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Voorwoord
Na twee jaar het magazine Heerlijk Hemmen uitgegeven te hebben, werd het dit 
jaar tijd voor een speciale editie. In dit Halfje Heerlijk Hemmen staat Brasserie 
Heerlijkheid centraal met alle organisaties met wie zij nauw samenwerkt. In de 
afgelopen drie jaar dat de brasserie nu bestaat zijn er namelijk bijzondere relaties 
onstaan in en rondom Hemmen. De beste leveranciers werden gezocht en leuke 
samenwerkingen zijn gestart. Met elkaar hopen we Hemmen nog leuker te maken. 

Zo werkt de brasserie nauw samen met CNME ‘t Pakhuis en is winkel Soesa zelfs 
het uitgifte- en verkooppunt van ‘t Pakhuis geworden. Er zijn leuke combinaties 
ontstaan: een schoonheidsbehandeling bij de Beautykamer met een high tea of 
een workshop bonbons maken bij Pauline’s Cuisine met een culinaire afsluiting 
in de brasserie. Tuinderij de Stroom (de Groentestek) zorgt voor verse groenten, 
Vleeschhouwerij Zetten voor eerlijk vlees, Van Bommel Snacks voor ambachtelijke 
kroketten en bitterballen en Wijnhandel Woudenberg voor de heerlijke wijnen. 
Nieuw is de samenwerking met Allergento, de specialist in glutenvrije, lactosevrije 
en eiwitarme producten. Naast hun lekkere glutenvrije brood hebben we nu ook 
glutenvrije kroketten.

Genoeg heerlijkheden om een bezoekje aan Hemmen 
te brengen! Tot ziens in de brasserie!

Frank Schimmelpennink en Liselotte Tap
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Landgoed 
Heerlijkheid Hemmen
Als een parel in de Betuwe ligt Landgoed Heerlijkheid Hemmen 
verscholen in de bossen van het vroegere kasteel. Hemmen biedt 
rust, ruimte en natuur met een pittoreske dorpskern, een prachtig 
in Engelse landschapsstijl aangelegd kasteelpark, een bijzondere 
kasteeltuin en 700 ha land en bos. Over het landgoed lopen wandel-
paden met een totale lengte van zo’n 20 kilometer. 

Hemmen heeft een lange geschiedenis. 
Het plaatsje werd al ongeveer 100 jaar 
voor Christus door de Bataven bewoond. 
Er waren in die tijd nog geen dijken 
en de rivieren de Rijn, de Waal en de 
Maas kozen steeds een andere bedding. 
Hierdoor stroomde een arm van de 
grote rivieren langs Hemmen. Hemmen 
is ontstaan doordat de Bataven zich hier 
op de rivierwal vestigde. 

De Van Doornick’s waren al vanaf de 
9e eeuw heren van Hemmen. Door het 
huwelijk van Elisabeth van Doornick met  
ridder Steven van Lynden in 1360, ging 
de heerlijkheid Hemmen in het geslacht 
Van Lynden over. 

De laatste heer van Hemmen was baron 
Frans Godard van Lynden van Hemmen 
(1836-1931). In 1926 richtte hij de 
stichting Het Lijndensche Fonds voor 
Kerk en Zending op. Met deze stichting 
wilde hij het landgoed als een eenheid 

behouden en de kerk en zending dienen 
met de opbrengsten uit deze stichting. 
De stichting beheert nu ruim 700 ha. 
land in Hemmen en nabije omgeving. 
Het land, de boerderijen en de meeste 
huizen worden verpacht of verhuurd. Dit 
vormt een groot deel van de inkomsten. 

Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een 
cultureel erfgoed. De stichting vindt het 
dan ook haar taak dat de landschappe-
lijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarden behouden blijven en het open-
gesteld wordt voor publiek.

Het dorpje is ondertussen voor velen 
een plek om naartoe te fietsen, te wan-
delen en te genieten door te ontspan-
nen in de verschillende restaurants, op 
de terrassen en bij diverse Bed & Break-
fasts die het landgoed biedt. Met elkaar 
laten we zien hoe bijzonder Hemmen is. 
In Hemmen is het heerlijk, puur en 
natuur!
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Midden op Landgoed Heerlijkheid Hemmen ligt aan het Kerkplein 
Brasserie Heerlijkheid. Een gezellige Frans Belgische brasserie waar 
alle taarten en gerechten versbereid zijn. De brasserie ligt direct 
naast het kasteelpark, naast het mooie kerkje en op een steenworp-
afstand van de prachtige kasteeltuin. Een ideale rustplek tijdens een 
wandeling of fietstocht. 

spelletjeskast voor kinderen en een 
leestafel voor volwassenen. Bij Brasserie 
Heerlijkheid kun je heerlijk Frans en 
Belgisch lunchen en dineren. Alle 
gerechten worden door de gastvrije 
eigenaren Frank Schimmelpennink en 
Liselotte Tap versbereid. De lekkerste 
taarten, broodjes, stoofpotten en altijd 
vis- en vegetarische gerechten. 

Elke twee maanden verandert de menu-
kaart met producten uit het seizoen. 
Daarbij schenken ze goede Franse 
wijnen en diverse Belgische biertjes. 
Een high tea is mogelijk vanaf twee 
personen. 

Regelmatig worden speciale activiteiten 
georganiseerd, zoals een Franse avond 
met diner en muziek, een moordspel, 
een kunstlezing, Pubquiz, speurtocht, 
Halloweenavond, bierproeverij etc.

Heerlijk eten in de 
gezellige brasserie

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

Bij mooi weer is het een gezellige drukte 
op het heerlijke zonovergoten terras. 
Bij Brasserie Heerlijkheid zit je midden 
in de natuur. Het terras is omgeven door 
prachtige kleurige bloemen en planten, 
vogeltjes vliegen af en aan en eek-
hoorntjes schieten in de bomen. 

