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In het menu van Brasserie Heerlijkheid
staat deze oude foto. “Familie Sipman-Tap
met de eerste prijs van de verloting van
de paardenmarkt Elst, eind 1800” staat
eronder. Deze foto komt uit mijn familiefotoalbum. Achter op de wagen zit mijn
opa en in het midden staat mijn overgrootvader. Familie Tap-Sipman woonde
op de Boelenham in Hemmen en mijn
opa zou hier later als jongeman met mijn
oma gaan wonen en een gezin stichten.
Daardoor ben ik opgegroeid in Hemmen en na wat omzwervingen als volwassene
na 25 jaar weer teruggekomen. Een uniek dorp met een bijzondere geschiedenis. In
dit magazine hoop ik u wat mooie verhalen en foto’s te laten zien van het vroegere
Hemmen. Via de ondernemers ziet u hoe het nu met Hemmen vergaat. Nog steeds
een bijzondere plaats door de manier hoe hier gewerkt en geleefd wordt. Een plek
om trots op te zijn en dat merken we aan de vele bezoekers die jaarlijks met veel
plezier naar het landgoed toe komen. Zeker een eerste prijs waard.
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In deze uitgave leest u ondermeer over de historie van Hemmen.
Kijk voor meer oude foto’s op www.heerlijkhemmen.nl/historische-fotos

Heerlijkheid Hemmen
Het is prachtig wandelen over Landgoed Heerlijkheid Hemmen. Door
de bossen en over de landerijen, langs de boomgaarden met hoogstamfruit en langs de Linge met mooie vergezichten naar de Wageningse berg. Elk seizoen maakt Hemmen bijzonder en er komen dan
ook vele bezoekers naar Hemmen om te genieten en te fotograferen.
De ondernemers in Hemmen dragen hun steentje bij voor mens en natuur. Er
worden biologische gewassen geteeld, die u vrijdagmiddag bij de Groentenstek kunt
kopen en ook door de Hemmense horeca worden gebruikt; lokaal, vers en van het
seizoen.
Hemmen heeft een interessante historie die
teruggaat tot de 13e eeuw met een schilderachtig kerkje en de in ere herstelde kasteeltuin.
Over het landgoed lopen wandelpaden met een
lengte van meer dan 20 kilometer. Deze paden
lopen door het kasteelpark, langs de ruïne van
het kasteel, over de oude postkoetsroute Amsterdam-Wageningen-Nijmegen en er loopt een
wandelpad vanaf het treinstation HemmenDodewaard naar de kern van Hemmen. Bij
Brasserie Heerlijkheid ligt een wandelkaart en
Foto in Hemmen gemaakt door Gert Hardeman
speurtocht gratis voor u klaar.
www.ghardeman.nl

Concerten
Dit jaar worden er weer drie klassieke
concerten gehouden in het mooie kerkje in
Hemmen. De concerten worden op zondag
29 maart, zondag 21 juni en zondag 20
september om 15.00 uur gegeven. U kunt
ook voorafgaand aan het concert kiezen
voor een speciale concertlunch direct naast
de kerk bij Brasserie Heerlijkheid. Meer
informatie vindt u op pagina 22.

Toneel

Toneelgroep Hemmen staat al sinds 1984 elk jaar met een voorstelling op de
planken. Verdeeld over twee weekenden spelen ze die voorstelling zes keer.
Meestal in Dorpshuis ‘De Oude School’, soms ook op een andere locatie in Hemmen,
al dan niet in de open lucht. Onder leiding van een professionele regisseur
repeteren ze elke maandagavond van 20.00 tot 22.30 uur in het Dorpshuis.
In 2020 staat hun voorstelling in het teken van 75 jaar bevrijding. Ze wisselen
scènes uit ‘Wilhelmina: Je maintiendrai’ van Ton Vorstenbosch af met door henzelf
ontwikkelde scènes. Deze scènes,
‘Ondertussen in de Betuwe’, laten zien
hoe gewone mensen in de Betuwe
oorlog en bevrijding beleefden.

