds voor Kerk en Zending geeft de rent-
meester en zijn medewerkers veel mogelijkheden om het 
landgoed zo te beheren dat het unieke karakter kan worden 
behouden en passende bedrijvigheid op het landgoed wordt 
gestimuleerd. Een uiterst prettige manier van werken, aldus 
Frans van Lynden. “Een bijdrage leveren aan je eigen, 
directe leefomgeving, de ontwikkelingen volgen en zien waar 
je het voor doet. Het is heel bijzonder en ik beschouw het 
als een groot voorrecht dit werk te mogen doen.” 

“Een bijdrage leveren aan je 
eigen, directe leefomgeving, 
de ontwikkelingen volgen en 
zien waar je het voor doet”

Niet alleen Van Lynden zelf maar ook de medewerksters 
van zijn kantoor genieten ervan dagelijks te zien van wat er 
gebeurt op het landgoed. Ria Deijs, al jarenlang rechterhand 
van de rentmeester, geniet nog dagelijks van het ‘rondje om 
de kerk’ in de middagpauze. “Al ben ik er maar heel even 
uit, het blijft een bijzondere omgeving om in en voor te 
werken.”

De betrokkenheid voor Hemmen en omgeving van waaruit 
Rentmeesterskantoor Van Lynden werkt maakt veel mo-
gelijk. Frans van Lynden heeft voorbeelden te over. “We 
realiseren	projecten	waarvoor	het	soms	lastig	is	financie-
ring te vinden. Maar als we ervan overtuigd zijn dat het 
landgoed en zijn bezoekers erbij gebaat zijn, zoeken we net 
zo lang door tot het gerealiseerd kan worden. Zo zijn er in 
2016 een nieuw wandelpad en trekpontje aangelegd om het 
wandelpadennet richting Rijn te ontsluiten. Hiermee is een 
lang gekoesterde wens van de Dorpsraad Zetten Hemmen in 
vervulling gegaan. Niet iets, waar je direct aan denkt bij het 
werk van een rentmeester.”

Voor advies over grond- en (erf)pachtzaken, aan- en verko-
pen, ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, herbestem-
ming, planschade en andere grond- en vastgoedzaken kunt 
u terecht bij Rentmeesterskantoor Van Lynden. 

Rentmeesterskantoor Van Lynden B.V.
Dorpsstraat 1 
6672 LC Hemmen
telefoon: 0488 45 13 12
website: www.landgoedhemmen.nl
e-mail: info@vanlynden.eu

De Nederlandse Hervormde 
Kerk in Hemmen
In de kerk van de Hervormde Gemeente Hemmen (aangesloten bij de PKN) treft u een groep mensen aan 
die uit Hemmen komt, maar ook uit een aantal omliggende dorpen. Mensen met heel diverse kerkelijke 
achtergronden die zich geaccepteerd en gewaardeerd weten in de gastvrije sfeer die de gemeente ademt. 

In de kleine kerk van Hemmen zijn velen op zoek 
naar een ‘warm en licht’ onderdak. Men vindt dat 
er doordat er met elkaar meegeleefd wordt en naar 
elkaar omgezien wordt en er een open oog is voor 
de wereld van vandaag en morgen. In erediensten 
en in het vormings- en toerustingswerk wordt er 
gezocht naar verbindingen met elkaar en met God. 
Op die manier hoopt men het licht van het evan-
gelie te laten stralen. 
De aantrekkelijke ligging van de kerk op het 
lommerijke landgoed Heerlijkheid Hemmen en de 
historische 14e eeuwse kerk geven een bijzondere 
dimensie aan het bestaan van de gemeente van 
Hemmen. Velen hebben hier al rust gevonden, 
zoals boven de ingang van de kerk in een steen 
gebeiteld staat (Psalm 36). 
www.hervormdegemeentehemmen.nl
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Hemmense Kalender 
zomer 2016

Juni
 
Zo 5 juni 2016 - 15.00 uur

Klassiek concert in de kerk
‘Het Maasstad Strijktrio’
Hervormde Kerk Hemmen
www.heerlijkhemmen.nl 

Do 17 juni 2016 - 18.00

Belgische avond
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 19 juni 2016 - 14.00 tot 17.00 uur

Bierproeverij op Vaderdag
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 26 juni 2016 - 14.30 uur

Keukenconcertje Karel Bosman 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Juli
Zo 10 juli 2016

Expositie Theo Leering (t/m 30 juli) 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl 

Za 30 juli 2016 - 15.00 uur

PubQuiz in de brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

De natuur van 
Hemmen
door Piet Broekhof

De natuur van de Heerlijkheid Hemmen heeft in elk jaargetijde wat te 
bieden. In het vroege voorjaar zijn er de vele stinsenplanten. De naam 
is afkomstig van het Friese woord stins dat stenen huis betekent. De 
omgeving van deze adellijke huizen werd verfraaid met deze planten. 
Behalve de algemeen voorkomende sneeuwklokjes en krokussen vin-
den we bij de kerk de gele winterakoniet en een prachtige, blauwe zee 
van de sneeuwroem. Langs de bospaden groeit de bosanemoon en bij 
de grote plataan de beschermde vogelmelk, lid van de aspergefamilie.