Binnen is, in deze voormalige bakkerij, 
een gezellige huiskamersfeer met een 
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Voor alle gasten ligt een wandelkaart 
klaar met beschrijvingen van de 
bezienswaardigheden op Landgoed 
Hemmen. Deze kaart en ook de speur-
tocht kunt u gratis bij Brasserie Heerlijk-
heid afhalen. Gasten kunnen hun fiets 
opladen bij het oplaadpunt en honden 
zijn van harte welkom voor het honden-
menu! 

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.

Met allergieën wordt bij Brasserie 
Heerlijkheid rekening gehouden. Zij 
serveren glutenvrij brood en kroket-
ten van Allergento, de specialist in 
glutenvrije, lactosevrije en eiwitarme 
producten (www.allergento.com).



10     Halfje Heerlijk Hemmen Halfje Heerlijk Hemmen     11

Adopteer uw 
hoogstamfruitboom

 
De Betuwe is van oudsher een gebied waar veel fruit geteeld wordt 
dankzij de vruchtbare kleibodem. De hoogstamfruitboom maakt al 
heel lang deel uit van het Betuwse landschap. Sinds het echter mo-
gelijk is ook op laagstam fruit te telen, zijn vrijwel alle telers hierop 
overgestapt. Laagstam is makkelijker te snoeien en te oogsten. De 
prachtige hoogstamboomgaarden - het typische landschap van de 
Betuwe - verdwenen hiermee. 

Op Landgoed Heerlijkheid Hemmen 
zijn, zo’n 15 jaar geleden, ongeveer 500 
hoogstamfruitbomen aangeplant. Oude 
en voor de meesten van ons inmiddels 
onbekende appelrassen, die niet meer in 
de winkel liggen, zoals de Notarisappel 
en de Groninger Kroon. Deze bomen 
staan in verschillende boomgaarden in 
en rondom Landgoed Hemmen. 

U kunt via ‘Hoogstamfruit Hemmen’ uw 
eigen hoogstamappelboom adopteren. U 
wordt dan uitgenodigd voor de jaarlijkse 
bloesempicknick en in de herfst, tijdens 
het plukseizoen kunt u uw appels 
komen plukken en er naar wens sap van 
laten persen. 

Het onderhoud van de hoogstambomen 
en het organiseren van bijvoorbeeld 
de jaarlijkse gezamenlijke dagen voor 
de donateurs wordt verzorgd door 
het hoogstamteam. André en Marieke 
Jurrius van Ekoboerderij de Lingehof en 

Angelien Hertgers, Welmoet de Waard 
en Linde Swart van Tuinderij de Stroom 
zijn samen met hun medewerkers en 
vrijwilligers de drijvende kracht van 
‘Hoogstamfruit Hemmen’. 

De adoptie van een hoogstamappel-
boom is ook leuk om cadeau te doen. 
Ideaal voor gezinnen, collega’s en 
kinderen, maar ook als herinnering aan 
dierbaren of bij geboorte van een kind. 
Een blijvend en levend aandenken. 
U ontvangt een houten bordje die u 
persoonlijk kunt maken met een tekst of 
schildering om bij uw boom te bevesti-
gen.

Hoogstamfruit Hemmen
Hemmensestraat 17
6668 LB Randwijk
info@hoogstamfruithemmen.nl
www.hoogstamfruithemmen.nl
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Er was eens...
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De kerk met het kerkhof gaat terug 
tot de 13e eeuw. Deze kerk is hier 
gesticht, omdat reizigers van Wagenin-
gen naar Nijmegen een rustplaats nodig 
hadden tussen de Rijn en de moerassige 
Betuwe. De gebrandschilderde ramen 
van de kerk zijn in de jaren 30 ontworp-
en en gemaakt door Femmy Schilt-Gee-
sink. 

De tolbrug. Hemmen was een Hoge 
Heerlijkheid. Een bestuursvorm, 
waarbinnen een hechte onderlinge ver-
bondenheid bestond tussen de bewon-
ers. Aan de grenzen van de Heerlijkheid 
moest tol worden betaald. Niet alleen 

Het slot Hemmen - ge-
bouwd in de 14e eeuw - was 
een van de mooiste en 
indrukwekkendste kastelen 
van Gelderland, maar werd 
in de eerste helft van de 18e 
eeuw door brand verwoest 
en afgebroken. 
In 1757 werd het Huis 
Hemmen gebouwd onder 
Frans Godard van Lynden 
op dezelfde fundamenten. 
Het Huis Hemmen kreeg 
de uitstraling van een groot 
landhuis, beïnvloedt door de 
moderne landhuizen aan de 
Vecht. Frans Godard woonde 
tijdens de bouw in het huis 
‘Klein Hemmen’. Dit lag op 
de hoek van de Veldstraat en 
de Boelenhamsestraat.
De laatste heer van Hemmen 
was baron Frans Godard van 
Lynden van Hemmen. Het 
Huis Hemmen was na zijn 
dood - in 1931 - tot 1941 
een confe-
rentieoord. Na 1941 werd 
het Huis Hemmen gebruikt 
door oorlogsvluchtelingen 
uit het Westen van het 
land. In januari 1945 werd 
het kasteel het middelpunt 
van hevige gevechten. Wat 
overbleef van het huis was 
een ruïne. 

voor het gebruik van de 
wegen, maar ook voor 
de doorvoer van speci-
fieke grondstoffen of de 
doorgang van personen. 
Van de opbrengst werd in 
Hemmen de brug over de 
Linge en de zandweg naar 
het Lexkesveer onder-
houden. 