De diversiteit aan vogels is groot. U ziet als u geluk heeft, bij de Linge of de ruïne,
de ijsvogel. Ook de fraai gekleurde mandarijneend komt in het park voor en de
nijlgans broedt hier soms in hoge boomholtes. De eekhoorntjes springen vaak van
boom naar boom. Schuinachter het Kerkplein is een leuke speeltuin te vinden en er
worden regelmatig activiteiten georganiseerd door CNME Hemmen.
Wilt u een wandeling maken en meer te weten komen over de natuur en historie
van het landgoed? Via CNME Hemmen kunt u een deskundige gids vragen voor
een excursie of wandeling. Bent u met uw hond aan het wandelen? Wist u dat bij
Brasserie Heerlijkheid een hondenmenu op de menukaart staat?
We zien u graag verschijnen!
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Ensemble Romancero

Groepsfoto spelers en regisseur voorstelling 2019

Ze zetten hun nieuwe voorstelling op
de planken op zaterdag 18, zondag 19
(matinee), woensdag 22, donderdag
23, vrijdag 24 en zaterdag 25 april
2020 in Dorpshuis ‘De Oude School’
in Hemmen. Kijk voor meer informatie
op www.toneelgroephemmen.nl.

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

Overlevingsfonds
(OF)

Wat is het toch heerlijk wonen en werken in
Hemmen. De gevarieerde mix van natuur en
gecultiveerd landschap, in combinatie met de
toegankelijkheid door middel van de wandelpaden, is uniek.
Samen met mijn vrouw en dochter
maken we graag stevige wandelingen
over het landgoed. Tegenwoordig doen
we dat vaak met een afvalzak bij ons.
Voor ons is het geen moeite, maar meer
een routine bij onze wandelingen. We
zien dat steeds meer mensen dit doen.
Het zou fijn zijn als de rommel op een
gegeven moment ook niet meer in de
natuur weggegooid wordt.

“Beleggen in beursgenoteerde bedrijven die
iets leveren wat we
allemaal nodig hebben”

Over Landgoed Heerlijkheid Hemmen lopen wandelpaden met
een totale lengte van meer dan 20 kilometer. Deze paden voeren
langs een divers landschap met een bijzondere geschiedenis.
8
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Bewegen is voor mij altijd een goede
manier om over dingen na te denken.
Met het Overlevingsfonds (OF) is het
mijn taak een goed rendement te
behalen voor de participanten. Dit doe
ik door te beleggen in beursgenoteerde
bedrijven die iets leveren wat we allemaal nodig hebben. Met een groeiende
wereldbevolking zorgt dit voor een
natuurlijke groei van de bedrijven waar
ik in beleg. In mijn analyses let ik sterk
op waardering en schuldpositie. Zo houd

ik de portefeuille van het OF aantrekkelijk gewaardeerd en verantwoord.
Hoe goed en degelijk een bedrijf ook is,
de beurzen zijn altijd in beweging en de
heersende sentimenten zijn van grote
invloed op de korte termijn rendementen. Dan is het fijn om even afstand te
nemen en niet achter de computer te
blijven zitten. Een rondje post doen,
even rondom het huis werken of een
eindje wandelen met vuilrapen zijn dan
mijn favoriete activiteiten.
Op deze manier kan het OF nu een
10-jaarsrendement laten zien van netto
130% voor de participanten. U kunt
altijd een afspraak met mij maken voor
een goed gesprek hierover.

Het Overlevingsfonds (OF)

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

Heerlijk Hemmen
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Landgoed Heerlijkheid Hemmen rond 1920 &