De roodborsten zingen het hele jaar hun ‘waterfluit’ liedje. Zodra het 
een beetje warmer wordt, laten ook de andere vogels van zich horen: 
de winterkoning met z’n luide ‘kookwekkertje’, de groene specht met 
z’n ‘schaterende lach’ of z’n broer, de grote bonte specht, met een 
‘stevige roffel’, de boomklever met een rustig of gehaast ‘twiet-twiet-
twiet’ en de buizerd met een ‘klagend gemiauw’. Als u geluk heeft, 
ziet u als een blauwe flits de ijsvogel en in het water behalve de wilde 
eend en de krakeend, ook de fraai gekleurde mandarijneend. De nijl-
gans treft u hier ook aan en deze broedt soms in hoge boomholtes.

Bij een landgoed horen bijzondere bomen, die zich ‘s zomers in volle 
pracht laten zien en verkoeling geven. Opvallend zijn de platanen, 
waarvan de grootste, een Europese plataan, een omtrek van bijna 8 
meter heeft. De Aziatisch of Oosters plataan aan de oostkant van de 
ruïne is gewild bij kinderen als holle ‘kabouterboom’. Verder vinden we 
op het landgoed naast de eik, beuk, zwarte els en es, de bijzondere 
tulpenboom (niet te verwarren met magnolia), de catalpa of trompet-
boom en de vleugelnootboom, alles aangelegd in een Engelse land-
schapsstijl met ronde vormen en overhangende takken.

Langs het Rozenlaantje (in de volksmond ‘vrijerslaantje’) aan de 
zuidkant van de kern bloeit in de zomer behalve de hondsroos ook de 
egelantierroos met z’n naar appel ruikende blaadjes. Acacia’s (robinia 
pseudoacacia) vormen grillige kunstwerken tussen deze rozen.

In het najaar is het genieten van alle paddenstoelen op het landgoed: 
bultzwammen en elfenbankjes op boomstronken, de aanvallende 
honingzwam op verzwakte bomen, de naar hun vorm genoemde 
koraalzwam en geweizwam, de reuzebovist in het gras, de judasoren 
op liggende takken en de zwarte ‘dodemansvingers’ op in de grond 
liggende takken.

In de winter zijn bomen, struiken en planten in rust, maar zijn er 
bijzondere wintergasten te bewonderen. Koperwiek en kramsvogel in 
veld en bos en de grote zaagbek in de Linge.

U bent van harte welkom om hiervan te komen genieten. Tijdens 
excursies en wandelingen, die begeleid worden door gidsen van 
Bezoekerscentrum ’t Pakhuis krijgt u tekst en uitleg. Kijk voor meer 
informatie op www.pakhuishemmen.nl.
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Zo 31 juli 2016 - 14.30 uur

Keukenconcertje Kees van den Engel 
en Joke Schilling
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Augustus
Zo 7 augustus 2016 - 14.00 uur

Opening expositie Natuurimpressies 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Do 18 augustus 2016 - 18.00 uur

Franse avond: diner & muziek
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 28 augustus 2016 - 14.00 tot 16.00 uur

Natuur en kunst (houtbewerking): 
demonstraties en workshops 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Zo 28 augustus 2016

Buitenconcert 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen.
www.dehemmenselanterfanter.nl
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Elke vrijdagmiddag hangt de vlag uit aan de Hemmensestraat 17. 
De Groentestek van de groentemeiden van Tuinderij De Stroom is geopend. 

De Groentestek 
van Hemmen 

Openingstijden: 
Elke vrijdagmiddag 13.30-17.00 uur
Hemmensestraat 17, Randwijk 
e-mail: info@tuinderijdestroom.nl
website: www.tuinderijdestroom.nl

Waar?
Vanuit Hemmen, over de Linge, eerste boerderij 
rechts. 

Afhaalpunten Groente- en fruittassen:
Nijmegen, Oosterhout, Lent, Elden, Elst, Arnhem, 
Zetten, Heteren, Herveld, Veenendaal, 
Wageningen, Valburg en Hemmen

Je gaat echt even de boer op als je in Hemmen groentes 
gaat kopen. Op het erf van Ekoboerderij De Lingehof en 
Tuinderij De Stroom gaat het werk gewoon door. Regelmatig 
rijden er trekkers voorbij, de oogst komen binnen, er wordt 
mest	gebracht	en	uiteraard	wordt	er	koffie	gedronken	in	de	
kantine. 

De Groentestek ligt wekelijks vol met verse groentes. De 
meeste groentes worden ‘s ochtends geoogst. Echt vers van 
het land dus. Een aantal groentes, zoals aardappels en uien 
komen uit de opslag van het akkerbouwbedrijf. En om het 
assortiment compleet te maken, halen ze soms ook groentes 
bij collegaboeren, uiteraard ook biologisch. 

Naast de groenteverkoop is het mogelijk om een abonne-
ment op een groentepakket te nemen. Elke week worden er 
pakketten samengesteld van de groentes die op dat moment 
klaar zijn. Je kunt het pakket afhalen op de boerderij of op 
een afhaalpunt bij jou in de buurt. 

Hoogstamfruit Hemmen
 

Op Landgoed Heerlijkheid Hemmen zijn, ruim 10 jaar geleden, ongeveer 500 hoogstamfruitbomen 
aangeplant. Oude en voor de meesten van ons inmiddels onbekende appel- en perenrassen, die niet 
meer in de winkel liggen, zoals de Notarisappel en de Groninger Kroon. Deze bomen staan in verschil-
lende boomgaarden in en rondom Hemmen. 