Hemmen gaf toestemming om op haar 
grondgebied een spoorlijn aan de leg-
gen. In ruil daarvoor kreeg het in 1882 
zijn eigen treinstation Hemmen-Do-
dewaard. De bouw van het station 
kostte ƒ 92.987,-. Toen de werkzaam-
heden gereed waren, reed er een 
feesttrein via Geldermalsen, Tiel naar 
Elst en weer terug. Genodigden konden 
instappen op elk station.
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In februari & maart 2017
Proeverij lunchgerechten in 
Brasserie Heerlijkheid

Za 25 februari 2017 – 19.00 uur
Dropping bij Dorpshuis ‘De Oude School’

Za 4 maart 2017 – 18.00 uur
Moordspel met diner bij Brasserie 
Heerlijkheid

Za 11 maart 2017 – 11.00 uur
Boekenmarkt in Dorpshuis ‘De Oude 
School’

Zo 19 maart 2017 - 14.00 uur
Presentatie jaarprogramma CNME
‘t Pakhuis in Dorpshuis ‘De Oude School’

Za 25 maart 2017 – 18.00 uur
Kunstlezing met diner bij Brasserie 
Heerlijkheid

Do 30 en vr 31 maart en za 1, zo 2, do 6, 
vr 7 en za 8 april 2017 – 20.30 uur 
Toneelstuk ‘De Hypochonder’ in 
Dorpshuis ‘De Oude school’, 
www.toneelgroephemmen.nl

Zo 2 april 2017 - 8.00 uur 
Wandelend op zoek naar vogels in 
Hemmens Bos door CNME ‘t Pakhuis

Zo 16 en ma 17 april 2017
Luxe Paaslunch bij Brasserie 
Heerlijkheid

Ma 17 april 2017 – 10.30 uur
Paaseieren zoeken vanaf Dorpshuis 
‘De Oude School’

Zo 23 april 2017 - 14.00 tot 16.00 uur
Lente speurtocht in het Hemmense 
Bos bij Brasserie Heerlijkheid, door 
CNME ‘t Pakhuis

Zo 23 april 2017 - 15.00 uur
Concert saxofoonkwartet Quatuor 
Antran in de Hervormde Kerk Hemmen

Do 27 april 2017 Koningsdag
Vlag hijsen en puzzelwandeltocht 
bij Dorpshuis ‘De Oude School’

Do 27 april 2017
Koninklijke lunch, Oud Hollandse 
Spelen & Pubquiz met konings-
thema bij Brasserie Heerlijkheid

Za 29 april 2017 - 13.30 uur
Ontdek de lente in uniek Hemmen: 
wandeltocht met of zonder camera 
vanaf Dorpshuis ‘De Oude School’, 
door CNME ‘t Pakhuis 

Kalender feb t/m apr

Kijk voor meer informatie op 
www.heerlijkhemmen.nl of       /HeerlijkHemmen



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  (vanuit Hemmen, over de Linge, eerste 
boerderij rechts)
e-mail: info@tuinderijdestroom.nl
website: www.tuinderijdestroom.nl

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 ge-
bracht 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 aardap-
pels 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 abonnement op een groente-
pakket 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. 
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Cees van den Berg, oprichter van de Vleesschouwerij, benadrukt 
dat de gedachte achter de Vleeshouwerij is, het inzichtelijk brengen 
van alle bedrijfsactiviteiten voor onze consument. Wij leven in een 
tijd waarin geld uit de muur komt, melk uit een pak en vlees uit een 
schap. Ook communiceren is niet meer live! Niets is minder waar! 
Hierin willen wij verandering brengen met een transparant verhaal, 
(h)eerlijke producten en een persoonlijke communicatie. Daarom 
zijn wij Uniek. 

De Vleeschhouwerij
Hoofdstraat 58, Zetten
Tel: 0488 420175
Website: www.vleeschhouwerij.com
Volg ons op Twitter @VandenBergCees 
en Facebook /Cees van den Berg

De Vleeschhouwerij heeft een duidelijke 
visie, vlees moet lekker & gezond zijn. 
Door alle negatieve berichten over de 
vleessector, is het des te meer een 
reden om de ambachtelijke slager op te 
zoeken. In uw keuze is de Vleeschhou-
werij uit Zetten bij uitstek een juiste 
keuze. Bij ons vindt u vlees van dieren 
welke een eerlijk, diervriendelijk leven 
hebben gehad, met een vrije uitloop. 
Onze vrouwelijke runderen komen van 
Boer Gert-Jan van den Brink uit Lunte-
ren waar ze bijna het gehele jaar buiten 
vertoeven. Gert-Jan heeft het dierwelzijn 
hoog in vaandel staan. In kleine groe-
pen grazen ze op de diversen weilanden 
rond zijn boerderij en als ze op stal 
gaan, liggen ze op een dik bed stro in 
zijn nieuwe hellingstal. 

Onze varkens komen van het Pork Best 
varken. Deze varkens, uitsluitend gelten 
(vrouwelijk), lopen vrij rond in ruime 
stallen op een dik bed stro. 

Bewust beter, Boerderij-kip is een 
Hollandse Scharrelkip met meer smaak 
en een beter leven. De boerderijkippen 
zijn van het langzaam groeiende ras: 
de Hubbard. Dit ras is een kruising 
tussen een bruine hen en een witte 
haan en hebben sterke genen. Dag- en 
nachtritme is gewaarborgd. Tevens 
hebben ze een vrije overdekte uitloop. 
De Vleeschhouwerij noemt deze kippen 
BOFkippen, www.boerderij-kip.nl.

Weet wat u eet en kies bewust!
Vlees is tot onderhoud van de mens, 
maar verdient wel een goed leven. 
Daarnaast verdient het ook een goede 
en liefdevolle bewerking. Door onze 
denkwijze en werkwijze wordt vlees 
weer als LEKKER ervaren. Dit alles 
willen wij met u delen. 

Eten is emotie en een tijd om te 
genieten!