in 2020
1 Brasserie Heerlijkheid

Galgenpas Washuis

4

Molenstraat

Tolbrug

De Winkel

1 Winkel Soesa

2

De Linge

Kasteelweide

Molenhuis

11

Kobelweide

Tolhuis

4 Tuinderij De Stroom

Pastorie Gemeentehuis

Duivenbos
Tuin

3

enst
raat

Zwarte Poort
De Kom

Hemmense Boerderij

9

Nonnenbrug

Mol

De Moestuin

De Donderslag
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Kerk

1

3 Kasteeltuin
4 Hoogstamfruit

8

Hemmen
Huis Hemmen

2 B&B ‘t Washuisje

De Hucht

7 School
6 5

4 Ekoboerderij de Lingehof
5 De Beautykamer
5 B&B Bed in de Betuwe

Rozenlaantje

12

De Smidse

6 Dorpshuis De Oude School
6 CNME Hemmen

Grote Bos

De Wueste Braaf

Smidsbos

De Steegsweide

De Eng - Acht Morgen

7 Pauline’s Cuisine
7 Blankenberg Design

De Grote Wuust

8 Overlevingsfonds

De Kleine Wuust
Klein
Hemmense Bos

Klein Hemmense Weide
De Eng - Zes Morgen

De Gripkamp

10 Rentmeesterskantoor Van Lynden

Klein
Hemmen

De Gripstuk

11 Pannenkoekenboerderij
De Gripstukken

De Grote
Ganzenkamp

Allerland
Jonge Boomgaard
Klaverkamp
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9 Philadelphiazorg

12 B&B Het Vogelhuisje
Grote Overkruk

Parkeerplaaten
Historische foto, zie volgende pagina

Heerlijk Hemmen
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Romantiek op het
Zettensepad
Hoe krijgt een Amsterdams meisje in 1863 verkering met een
Opheusdense jongen?
De molen in de molenstraat

Het gemeentehuis en postkantoor

De tolbrug over de Linge (1935)

Het Rozenlaantje

De pastorie met familie Fockens (1925)

Klein Hemmen (1900)

Huis Hemmen

Smederij De Smidse
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Nou, dat werkt zo. Plaatsen van

handeling zijn het Asyl Steenbeek te
Zetten en het kasteel te Hemmen.
Hoofdrolspelers zijn Hendrica Heijungs
uit Amsterdam en Marinus Jager uit
Opheusden. Langs de zijlijn: Petronelle
Voûte, directrice van Steenbeek, en
dominee Heldring, huisvriend van baron
Frans Godert van Lynden.
Hendrica komt uit een Amsterdams
weeshuis. Daar hebben de regenten
besloten dat de opstandige, dan 17
jarige Hendrica goed af is met een
degelijke opleiding tot dienstbode, ver
weg in Zetten in een der gestichten van
ds. Heldring, om precies te zijn in Asyl
Steenbeek. Steenbeek wordt op dat
moment gebruikt als verbeterinstituut
voor reeds gevallen of gevaarlopende
meisjes, zoals dat toen heette. Het biedt
een opleidingstraject van twee jaar o.l.v.
directrice Petronelle Voûte. Daarna zoekt
Heldring een passende werkkring. Meestal is dat bij bevriende dominees die hij
kent uit zijn zeer uitgebreide netwerk.
Zolang die niet gevonden is kan het
meisje stage lopen op het kasteel. Dat
levert praktijkervaring op en een fraaie
referentie voor elders.

Asyl Steenbeek, 1857

Het is juni 1863. Om zeven uur

in de ochtend valt de deur van Asyl
Steenbeek met een klap dicht: Hendrica
gaat naar haar stage. De net 20-jarige
is gekleed in het dienstuniform van
kasteel Hemmen: een zwarte japon met
bonte boezelaar om in te werken. Op
het hoofd draagt zij een eenvoudige
witte muts. Een uitmonstering die ze
overigens zelf heeft moeten betalen.
Haar rieten mandje bevat een schone
extra boezelaar in geval van nood en
een paar schone rijglaarsjes om binnen
te dragen.

Heerlijk Hemmen
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De huisregels zijn haar vanaf dag één