Er bestaat de mogelijkheid om uw eigen hoogstamappel-
boom te adopteren. Tijdens het plukseizoen mag u de 
vruchten komen plukken. Het onderhoud van de hoogstam-
bomen en het organiseren van bijvoorbeeld de jaarlijkse 
gezamenlijke dagen voor de donateurs wordt verzorgd door 
het hoogstamteam. André en Marieke Jurrius van Ekoboer-
derij de Lingehof samen met Angelien Hertgers, Welmoet de 
Waard en Linde Swart van Tuinderij de Stroom samen met 
hun medewerkers en vrijwilligers zijn de drijvende kracht 
van ‘Hoogstamfruit Hemmen’. 

“Uitgerust met een ladder, een 
fruitplukker en fruitkistjes gingen 

we op pad naar onze boom”
Alfred: “Twee jaar geleden kregen onze kinderen van hun 
opa en oma een appelboom cadeau. Sindsdien gaan we met 
veel plezier naar de jaarlijkse bloemsempicknick en appel-
plukdag toe. Lekker samen met de kinderen op pad en in 
de	natuur	bezig	zijn.	Tot	nu	troffen	we	het	telkens	met	het	
weer, zo ook deze keer. Vanuit Friesland bij de boomgaard 
aangekomen, voelde het net alsof we een dagje op vakantie 

waren. De boomgaard zag er weer prachtig en gezellig uit. 
De	koffie	en	het	heerlijke	verse	sap	en	appelgebak	stonden	
alweer klaar. Hierbij werd het geduld van onze jongens 
aardig op de proef gesteld. “We moeten nu echt beginnen, 
want de anderen zijn al lang begonnen” en “zouden er ook 
vogels in ons vogelhokje hebben gezeten dat we vorig jaar 
bij de bloesempicknick hebben gemaakt”? Uitgerust met een 
ladder, een fruitplukker en fruitkistjes gingen we op pad naar 
onze boom. Na ruim twee uren gezellig en hard werken, 
hadden	de	jongens	een	flinke	kofferbak	vol	appels.	Wat	
waren ze trots! We hebben heel lang genoten van de oogst. 
Vele	appeltaarten	en	appelflappen	gemaakt	en	de	laatste	pot	
appelmoes is net op. Tot de volgende keer!” 

Adopteer ook een Hemmense hoogstamappelboom! 
U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse bloesempicknick en in 
de herfst kunt u uw eigen appels plukken. 

Kijk op de website: www.hoogstamfruithemmen.nl 

Tip! Ook leuk om cadeau te doen. Ideaal voor gezinnen, 
collega’s en kinderen, maar ook als herinnering aan dier-
baren of bij de geboorte van een kind. Een blijvende en 
levende herinnering. U krijgt een persoonlijk naambordje 
met uw eigen aangeleverde tekst. 
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BeterBio bezorgt al je 
biologische boodschappen 
thuis Landgoed Hemmen uitvalsbasis voor bezorging in grootste deel Gelderland

Eet je graag biologisch, dan ben je bij BeterBio Gelderland aan het juiste adres! Sinds de start ben 
ik, Koj Kamphuis (41) en wonend in Hemmen, de drijvende kracht achter webwinkel en bezorgdienst 
BeterBio.nl in de regio Gelderland. BeterBio is met een 100% biologisch assortiment duurzaam, 
makkelijk en compleet. Door het uitgebreide aanbod van producten kun je nu al je biologische bood-
schappen gratis thuis laten bezorgen. Genoeg reden om nu bij BeterBio te starten. 

Hoe werkt BeterBio?

BeterBio is de snelst groeiende bezorgdienst van biologische 
boodschappen. BeterBio Gelderland bezorgt inmiddels in 
Apeldoorn, Wageningen en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen 
(waaronder Overbetuwe, waar Hemmen onder valt). Ik be-
zorg zonder bezorgkosten en thuis zijn is niet nodig. Er is 
een zeer uitgebreid assortiment groente, fruit, zuivel, vlees, 
vis, droogwaren en verzorgingsproducten. Daarnaast zijn er 
verschillende groente- en fruitpakketten en complete maal-
tijdboxen (met bijpassende recepten), ideaal voor mensen 
die zich willen laten verrassen met seizoensproducten.  

BeterBio is vooral gemak: met een paar muisklikken heb je 
zo je wekelijkse behoefte bij elkaar gewinkeld. Ik kom de 
boodschappen met alle plezier bij je brengen, thuis of op je 
werk. Dat bezorgen gebeurt ook nog eens heel duurzaam in 
een bus die op groengas rijdt en met speciale herbruikbare 
kratten.

Proberen?

Ervaar zelf eens hoe makkelijk het is dat al je boodschappen 
gewoon worden gebracht. Ga naar BeterBio.nl en meld je 
aan. Als lezer van dit magazine kun je de kortingscode 
GE1111 bij je aanmelding gebruiken. Die geeft recht op 
7,50 euro extra winkeltegoed of je 4e pakket gratis. Heb 
je al een abonnement op de Hemmense Groentetas? Geen 
punt, die kan ik ook bij je thuis brengen, want ik werk 
samen met Tuinderij De Stroom.