Uniek, persoonlijk, beleving, 
Pure SlagersPassie

U vindt het in Zetten bij de 
Vleeschhouwerij

Vaste aanbiedingen:
Maandag, panklaar: iedere 4de gratis
Dinsdag, schnitzeldag: iedere 4de gratis
Woensdag, gehaktdag: runder 500 gram 
€ 4,25 / HOH / boerengehakt € 3,25
Donderdag, vleeswarendag: 150 gram 
halen 100 gram betalen
Vrijdag, biefstukdag: kogel 2 stuks 
€ 6,95 en Zijhaas 2 stuks € 7,95
Zaterdag, reepjesdag, shoarma / gyros: 
600 gram + 6 broodjes en saus € 7,50
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Sfeervolle concerten 
in Hemmense kerk
Elk jaar worden verschillende concerten gehouden in het mooie 
sfeervolle Hervormde kerkje in Hemmen. Het eerste concert wordt 
op zondag 23 april 2017 gehouden. De voorverkoop begint al op 
woensdag 1 maart.

Saxofoonkwartet Quatuor Antran 
Op zondag 23 april 2017 speelt om 
15.00 uur het saxofoonkwartet Quatuor 
Antran. Dit kwartet bestaat uit Neelke 
van der Weerd, sopraansaxofoon, 
Denian de Boer, altsaxofoon, Hilma van 
der Stok, tenorsaxofoon en Miriam van 
der Pol, baritonsaxofoon.

Het repertoire van dit kwartet is zeer 
divers, van arrangementen van klassieke 
strijkkwartetten van Haydn, Mozart en 
Dvorak tot begin 20e eeuwse muziek 
van Gershwin, zwoele tango’s van 
Piazzolla, maar ook het nóg lichtere 
repertoire wordt niet geschuwd.

Celliste Hanneke Rouw 
Op zondag 21 mei 2017 speelt om  
15.00 uur celliste Hanneke Rouw. Zij 
speelt suites van Johann Sebastian 
Bach: 
Suite I in G majeur (BWV 1007)
Suite IV in Es majeur (BWV 1010)

Ensemble Romancera
Op zondag 17 september 2017 speelt 

om 15.00 uur Ensemble Romancera.
Dit ensemble bestaat uit:
Mirjam Wesselink de Barrientos, sopraan, 
Michael Benedik op gitaar en Rodrigo 
Barrientos, percussie en voordracht.

Zij spelen A la vida bona en Een muzi-
kale ode aan het leven: een reeks van 
romances, ballades en liederen vanaf de 
middeleeuwen tot aan de vroege roman-
tiek.

Kaartjes
De kaartjes kosten € 10,- per concert. 
Voor kinderen tot 12 jaar € 5,-.
De voorverkoop start per 1 maart bij 
Brasserie Heerlijkheid tegenover de kerk. 

Luncharrangement
U kunt ook voorafgaand aan het concert 
kiezen voor een speciale concertlunch bij 
Brasserie Heerlijkheid. De kosten hier-
voor zijn exclusief kaartje € 17,50.

Kijk voor meer informatie op 
www.heerlijkhemmen.nl.
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B&B Bed in de Betuwe 
& De Beautykamer
Bed in de Betuwe is het adres voor rust- en natuurliefhebbers. Een 
kleinschalige B&B waar je als gast geniet van persoonlijke aandacht 
en een huisgemaakt streekontbijt in een idyllische romantische 
omgeving. Je slaapt op een heerlijk boxspringbed in een sfeervol 
ingerichte Scandinavische kamer die van alle gemakken en luxe is 
voorzien.

Vanaf de voordeur van de B&B wandel 
je over de goed aangelegde wandel-
paden over “landgoed Heerlijkheid 
Hemmen”. 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). 

De Beautykamer
Een schoonheidssalon waar je de dag 
de dag kan laten en even kan ontsnap-
pen aan de dagelijkse drukte. 

Het cosmetica merk:
Alle behandelingen worden uitgevoerd 
met de hoogwaardige kwaliteitspro-
ducten van het Italiaanse cosmetica 
merk: Gerards. De producten zijn Para-
been vrij, bevatten geen dierlijke grond-
stoffen 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. 

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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Feestje op een 
prachtig landgoed

Landgoed Heerlijk Hemmen is de ideale plek om iets te vieren met 
familie, vrienden of collega’s. Het ligt centraal in het land en de 
omgeving is prachtig. De bijzondere historie en de mooie natuur met 
lekker eten en drinken is voor jong en oud een perfecte combinatie. 
Bij Brasserie Heerlijkheid kunt u kiezen voor een lunch, high tea, 
diner of een gezellige borrel. 

De gezellige Brasserie Heerlijkheid is 
uitermate geschikt voor besloten fami-
lie- 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 bij-
zondere dag. 

Naast een lunch, high tea, borrel of 
diner kunt u met uw gasten de volgende 
activiteiten doen om er een bijzondere 
dag van te maken:
• Een wandeling over het landgoed 

met of zonder gids. Er ligt een gra-
tis wandelkaart voor u klaar.

• Een bezoek aan de Kasteeltuin (mo-
gelijk van 1 mei t/m 31 oktober)

• Een pubquiz met vragen over de 
regio, geschiedenis, muziek, tele-
visie, sport, natuur m.b.v. muziek-/
geluidsfragmenten, foto’s etc.

• Een speurtocht over het landgoed 
met vragen over de geschiedenis en 
natuur van Hemmen.

• Een bezoek aan de Hemmense 
kerk.

Vanaf 15 personen is de brasserie hele-
maal van u en er is ruimte voor maxi-
maal 30 personen. Ze bespreken graag 
met u de mogelijkheden. Elk feestje 
wordt op maat georganiseerd. Alle 
gerechten en hapjes bereiden ze zelf. Bij 
mooi weer kunt u op het mooie terras 
zitten en bij minder weer in de knusse 
brasserie.

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

• In de brasserie staat een spelletjes- 
kast voor de kinderen. 

Brasserie Heerlijkheid heeft een eigen 
parkeerplaats en het is rolstoelvriende-
lijk.