ingeprent. Hendrica moet binnenkomen via de
personeelsingang in het souterrain. Meteen rechts
is dan de keuken. Ze moet er wachten op instructies van de keukenmeid. Haar bewegingsruimte
is beperkt tot de keuken, de mangelkamer, de
wasruimte en de voorraadkamers.
Ze mag wel in het trappenhuis komen om te
poetsen maar het is verboden de gang of een
der kamers te betreden. De baron is overigens
zelden thuis. In het huis verkeren zijn moeder,
de barones weduwe, en enkele jongere zusters,
nog tieners. Er zijn vaak gasten uit binnen- en
buitenland. Als er iemand van de familie of een
Directrice Petronelle Voûte
gast verschijnt dan moet Hendrica onmiddellijk
stoppen met het werk en ruimte maken. Ze mag
niemand aankijken, laat staan aanspreken. Er is
haar beloofd dat ze over een tijdje de linnenmeid
mag helpen. Dan kan ze oefenen in fijnstrijken,
reparatiewerk en kasten opmaken.
Vandaag kiest ze er voor via het Zettensepad en
het Rozenlaantje naar het kasteel te wandelen,
een kwartier gaans. Ondanks het vroege uur zijn
landarbeiders al druk in de weer op de tabaksvelden. Geroutineerd snijden zij bloemen uit de
tabaksplant. Het is geen zwaar werk maar ze
moeten zo vaak bukken dat ze er een stijve rug
van krijgen.

Dominee Ottho Gerhard Heldring

Op het tabaksveld van Rijndert van Wely is een nieuwe knecht verschenen;

een stevige kerel. Zijn bezweette ronde kop is verweerd door het buitenleven. Hij
kijkt toevallig op en ziet Hendrica. Met nieuwsgierige blauwe ogen staart hij haar
na tot de hoek van het Zettensepad. Hij meent haar eerder gezien te hebben. Even
later heeft hij naar haar gezwaaid. Hendrica heeft het wel gezien maar zij zwaait
niet naar vreemde mannen.

Ja hoor, Marinus ziet Hendrica over het
Zettensepad lopen. Er wordt weer vaag
gezwaaid. Nu herkent zij hem ook van
het trouwfeest van vorig jaar van de
baronessen Pauline en Francisca. Er
volgt een verlegen lach en er wordt
schalks geflirt. Tot een wandelingetje
kan het niet komen: Heldring houdt
toezicht vanuit zijn pastorie. Hendrica
moet op tijd terug zijn in het Asyl want
daar kijkt Voûte op de klok!

Hoe het verder ging? Hendrica

bezoekt zondag de kerkdienst in
Hemmen, net als Marinus. Daar zijn
Marinus’ broer Klaas en Janna Janse ook
bij. Haar man Rijndert van Wely niet
want die is ernstig ziek. Dat is de reden
waarom Marinus er is: om zijn broer te
helpen met de oogst.
Die zondag gaat Heldring de gemeente
voor. Zoals altijd is hij goed op dreef om
met dreunende stem en vlammend betoog zijn schaapjes op het rechte pad te
houden. Het ontgaat hem dan ook dat
twee nieuwe kerkgangers blikken van
verstandhouding uitwisselen. Na afloop
van de dienst gaat het gezelschap naar
Van Wely’s huis om thee te drinken.
Daar maken ze verder kennis met
elkaar, onder toezicht. In de loop van de
middag vertrekt Marinus naar de boerderij de Wolfkamp in Indoornik. Hij
moet vroeg op om de koeien te melken.

Hendrica Maria Heijungs (1843-1934)

Hoe het afliep? Heldring vindt een

betrekking voor Hendrica in Gouderak,
bij ds. Jacob Moulijn. Als deze in 1864
naar Amerongen verhuist, verhuist
Hendrica mee. Hendrica en Marinus zijn
elkaar niet uit het oog verloren. Het
Wielse veerhuis wordt nu gebruikt om
elkaar vaker te ontmoeten. Zij trouwen
in 1865 en vestigen zich in Zetten, in de
Veldstraat.
(auteur: Jan Jager, achterkleinzoon van
Hendrica Heijungs, tekst ontleend aan
zijn boek “Meisje staat op”)

Die avond loopt Hendrica terug van het kasteel naar het Asyl. Toch is ze een tikje
nieuwsgierig en loert vanuit de ooghoeken of de knecht nog op de velden werkt.
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Pauline’s Cuisine
Pauline Blankenberg - ter Kuile is private chef, cateraar, kookdocent
en geeft veel kooklessen en ook chocoladeworkshops in Hemmen
en op andere locaties. Cateren van een huwelijksdiner met een paar
honderd gasten tot het afleveren van borrelhapjes en buffetten, álles
is mogelijk.
Zij heeft haar opleiding in combinatie
met haar school in het Amstel Hotel
gevolgd. Dat was de ultieme werkplek
waar zij onder de leiding van chef kok
John Halvemaan ongekend veel geleerd
heeft. Alle gerechten werden daar
uitgevonden en uitgeprobeerd en de
ingrediënten waren van de allerbeste
kwaliteit.