“Overzichtelijke site, groot assortiment, 
betrouwbare bezorging, lekkere recepten, erg 

handig!” (Tamara van Rozen uit Zetten)
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Het Overlevingsfonds:
Beleggen om te leven

Het Overlevingsfonds (OF)
Marco Knaap RBA
Beheerder Overlevingsfonds
telefoon: 0488 45 36 10
e-mailadres: m.knaap@overlevingsfonds.nl
website: www.overlevingsfonds.nl

Het Overlevingsfonds (OF) maakt het mogelijk voor participanten om te beleggen in solide bedrijven 
die voorzien in de toenemende vraag naar voedsel, gezondheidszorg, energie, woonruimte en 
infrastructuur van een groeiende wereldbevolking. 

winstrentabiliteit, eigen vermogen, netto schulden en 
rentedekking. Op basis van de uitkomsten van deze analyses 
kan ik orders inleggen om aandelen te kopen of te verkopen. 

Eenmaal per maand breng ik een nieuwsbrief uit waarin ik 
de belangrijkste ontwikkelingen van het OF toelicht. Deze 
nieuwsbrief publiceer ik op de website. U kunt zich 
aanmelden om een e-mailbericht te krijgen op het moment 
dat een nieuwsbrief online staat.

Een persoonlijk overzicht van de resultaten per participant 
wordt ieder kwartaal opgemaakt door de onafhankelijke 
administrateur	van	het	OF	(Confidon	uit	Breda).	Zij	maken	
ook de jaaropgaven en werken mee aan het jaarverslag. 
Daarnaast verzorgen zij de jaarlijkse rapportage aan De 
Nederlandsche Bank.

Alle algemene informatie over het OF, inclusief de 
nieuwsbrieven en de jaarverslagen zijn te vinden op de 
website van het OF. Alle persoonlijke informatie, zoals 
transactienota’s, kwartaaloverzichten en jaaropgaven kunnen 
participanten raadplegen op het beveiligde cliëntenportaal.

Ook dit jaar heb ik weer een leuke actie voor nieuwe 
participanten. Zie daarvoor de advertentie van het OF 
op pagina 26 in dit blad. Voor het maken van een 
vrijblijvende en kosteloze afspraak kunt u altijd contact 
met mij opnemen.

Graag tot ziens in Hemmen!

Vorig jaar heb ik het logo van het OF aangevuld met de 
slogan ‘Beleggen om te leven’. Participanten van het OF 
beleggen immers niet om het beleggen, ze beleggen om er 
goed van te leven. 

Ze gebruiken hun beleggingen om een maandelijkse 
aanvulling op hun pensioen te laten uitkeren. Of ze doen af 
en toe een grotere opname voor een vakantie, een nieuwe 
auto of een schenking aan hun kinderen voor het kopen van 
een huis.

“Participanten van het OF 
beleggen immers niet om het 
beleggen, ze beleggen om er 

goed van te leven”
In dit artikel wil ik graag iets vertellen over hoe ik te werk 
ga als beheerder van het Overlevingsfonds en welke 
dienstverlening de participanten mogen verwachten.

Mijn werk bestaat uit het analyseren van bedrijven in de 
portefeuille van het OF en mogelijke kandidaten daarvoor. 
Het	analyseren	doe	ik	aan	de	hand	van	financiële	gegevens	
of ander nieuws over de onderneming. Het door mijn 
gehanteerde model werk ik bij met de nieuwe cijfers. 
Vervolgens kan ik zien hoe het bedrijf blijft scoren op 
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De historie van de kerk 
door Olga de Boer

Heerlijkheid Hemmen lijkt op een schatkist: het mooiste juweel is de kerk. De grond zindert van de 
geschiedenis en oude verhalen. De Bataven en de Romeinen waren er al en op de plaats waar nu de 
kerk staat was waarschijnlijk in de oudheid al een heidens tempeltje. Later kwam er een Mariakapel, 
waar reizigers konden bidden en uitrusten, omdat de weg - van Wageningen naar Nijmegen - erg 
gevaarlijk was.

De huidige kerk dateert al uit de 14e 
eeuw. Alle kerken uit die tijd waren Rooms 
Katholiek, net als de kerk in Hemmen. 

De Hemmense kerk is genoemd naar Sint 
Maarten. Later moest men geld doneren 
voor de bouw van de Domkerk in Utrecht, 
ook 
een Sint Maartenskerk. Sint Maarten is de 
beschermheilige van de stad Utrecht.

Als de Hemmense kerk kon praten…. 
Eeuwenlang hebben er mensen gebeden. 
Men was blij om een huwelijk of een baby 
die er gedoopt werd, maar bij begrafenis-
sen was ook veel verdriet. In de lege kerk 
heerst een serene rust.

Boven de ingang onder de toren staat: 
“Hier wordt de rust geschonken”. Heel 
veel mensen zoeken of hebben er rust 
gekregen. Zomaar even de stilte en de rust 
ervaren, doet een mens goed.

In het koor van de kerk is nog te zien dat 
het een Rooms Katholieke kerk geweest is. 
Er is een dichtgemetseld priesterpoortje. 
Naast de preekstoeltrap het sacraments-
huisje.

Aan de oostkant is het piscine, een nisje 
waar de priester zijn handen moest wassen 
voor de eucharistieviering. Het water liep 
vervolgens door een gootje naar buiten. 
Hier komt de uitdrukking “Gods water over 
Gods akker laten vloeien” vandaan.