De brasserie is van woensdag t/m zon-
dag vanaf 11.00 uur geopend. Kijk voor 
meer informatie op de website of neem 
contact met hen op via 
tel: 0488 84 91 72 of 
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl.
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Voorbeeld arrangement
15.30 uur Koffie/thee met huis-
gemaakte taart
16.30 uur Activiteit
• Herfstwandeling met of 

zonder gids of
• Pubquiz of
• Speurtocht over landgoed
18.00 uur Driegangen diner



Workshops bij Pauline’s Cuisine

www.paulinecuisine.nl  | 06 54 79 47 10  |  Kerkplein 2 - Hemmen

Catering

Kookles

Chocolade

ADV. PsC-A5_ADV PsC A5  14-01-17  15:43  Pagina 1
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Mei

Zo 8 mei 2017 - 14.00 tot 17.00 uur
Feestelijke high tea op Moederdag 
bij Brasserie Heerlijkheid

Za 13 mei 2017 – 11.00 tot 15.00 uur
Planten- en stekjesmarkt bij 
Zorgboerderij Philadelphia, Hemmen

Zo 14 mei 2017 - 06.00 uur
Op zoek naar zangvogels in het 
Hemmense Bos door CNME ‘t Pakhuis 

Zo 21 mei 2017 – 15.00 uur
Concert van celliste Hanneke Rouw 
in de Hervormde Kerk Hemmen

Juni

In juni 2017 
Klassiek concert in de Kasteeltuin 
Hemmen

Zo 11 juni 2017 - 14.00 uur 
Struintocht door de uitwaarden van 
Loenen door CNME ‘t Pakhuis 

Zo 18 juni 2017 - vanaf 14.00 uur
Bierproeverij op Vaderdag bij 
Brasserie Heerlijkheid 

Kalender mei t/m sept

Kijk voor meer informatie op 
www.heerlijkhemmen.nl of       /HeerlijkHemmen

Augustus

Do 17 augustus 2017 - 18.00 uur
Franse avond: diner & muziek bij 
Brasserie Heerlijkheid

September

Za 2 september 2017-  14.00 uur
Struinen door het Hemmense Bos 
met GPS en Geocache vanaf 
Dorpshuis ‘De Oude School’, 
door CNME ‘t Pakhuis 
     
Zo 17 september 2017 – 15.00 uur
Concert van Ensemble Romancera
in de Hervormde Kerk Hemmen

Za 30 september 2017 - 14.00 uur
Eten uit de natuur over vruchten, 
zaden en oogsten door CNME
‘t Pakhuis i.s.m. Tuinderij de Stroom



Leerzame activiteiten 
van CNME ‘t Pakhuis
CNME ’t Pakhuis in Hemmen organiseert het hele jaar door voor 
jong en oud activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, milieu & 
educatie op Landgoed Heerlijkheid Hemmen.

Daarnaast heeft ‘t Pakhuis twee wandel-
routes van ca. 5 kilometer en een fiets-
route van 20 kilometer ontwikkeld. De 
informatieve boekjes met deze routes 
zijn gratis verkrijgbaar bij winkel Soesa 
op het Kerkplein in Hemmen. 

‘t Pakhuis kan altijd extra hulp gebruiken 
bij de organisatie van haar activiteiten. 
Wanneer u het leuk vindt als vrijwilliger 
te helpen, kunt u met ‘t Pakhuis contact 
opnemen.

CNME ‘t Pakhuis
Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
e-mail: info@pakhuishemmen.nl
website: www.pakhuishemmen.nl

Al ruim vijf jaar is CNME ‘t Pakhuis 
actief in Hemmen om iedereen net zo 
enthousiast te maken over de prach-
tige natuur, historie en cultuur van het 
unieke landgoed en haar omgeving. De 
vrijwilligers van ‘t Pakhuis organiseren 
op verschillende plekken in Hemmen 
themawandelingen (met fotografie), 
speurtochten, lezingen, knutselmidda-
gen en culturele activiteiten. Naast een 
heerlijke en gezellige ochtend, middag 
of avond leert u dan gelijk meer over de 
cultuur en natuur van deze mooie plek 
in de Betuwe. 

Het hele jaar zit boordevol activiteiten 
bij ‘t Pakhuis. Regelmatig is er een 
activiteit voor kinderen en voor volwas-
senen te doen. Het overzicht vindt u in 
dit boekje en natuurlijk op de website 
van ‘t Pakhuis: www.pakhuishemmen.nl.

Wilt u een keer met een groep vrienden, 
familie of collega’s eropuit? ‘t Pakhuis 
biedt diverse wandelingen aan over het 
landgoed met een deskundige gids, die 
u en uw gasten van alles vertelt over de 
omgeving. 
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Bijzonder Hemmen, 
Heerlijk Hemmen, 
Mooi Hemmen

Een wandeling door Hemmen is een 
mooi begin van de dag, iedere dag, ie-
der seizoen. In de winter de opkomende 
rode zon, door de bomen heen, lang-
zaam omhoog, rijp op het gras, een 
blos op de wangen. In het voorjaar de 
ontluikende natuur, aankondiging van 
een mooie tijd. De zomer met heerlijke 
lome dagen, slenteren door de kasteel-
tuin, genieten van de bloemenpracht. 

En dan het najaar met zijn prachtige 
kleuren, de machtige beuken die in 
brand lijken te staan, de paddenstoelen 
die te voorschijn komen, de mensen die 
de kachel binnen weer aansteken.

Ik leg Hemmen met liefde en plezier 
vast met mijn camera. Vaak in gezel-
schap van andere fotografen die een 
workshop bij me volgen. Fotograferen 

is bijzonder leuk om samen te doen, 
samen te zoeken naar de beste instel-
lingen van de camera, samen kijken 
naar het licht, samen de mooiste com-
positie bepalen en dan toch nog je eigen 
visie en blik er aan toevoegen. Ik ben 
graag met anderen onderweg, omdat ik 
graag over fotografie vertel, graag mijn 
kennis deel, maar het vooral mooi vind 
om samen te genieten. Fotograferen 
is soms hard werken, een mooi beeld 
ontstaat meestal niet per toeval, maar 
ontstaat door kijken, kennis en gevoel. 
En dat delen met anderen is bijzonder 
mooi om te mogen doen.

Ook met gezinnen, families en eigenlijk 
met iedereen kun je me tegenkomen 
in Hemmen. Hemmen is een prachtig 

decor voor portretfotografie. Leuke 
bruggetjes, weidse achtergronden of 
juist wat knus, de speeltuin of het bos, 
er zijn volop mogelijkheden. Een por-
tretsessie in Hemmen is dan vaak ook 
een heerlijke wandeling waarbij we op 
diverse plekken foto’s maken.

Ja, fotografie is mijn vak, mijn hobby, 
mijn passie en daar maak ik u graag 
deelgenoot van. Bekijk mijn website 
(www.jannemieke-fotografie.nl) eens 
voor de mogelijkheden en neem zeker 
contact met mij op als u iets wilt vragen 
of wilt weten.

Hoe je het ook benoemt, Hemmen is Hemmen, met de bossen, het 
park, het dorp, de landerijen, kilometers wandelpaden, bankjes om 
op uit te rusten, bankjes om te genieten. Als je Hemmen ontdekt 
kan je er alleen maar van genieten. En dat is wat ik dagelijks doe. 

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



Wandelen & fietsen 
over het landgoed

Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een heerlijke plek om te wande-
len en te fietsen. Over het landgoed lopen wandelpaden met een 
totale lengte van zo’n 20 kilometer. Deze paden voeren langs alle 
bezienswaardigheden met een bijzondere geschiedenis. U loopt door 
het kasteelpark, langs de kasteeltuin en de ruïne van het kasteel, 
over de landerijen en door de bossen. Ook over de oude postkoets-
route Amsterdam-Wageningen-Nijmegen kunt u lopen. Daarnaast 
loopt er een wandelpad vanaf het treinstation Hemmen-Dodewaard 
naar de kern van Hemmen.

Wandelroutes en fietsroute
CNME ‘t Pakhuis heeft twee wandel-
routes van ca. 5 kilometer ontwikkeld. 
De natuur- en cultuurwandeling - de 
groene route - voert u door de histo-
rische kern van Hemmen en de omrin-
gende bosgebieden. De natuurwande-
ling - de blauwe route - voert u door het 
agrarisch buitengebied van Hemmen en 
de rand van het landgoed. Deze wan-
delingen zijn met bordjes langs het pad 
aangegeven. 

Daarnaast is er ook een fietstocht van 
ca. 20 km ontwikkeld. De routeboekjes 
zijn gratis bij winkel Soesa op het Kerk-
plein in Hemmen te verkrijgen. 

Gratis kaart van Hemmen
Bij winkel Soesa en Brasserie Heerlijk-
heid kunt u ook gratis een kaart afhalen 
met alle wandelpaden en bezienswaar-
digheden erin beschreven. Zo leert u 
tijdens uw wandeling alles over 
Hemmen.

Wandelen met gids
Wilt u een wandeling maken en meer 
komen te weten over de natuur en 
historie van het landgoed? Via CNME 
‘t Pakhuis kunt u een deskundige gids 
vragen voor een excursie of wandeling. 
www.pakhuishemmen.nl.

Hondenmenu
En bent u met uw hond aan het wande-
len? Wist u dat bij Brasserie Heerlijkheid 
een hondenmenu op de kaart staat?
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Heerlijk Elektrisch Fietsen 
in de natuur?  

Elektrische Fietsen zijn bij 
ons te huur!



De heerlijkste kroketten en bitterballen komen van Van Bommel 
snacks. Brasserie Heerlijkheid serveert deze exclusieve lekkernijen 
al een aantal jaar omdat ze doen denken aan de kroket en bitterbal 
van vroeger. Vol van smaak met echt draadjesvlees.

Van Bommel Snacks 
in Hemmen 

Snacks
De Van Bommel kroket en bitterbal 
zijn ontstaan vanuit de wens om een 
eigen snack op de markt te brengen. 
Een snack waar wel echt vlees in zit. 
De kroketten en bitterballen worden 
op ambachtelijke wijze geproduceerd. 
Wegens groot succes gaan de kroketten 
en bitterballen vanaf 2017 verder onder 
de naam ‘Van Bommel Snacks’.  

Van Bommel Snacks gebruikt verse 
ingrediënten van lokale leveranciers 
voor het maken van een authentieke 
rundvleeskroket of een ambachtelijke 

Van Bommel Snacks
Lipperstpad 23
6668 AW Randwijk
info@vanbommelsnacks.nl
www.vanbommelsnacks.nl

bitterbal. Tevens houden we van 
experimenteren met diverse smaken. 
Op aanvraag ontwikkelen we in onze 
keuken exclusieve smaken voor onze 
top restaurants. 

Smaakmaker 
De culinaire Van Bommel snacks zijn de 
smaakmaker voor ieder succesvol feest. 
Onmisbaar tijdens de borrel en een 
origineel cadeau!

Graag willen wij u daarom uitnodigen 
om deze exclusieve snack eens te 
komen proeven. 
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De Kasteeltuin 
een oase van bloemen en planten

De Kasteeltuin in Hemmen is een 
ommuurde tuin die ongeveer 1.600 
vierkante meter groot is. De tuin is 
aangelegd in classicistische stijl waarbij 
de verhouding 2:1 een belangrijke rol 
speelt. Dagelijks is de tuin van 1 mei tot 
en met 31 oktober van 8.00 tot 19.00 
uur vrij toegankelijk voor het publiek. 
De kasteeltuin is rolstoelvriendelijk en 
ligt dichtbij de kern van Hemmen waar u 
ook Brasserie Heerlijkheid kunt vinden. 