De preekstoel stond vroeger op een houten 
zuil. Daarvan is later het doopvont ge-
maakt, wat nog steeds gebruikt wordt bij 
de doop. In het koor hangt nog een origi-
nele oude koperen kroon en de koperen 
lezenaar op de preekstoel daterend uit de 
17e eeuw.  
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Wie komt er koken in een 
       16e eeuwse abdij in 

Frankrijk (Limousin)? 
Onder leiding van Pauline Blankenberg-ter Kuile van Pauline’s Cuisine bereiden de cursisten heerlijke 
authentieke Franse gerechten, tijdens het kookweekend in Ayen-Bas. Overdag worden er 
producenten & markten bezocht met een boerse lunch in Brive-la-Gaillarde.

De 16e eeuwse abdij - eigendom van een Nederlands 
echtpaar - is voorzien van alle comfort, een prachtig 
panoramisch uitzicht, een zoutwater buitenzwembad, hele 
sfeervolle kamers en heel ruim opgezet en de bakker op 
loopafstand! 

Recensie van een cursist:

Leven als God in Frankrijk: het kan! Een weekend ver weg 
van de waan van de dag; inkopen doen op de lokale markt; 
koken in aangenaam gezelschap onder de deskundige leiding 
van Pauline en ’s avonds in de abdij bij een enorm haardvuur 
aan een lange tafel met heerlijke wijnen…. dit zul je niet licht 
vergeten. Gun het jezelf en kom naar Ayen!! 

Huub

Pauline’s Cuisine is een cateringbedrijf gevestigd in het oude 
Meestershuis aan het Kerkplein in Hemmen. Naast cateren 
geeft Pauline les in broodbakken met het Hemmense meel 
van Boer Jurrius (de Lingehof) met eigen zuurdesem, kook- 
& chocoladeworkshops. 

L’école de Pauline’s Cuisine
Kerkplein 2
6672 LB Hemmen
telefoon: 06 547 947 10 
e-mail: pauline@paulinecuisine.nl
websites: www.paulinecuisine.nl
              www.kooklesinfrankrijk.nl

Le Grand Faure

Vakantiehuis le Grand Faure is een sfeervolle en 
ruime boerderij op de grens van de Charente en de 
Limousin, voor zes personen. Het ligt temidden van 
kastanjebossen en talloze meertjes op het Franse 
platteland en heeft een grote tuin en openhaard.

Meer informatie op: www.legrandfaure.nl

Zoekt u een vakantiehuis 
in Frankrijk?
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Hemmense Kalender 
Herfst 2016
September
Za 17 & zo 18 september 2016

Kunstroute door Galerie De Sleedoorn
www.sleedoorn.nl 
      
Zo 25 september 2016 - 14.00 uur

Opening expositie Mollen
 ‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl
    
Zo 25 september 2016 - 14.30 uur

Wandeling zaden en vruchten
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl 

Za 24 september 2016 - 15.00 uur

PubQuiz in de brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 25 september 2016 - 14.30 uur

Keukenconcertje Edouard 
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Oktober 

Za 8 oktober 2016 - 11.00 tot 15.00 uur

Herfstmarkt in Hemmen
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen

Zo 23 oktober 2016 - 14.00 tot 16.00 uur

Kabouterpad voor kinderen met hun 
ouders 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl 

Wo 26 oktober 2015 - 14.30 uur

Spelletjesmiddag
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Za 29 oktober 2016 - 16.00 uur

Pompoenlantaarns maken voor kinderen
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl  

Za 29 oktober 2016 - 17.00 uur

Spannende speurtocht met eng diner op 
Halloween
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 30 oktober 2016 - 14.00 uur

Paddenstoelenwandeling met fotografie
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Zo 30 oktober 2016

Keukenconcertje
Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

November
Za 5 november 2016 

Landelijke Natuurwerkdag 
Landgoed Heerlijkheid Hemmen

Di 8 november 2016 - 20.00 uur

Lezing natuurfotografie door 
Geurt Besselink en opening 
expositie JF Fotogroep 
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.jannemieke-fotografie.nl	

Za 19 november 2016 - 18.00 uur

Moordspel met diner
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Za 26 november 2016 - 14.00 tot 16.00 uur

Voederplankjes voor vogels maken  
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl 

Za 26 november 2016 - 15.00 uur

PubQuiz in de brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 27 november 2016

Keukenconcertje
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl



Genieten aan de Molenstraat 
in Zetten/Hemmen

Genieten is het uitgangspunt van Betty en Vincent. Genieten in de Bed & Breakfast. Rust met sfeer-
volle	ambiance	en	natuurlijk	een	voortreffelijk	Betuws	ontbijt	geserveerd	in	de	ontbijtkamer	of	bij	
mooi weer op het dakterras. “B&B Betuwegaard natuurlijk overnachten in de Betuwe”. Deze slogan is 
niet zomaar gekozen. 

Wandelend of rijdend vanuit de zuid/oost kant naar Hem-
men zie je, op een markant punt, direct aan het begin van 
Landgoed Heerlijkheid Hemmen het jaren 30 huis met bij-
gebouw uit de vorige eeuw. 