Veel mensen komen meerdere keren per 
jaar in de kasteeltuin om er te genieten 

Kasteeltuin Hemmen
Dagelijks geopend van 1 mei t/m 
31 oktober van 8 uur tot 19 uur. 
De toegang is gratis.
e-mail: janvdb@xs4all.nl
website: www.kasteeltuinhemmen.nl

Elk jaar kijken veel mensen reikhalzend uit naar de dag dat de 
Kasteeltuin haar poorten weer opent. Het is voor liefhebbers van 
bloemen, planten én rustzoekers dan ook één van de mooiste plek-
ken in de Betuwe om naar toe te gaan. Een ware lust voor het oog! 

Mede dankzij de vele donateurs die 
jaarlijks een financiële bijdrage leveren, 
kan de kasteeltuin in stand worden 
gehouden.

Als u voor een groep een rondleiding 
wilt organiseren, kunt u dit aanvragen 
via het e-mailadres van de secretaris/
beheerder: janvdb@xs4all.nl.
Meer informatie is te vinden op 
www.kasteeltuinhemmen.nl.

Jan van den Brandhof
secretaris/beheerder 

van al het schoons wat de tuin te 
bieden heeft. De tuin, die dit jaar al 23 
jaar bestaat, wordt onderhouden door 
ongeveer dertig enthousiaste vrijwil-
ligers. We beginnen in maart met de 
voorjaarsbeurt van de tuin. Tijdens de 
voorjaarsbeurt, de najaarsbeurt en de 
werkavonden zijn veel vrijwilligers tege-
lijk in de tuin aan het werk. Dat maakt 
dat we goed en leuk contact met elkaar 
hebben. Tussendoor is iedereen vrij om 
het werk in het toegewezen vak op zijn 
of haar eigen tijd te doen. Het onder-
houd bestaat vooral uit wieden, schof-

felen en het afknippen van uitgebloeide 
bloemen.
 
De beheerder maakt het beplantings-
plan en schaft de planten aan. De 
beplanting wisselt ieder jaar enigszins. 
Jaarlijks verwijderen we planten, die het 
minder goed doen en voegen nieuwe, 
sterke planten toe. En dan met name 
planten, die gezond en langlevend zijn, 
zodat ze meerdere jaren op dezelfde 
plaats kunnen blijven staan. Ze mogen 
niet woekeren en moeten een natuurlij-
ke en rustige uitstraling hebben. 
Het grootste deel van de beplanting in 
de tuin bestaat uit vaste planten, waar-
onder veel hosta’s, geraniums en phlo-
xen. Daarnaast staan er ook heesters, 
kruiden, waterplanten, leifruit en enkele 
bomen. Centraal in het hart van de 
tuin ligt de rozentuin met een koepel, 
begroeid met klimrozen. Er staan meer 
dan zeshonderd verschillende planten in 
deze tuin. De beplanting is levendig en 
speels. 36     Halfje Heerlijk Hemmen Halfje Heerlijk Hemmen     37
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Slapen in ‘t Washuisje  
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 varen.
‘t Washuisje ligt prachtig aan de Linge 
en op loopafstand van alle beziens-
waardigheden in Hemmen en Brasserie 
Heerlijkheid 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.  

Van woensdag t/m zondag kunt u hier 
met maximaal twee personen één of 
meerdere nachten overnachten. 
Een overnachting is inclusief:

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

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

U kunt een overnachting voor twee met 
alle extra’s ook als cadeau geven met 
het speciale cadeaupakket.

Neem voor meer informatie contact op 
met Brasserie Heerlijkheid.

Op www.brasserieheerlijkheid.nl/over-
nachten vindt u meer foto’s van 
‘t Washuisje.

• drankje bij aankomst 
• driegangen diner in 
       Brasserie Heerlijkheid
• picknickmand gevuld met   
       een flesje wijn en ontbijt 
• het gebruik van een        

opblaasbare kajak voor 
twee personen om op de 
Linge te varen
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“De naam zegt het al: wijnhandel. In onze ruim gesorteerde winkel 
vindt u wijnen voor elke smaak, gelegenheid en elk budget. Rekken 
vol met prachtige flessen wit, rosé, rood en natuurlijk mousserende 
wijnen uit bijna alle wijngebieden over de hele wereld.

info@woudenbergdranken.nl   www.woudenbergdranken.nl

info@woudenbergdranken.nl   www.woudenbergdranken.nl

Wijnhandel 
Woudenberg 

De afgelopen jaren zijn we een aantal 
malen genomineerd voor de titel “Beste 
slijterij van Nederland”. 

Verder hebben we in 2010 de Whisky 
Award gewonnen voor de beste whisky-
zaak, toegekend door de Scotch Single 
Malt Whisky Society. 

Jaarlijks organiseren wij een groot 
Whiskyevent in schouwburg Junushoff 
te Wageningen, zaterdag 22 april 2017 
staat het hele theater in het teken van 
de whisky! 

Kijk voor meer informatie op 
www.whiskyevent.nl”.
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Pubquiz 
in de brasserie

Op speciale dagen organiseert Brasserie Heerlijkheid een pubquiz.
U beantwoordt in groepjes vragen over de regio, geschiedenis, 
muziek, televisie, sport en natuur aan de hand van muziek- of ge-
luidsfragmenten, foto’s etc. Gezellig met een hapje en een drankje. 
Deelname aan de quiz is gratis. In de kalender vindt u de data. 