“Genieten is het uitgangspunt van 
Betty en Vincent”

Natuurlijk overnachten in de Betuwegaard direct grenzend 
aan het bos en, de langste rivier van Nederland, de Linge. 
Wandelen	en	fietsen.	Sportief	authentiek	zijn	in	een	authen-
tieke omgeving. Veel wisselende natuur met de steden 
Wageningen, Arnhem en Nijmegen binnen een korte af-
stand. Natuurlijk tussen de 2 grote rivieren de Rijn en de 
Waal met de vele zandverstuivingen.

Op ons stekje bevindt zich een authentieke schuur waar 
voorheen de opslag van fruitkisten en het sorteren van het 
fruit bevond. De schuur is nog steeds authentiek met dit 
verschil dat er nu ambachtelijk Italiaans ijs wordt verkocht. 
Je kunt heerlijk genieten van dit ijs in de natuurlijk aange-
legde tuin met speeltoestellen uitkijkend op landgoed Heer-
lijkheid Hemmen. 

Van 1 maart tot november zijn we zeven dagen per week 
open van 10 uur tot de zon onder is gegaan.

Waar voorheen de fruitkisten op de zolder van de ‘Oude 
Schuur’ stonden is nu in een sfeervolle authentieke stijl een 
ruimte voor workshops en exposities ontstaan.

Ben je ook geïnteresseerd in:
•	 Ontspannen overnachten
•	 Zakelijke overnachtingen (eventueel in combinatie met 

brainstorm mogelijkheid)
•	 Ambachtelijk Italiaans ijs eten

Bed & Breakfast Betuwegaard
Betuwe IJs
Molenstraat 1 6671 LB Zetten
telefoon: 0488 42 84 06 / 06 53 75 62 31 
e-mail: info@betuwegaard.nl 
website: www.betuwegaard.nl
e-mail: info@betuwe-ijs.nl
website: www.betuwe-ijs.nl 

•	 Een natuur terras met 
vijver

•	 De ‘Oude Schuur’ 
voor verhuur van 
allerlei bezigheden

Wij	zouden	het	fijn	vinden	
om je te ontmoeten 
aan de Molenstraat 1 in 
Zetten/Hemmen op het 
landgoed Heerlijkheid 
Hemmen.
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Kijk voor meer informatie en alle 

activiteiten van Hemmen 

op www.heerlijkhemmen.nl 

of       /HeerlijkHemmen
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Logement De Lanterfanter
Kees van den Engel en Joke Schilling
Dorpstraat 4
6672 LC Hemmen
e-mailadres: kaboutertje@xs4all.nl
website: www.dehemmenselanterfanter.nl
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De Lanterfanter
In de dorpskern van Hemmen, pal tegenover het pittoreske kerkje, omringd door rust, ruimte en 
natuur, ligt Logement De Lanterfanter. Een karakteristiek pand uit 1910 met riant achterhuis. 
Het aanbod van De Lanterfanter is divers.

Zo bieden de bewoners van dit magisch plekje u twee 
smaakvolle gastenkamers met zitje en een zeer ruime bad-
kamer voorzien van inloopdouche, ligbad en een apart toilet. 
Dit uiteraard incl. een (h)eerlijk ontbijt in de gezellige 
woonkeuken of bij mooi weer in de tuin. 

Maar er is meer… u kunt er namelijk iedere laatste zondag-
middag van de maand terecht voor een verrassend keuken-
concertje incl. hapje en drankje. Op zondag 3 april 2016 
staat het openingsoptreden gepland (zie voor nadere info en 
data de agenda elders in dit blad).

Het bijzondere is: ook de gastheer en gastvrouw treden met 
enige regelmaat voor u op. Zij ‘serveren’ u ontroerende, uit-
bundige, humorvolle en indringende Nederlandstalige liedjes 
en deze worden door de gastvrouw op geheel ‘eigen wijze’ 
tot een boeiend verhaal ‘gekneed’. 

Daarnaast is er met enige regelmaat een expositie in de 
grote schuur. Te beginnen met Theo Leering uit Heiloo en 
Theo exposeert niet alleen, u kunt zich tevens via De Lanter-
fanter bij hem inschrijven voor een eendaagse schildercur-
sus. Ook docent Kees van den Engel staat voor u klaar om u 
de beginselen van het schilderen bij te brengen. En tussen-
door wordt u, op verzoek, muzikaal vermaakt.

De kosten van de schildercursus liggen tussen de 75-85 
euro	p.p.	incl.	doek,	materiaal,	gebruik	van	ezel,	koffie/thee,	
uitgebreide lunch, en afsluitend een warm hapje en drankje. 
En wilt u langer genieten van de Heerlijkheid Hemmen? Een 
overnachting is eenvoudig bij te boeken, zowel bij De Lan-
terfanter, als bij de omliggende collegae B&B ’s. 

Elke eerste donderdagochtend van de maand, tussen 
10-12.00	uur	is	er	een	inloop	keukenkoffie-ochtend	met	
afsluitend kopje soep voor de iets oudere buurtbewoners. 
Toegang via achterom, gratis en gezellig.

Informatie en/of opgave voor overnachting, cursus, keu-
kentheater etc. via e-mail: kaboutertje@xs4all.nl, of via de 
website www.dehemmenselanterfanter.nl.

‘De Ontsnapping’ van Theo Leering

‘In het bos’ van Kees van den Engel 

De oude brandweerkazerne
door Bert Huibers

Als je in Hemmen spreekt over de oude brandweerkazerne dan reageert men vaak verbaasd en onwetend 
over het bestaan er van. Niet zo verwonderlijk, want de naam zegt het al “oude brandweerkazerne “.  
Als zodanig is het al lang geleden dat hij in gebruik was. Hij staat echter een eindje van de weg aan de 
Dorpstraat 6 verscholen tussen de grote hagen van nummer 5 en 7.

De in 1953 gebouwde kazerne was maar een klein gebouw waar 
net een grote bestelbus in paste. Groter was de brandweerauto
toentertijd niet. In 1963 moest het gebouwtje toch verlengd 
worden want er werd een nieuwe brandweerauto besteld die aan 
de moderne eisen van die tijd beantwoordde. Een heel gebeuren 
voltrok zich als er ergens brand uitbrak. Als de sirene op het dak 
loeide riep hij alle brandweermannen op naar de kazerne te komen, 
en met veel geloei gingen ze op pad met in hun kielzog het halve 
dorp die ook gealarmeerd waren door de sirene.

In 1980 kwam er aan achterzijde een aanbouw. Een was/douche 
gelegenheid en instructieruimte werd daarmee gerealiseerd. In 
1990 werd de brandweer verplaatst naar Zetten. Daarna heeft het 
niet echt een vaste bestemming gehad. Af en toe werd het gebruikt 
om mensen een slaapruimte te bieden zoals oorlogsveteranen uit 
Engeland die hier tijdens de herdenkingsdagen verbleven. 

Niek	Jacobs	heeft	er	ook	nog	Engelse	les	gegeven.	De	maquette	
van het Huis van Hemmen, die nu te bezichtigen is in het Pakhuis, 
is er gebouwd. Daarna is het lange tijd opslag/werkplaats van het 
Lijndensche fonds geweest tot ook zij vertrokken naar het terrein 
van het Pakhuis. Puur puk, een educatieve organisatie heeft er 
daarna ook nog een tijdje gebruik van gemaakt.

Sinds oktober 2014 maakt ongetekende gebruik van de ruimte. 
In de eerste plaats voor opslag van de materialen van het schil-
dersbedrijf welke ik voer. Aangezien de ruimte zich erg goed leent 
voor allerlei activiteiten is echter de opslag 
alweer van ondergeschikt belang omdat mijn 
hart ligt bij evangelieverkondiging en de ruimte 
steeds meer gebruik voor toerusting. Dit jaar 
wordt er een cursus Hebreeuws gegeven. Niet 
zozeer om de taal echt te leren spreken, maar 
meer om je te verwonderen over de inhoud van 
elke letteren Gods hand hierin. Ook organiseren 
we Israël avonden om te ontdekken welk plan 
God met dit volk heeft. Erg boeiend.

Af en toe komen er Hemmenaren bijeen om een 
gezamenlijke maaltijd met elkaar te hebben en 
waar iedereen zijn of haar verhaal kan doen. 
Verder wordt er van de ruimte gebruik gemaakt 
door kindercoach Christie van Dijken. 
Kortom, volop bedrijvigheid in de oude brand-
weerkazerne.
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Wandelcoaching in Hemmen
Mensen die veel in Hemmen wandelen zullen haar ongetwijfeld al eens zijn tegen gekomen. Intuïtief 
Personal en Business Coach Petra de Kort maakt regelmatig wandelingen met haar klanten in 
Hemmen. 47 Jaar is ze, opgegroeid in Zetten, nog steeds woonachtig in de Betuwe, met een 
bloeiende coachingspraktijk in Andelst. Èn met het prachtige Hemmen als het ware om de hoek.

voor het nemen van beslissingen. Petra: “Intuïtie is een 
waardevolle raadgever en de kunst is je verstand en dat 
gevoel goed te laten samenwerken. Als Intuïtief coach is 
mijn gevoel bepalend in hoe ik handel. Verder ben ik vooral 
nuchter en down to earth, waardoor ook mijn relativerings-
vermogen en humor een grote rol spelen in de wijze waarop 
ik ondersteun.”

“Hemmen leent zich uitstekend 
voor wandelcoaching. Je waant je in 
een andere wereld en bent daarmee 

helemaal los van je gebruikelijke 
omgeving”

Personal coaching
Voor wie echt wil doorpakken op verschillende gebieden, 
zijn er de Personal coaching trajecten. Petra: “Als Personal 
coach	reflecteer	ik	je,	gedurende	een	langere	periode,	op	
het gebied van werk en privé. Hierdoor kom je veel dichter 
bij jezelf te staan dan je nu al staat. En dat geeft rust bij het 
maken van keuzes en het nemen van beslissingen. En vanuit 
die rust ben je veel beter in staat duidelijk te zijn naar jezelf 
en anderen.”

Sessie in Andelst of Hemmen. Of gewoon, bij je thuis
Doorpakken kan ook in één sessie. Op het kantoor van Petra 
in Andelst, tijdens een wandeling in Hemmen of gewoon bij 
je thuis op de bank. Het is maar net waar je je het prettigst 
bij voelt. Petra biedt je de spiegel die je die helderheid ver-
schaft waardoor je weer verder kunt. Waardoor er weer rust 
komt èn het gevoel van ruimte ontstaat. 