1.  Winkel Soesa heeft haar naam 
ontleend aan een Maleisisch woord. Wat 
betekent Soesa?
a.  heisa
b.  meisje
c.  gebakje

4.  Vooral om één ding is Hemmen 
beroemd. Wat stond in Hemmen als 
eerste in Nederland?
a.  Nederlands Hervormde kerk
b.  een dorpshuis
c.  een kerstboom

5.  Waarvoor dient het washuisje aan de 
Linge tegenwoordig?
a.  schuurtje voor kano’s
b.  kinderopvang
c.  Bed & Breakfast

Alle antwoorden vindt u in het boek met 
onderstaande cover in de brasserie.

2.  Voor welk dier hangt er een huisje in 
de linde middenop het Kerkplein?
a.  koolmees
b.  eekhoorn
c.  mus

3.  Op de plaats van Brasserie Heerlijk-
heid stond vroeger een boerderij. Na de 
verwoesting van de Tweede Wereldoor-
log werd op die plek gebouwd:
a.  een smederij
b.  een herberg
c.  een bakkerij
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Kalender okt t/m dec
Oktober

Wo 4 oktober 2017
Dierendag: gratis hondenmenu bij 
Brasserie Heerlijkheid

Za 7 oktober 2017 - 11.00-15.00 uur
Herfstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude 
School’

Za 28 oktober 2017 - 17.00 uur
Halloweenavond bij Brasserie 
Heerlijkheid

Za 29 oktober 2017 - 13.30 uur
Genieten van herfstig Hemmen: 
wandeltocht met of zonder camera 
vanaf Dorpshuis ‘De Oude School’, door 
CNME ‘t Pakhuis 

November

Za 4 november 2017 – 19.00 uur
Dropping vanaf Dorpshuis ‘De Oude 
School’

Vrij 10 november 2017
Betuwse avond bij Dorpshuis ‘De 
Oude School’

Za 11 november 2017 - 14.00 uur
Het maken van stilistische voor-
werpen en figuren uit natuurlijke 
stukken hout bij Dorpshuis ‘De Oude 
School’, door CNME ‘t Pakhuis 

Za 18 november 2017 - 18.00 uur
Moordspel met diner bij Brasserie 
Heerlijkheid

Za 25 november 2017 - 18.00 uur
Op zoek naar de sterren in het 
heelal door CNME ‘t Pakhuis 

December

Za 2 december 2017 - 15.00 uur
Sinterklaasborrel met PubQuiz bij 
Brasserie Heerlijkheid

Za 9 december 2017 
Kerstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude 
School’ en op het Kerkplein

Ma 25 & di 26 december 2017
Kerstdiner bij Brasserie Heerlijkheid

Kijk voor meer informatie op 
www.heerlijkhemmen.nl of       /HeerlijkHemmen



46     Halfje Heerlijk Hemmen Halfje Heerlijk Hemmen     47

Winkel Soesa:
brocante en cadeau’s

In Hemmen bevindt zich in de oude bakkerswinkel een gezellig win-
keltje. Op Kerkplein 10, naast Brasserie Heerlijkheid, is winkel Soesa 
gevestigd met allerlei leuke en originele spulletjes. Zo vind je er 
prachtige sjaals in mooie kleuren, tasjes, schalen, spiegels, theepot-
ten, waxinehouders. Teveel om op te noemen. 

Fair Trade 
Een deel van het assortiment van Soesa 
is fair trade en komt uit Azië, Latjns-
Amerika en Afrika. Leuke deurkloppers 
in de vorm van een specht uit Thailand, 
gebreide dieren als ezeltjes, geiten en 
uiltjes uit Peru, mooie acaciahouten 
schalen en taartplateaus uit de Filipij-
nen, met de hand gevlochten manden 
uit Senegal en ook prachtig beschilderde 
bakken en schalen uit Bangladesh. 

Brocante
Bij Soesa zijn ook allerlei brocante spul-
len uit Engeland, Frankrijk en Nederland 
te koop, als theepotten, gebakschalen, 
thee- of koffiekopjes en vazen. Regel-
matig wordt het assortiment aangevuld.
Ook vindt u in de ouderwetse appel-
kisten tweedehands boeken en tweede-
hands cd’s.

Sjaals uit London
Soesa is het verkooppunt van het assor-
timent van Sjaals&Co.nl. Dit bestaat uit 
een uitgebreide keuze van de leukste 
dames sjaals, waaronder stippensjaals, 

sjaals met afbeeldingen van dieren en 
sjaals met andere prachtige motieven 
en in subtiele kleuren. De kwaliteit is erg 
goed en lekker zacht. Ook dit assorti-
ment wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe prints en kleuren.

Bezoekersinformatie
Bent u op zoek naar meer informatie 
over Hemmen? Bij Soesa kunnen zij u 
zeker helpen. U kunt hier gratis ver-
schillende wandelkaarten, een fietskaart 
en een speurtocht afhalen. Ook kunt u 
hier mooie ansichtkaarten van Hemmen 
kopen, is er Betuwse wijn, ouderwets 
snoep en een mooi fotoboek van Hem-
men te koop.

Dagje uit
Combineer een aankoop bij Soesa met 
een heerlijke lunch of koffie met taart bij 
Brasserie Heerlijkheid en een wandeling 
over landgoed Hemmen. Bij Soesa vindt 
u altijd iets wat leuk is voor uzelf of om 
cadeau te doen! Soesa is geopend van 
woensdag t/m zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.



Sfeervol concert in de 
Hemmense kerk

Zo 23 april 2017 - 15 uur
Saxofoonkwartet 
Quatuor Antran

Zo 21 mei 2017 - 15 uur
Celliste Hanneke Rouw   

Zo 17 september 2017 - 15 uur
Ensemble Romancera

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

Tevens is voorafgaand aan concert een speciale concert-

lunch bij Brasserie Heerlijkheid mogelijk € 17,50 (excl. kaartje)

Kijk voor meer informatie op

€ 10,- per concert

tot 12 jaar € 5,- 
Voorverkoop per 1 maart
tegenover kerk bij 
Brasserie Heerlijkheid