Klik
Petra: “Bij zoiets persoonlijks als coaching is het van groot 
belang dat je je prettig voelt bij de coach. Bel me gewoon 
even. Want dat geeft je de gelegenheid te ervaren of die klik 
er is. En mocht ik op het moment dat je belt, bijvoorbeeld 
aan het wandelen zijn in Hemmen, bel ik je later terug. 
Mailen kan uiteraard ook. Dus wie weet, tot ziens in 
Hemmen!”

Wandelcoaching
Petra: “Hemmen leent zich uitstekend voor wandelcoaching. 
Je waant je in een andere wereld en bent daarmee helemaal 
los van je gebruikelijke omgeving. Dat geeft je de ruimte 
buiten je patronen te denken en daardoor bewegingen te 
maken, die je anders minder snel zou maken. Het gevoel 
(langdurig) stil te staan, terwijl je in beweging wilt zijn, is 
geen prettige gewaarwording. En daar willen mensen graag 
verandering in aanbrengen. Even samen sparren kan dan 
zeer	effectief	zijn.”

Intuïtief
Tegenwoordig hoort het varen op je intuïtie niet alleen thuis 
in de alternatieve, zweverige hoek. Steeds meer mensen en 
zeker ook bedrijven, staan open voor intuïtie als grondslag 

Van Kern Naar Kracht
Petra de Kort
Hoofdstraat 57
6673 BC Andelst
telefoon: 0488 42 10 18
e-mailadres: petra@vankernnaarkracht.nl
website: www.vankernnaarkracht.nl
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December
Za 3 december 2016 - 15.00 uur

Sinterklaasborrel met PubQuiz in de 
brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Za 10 december 2016 

Kerstmarkt in Hemmen
Dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen

Za 10 december 2016 - 14.00 tot 16.00 uur

Kerststukjes maken door kinderen
‘t Pakhuis, Boelenhamsestraat 7, Hemmen
www.pakhuishemmen.nl

Zo 11 december 2016

Kerst-keukenconcertje
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Zo 25 & ma 26 december 2016

Kerstdiner bij de brasserie
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen,
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Hemmense Kalender 
Winter 2016-2017 Slapen in ‘t Washuisje & 

kajakken op de Linge 

Bent u op zoek naar een bijzondere plek om te overnachten? Dan is ‘t Washuisje op het Landgoed 
wellicht iets voor u. Dit washuisje werd vroeger gebruikt voor de baron van Kasteel Hemmen. Nu is 
het volledig gerenoveerd en kunt u hier met z’n tweeën in de bedstee slapen. Voor liefhebbers van 
rust en eenvoud is het een fantastische plek om te overnachten. Daarnaast ligt er een kajak klaar om 
zo de Linge op te gaan.

‘t Washuisje ligt prachtig aan de Linge en op loopafstand van 
alle bezienswaardigheden in Hemmen en Brasserie Heerlijk-
heid met het Lingepad voor de deur. 

Het washuisje wordt warm gestookt door een houtfornuis en 
beschikt over een eenvoudig toilet. Er is geen elektriciteit en 
stromend water, maar kaarslicht en een knapperend vuur in 
het oude fornuis.  

“Voor liefhebbers van rust en 
eenvoud een fantastische plek”

Van woensdag t/m zondag kunt u hier met twee personen 
één of meerdere nachten overnachten. 

Bed & Breakfast ‘t Washuisje’
Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 84 91 72 
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl
website: www.brasserieheerlijkheid.nl

Een overnachting is inclusief:
•	 drankje	bij	aankomst	
•	 driegangen	diner	in	Brasserie	Heerlijkheid
•	 picknickmand	gevuld	met	een	flesje	wijn	en	ontbijt	
•	 het gebruik van een opblaasbare kayak voor twee    

personen om op de 
Linge te varen

De bedstee is 1,20 m breed 
en 2 m lang. Beddengoed en 
handdoeken zijn aanwezig. 
Huisdieren zijn toegestaan. 

Neem voor meer informatie 
contact op met Brasserie 
Heerlijkheid.
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Januari
Zo 1 januari 2017

Oliebollen & appelbeignets
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen, 
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Februari
Vanaf 1 februari 2017

Proeverij van nieuwe gerechtjes
Brasserie Heerlijkheid, Kerkplein 10, Hemmen, 
0488 84 91 72, www.brasserieheerlijkheid.nl

Zo 26 februari 2017

Keukenconcertje
De Lanterfanter, Dorpsstraat 4, Hemmen
www.dehemmenselanterfanter.nl

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten van Hemmen 
op www.heerlijkhemmen.nl of       /HeerlijkHemmen



Klassiek concert in de 
Hemmense kerk

Zondag 24 april 2016 - 15 uur
Ensemble Lautenwerk   
Barokconcert met Giulio Quirici op 
luit en theorbe en Isabel Favilla op 
blokfluit en voice-flute

Zondag 5 juni 2016 - 15 uur
Het Maasstad Strijktrio 
met leerlingen van het Rotterdams 
conservatorium: Sigurjon Freyrssen 
op viool, Francesca Wiersma op 

altviool en Pedro Bonilla op cello

w w w . h e e r l i j k h e m m e n . n l

Tevens mogelijk dinerarrangement: concert met 

viergangen diner bij Brasserie Heerlijkheid € 37,50

Kijk voor meer informatie op

€ 10,- per concert

tot 12 jaar € 5,- 
Voorverkoop 
tegenover kerk bij 
Brasserie Heerlijkheid