“Een unieke beleving”

Naast Meestershuis was Kerkplein 2 vroeger ook een boerderij, als
bijverdienste voor het schoolhoofd. Pauline verbouwt nu ook haar
eigen groenten en kruiden bij haar huis.
16
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Pauline geeft kooklessen in Hemmen
waar u zich met een groep van minimaal 8 personen kunt opgeven. Ook
geeft zij in Frankrijk (Limousin) & Italië
(Toscane) kookweekenden, dit is een
unieke beleving. Tijdens deze 4 daagse
kookcursus gaat u naar plaatselijke producenten zoals kaasboeren, olijvenpers
bedrijven, een oud pasta familiebedrijf,
saffraanboerderij, escargot kweker etc.
Heerlijke lunchen in osteria’s of restaurants en ’s avonds samen een prachtig
diner maken met heerlijke streekwijnen.
U kunt zich individueel inschrijven of als
groep.

Sinds kort gaat zij met haar Piaggio
Vespacar uit 1982 (gekocht van een
schaapsherder uit Zuid-Frankrijk, die
omgebouwd is tot koffiekar) naar
evenementen. Vanuit de Vespacar
worden er heerlijke cappuccino’s en
espresso’s gezet met een eigen
koffielabel en zelfgemaakte taarten.
Bent u nieuwsgierig:
www.paulinecuisine.nl
of facebook:
www.facebook.com/PaulinaCucina/
of instagram:
www.instagram.com/paulinecuisine/

Pauline’s Cuisine

Kerkplein 2
6672 LB Hemmen
telefoon: 06 54 79 47 10
e-mail: pauline@paulinecuisine.nl
website: www.paulinecuisine.nl

Heerlijk Hemmen
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Agenda jan t/m apr
Vr 31 januari t/m zo 23 februari 2020
Expositie van Anneke Dijkhuis
(schilderijen) en Hetty Blankesteijn
(brons) bij Galerie en kunstuitleen de
Sleedoorn. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur.
Februari & maart 2020
Proeverij van lunchgerechtjes bij
Brasserie Heerlijkheid
Za 15 februari 2020 – 19.00 uur
Dropping bij Dorpshuis ‘De Oude
School’
Di 18 februari 2020 – 20.00 uur
Jaarlijkse Quiz over onze (streek)
geschiedenis bij Dorpshuis ‘De Oude
School’ door de Historische Kring
Midden-Betuwe

Di 17 maart 2020 – 20.15 uur
Een Zettense zendeling in de 19e
eeuw door Addy van Dijken bij Dorpshuis ‘De Oude School’ door de Historische
Kring Midden-Betuwe
Wo 25 t/m zo 29 maart 2020
Lenteweek met een speciaal menu
bij Brasserie Heerlijkheid
Zo 29 maart 2020 - 15.00 uur
Concert in de kerk door Ensemble
Romancero met Floris ende Blancefloer
in de Hervormde Kerk Hemmen, mogelijk
met concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid
April 2020
Kunstuitleen bij Galerie en kunstuitleen
de Sleedoorn. Geopend op vrijdag 19.0021.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur.

Vr 6 t/m zo 29 maart 2020
Expositie van alumni van ArtEZ
Fine Art Arnhem bij Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.0017.00 uur.

Zo 12 en ma 13 april 2020
Luxe Paaslunch bij Brasserie Heerlijkheid

Za 14 maart 2020 – 11.00 tot 15.00 uur
Boekenmarkt in Hemmen met NLdoet
bij Dorpshuis ‘De Oude School’

Za 18, zo 19 (matinee), wo 22, do 23,
vr 24 en za 25 april 2020
Toneelvoorstelling door Toneelgroep
Hemmen bij Dorpshuis ‘De Oude School’

Ma 13 april 2020 – 10.30 uur
Paaseieren zoeken in Hemmen bij
Dorpshuis ‘De Oude School’

zie vervolg van april op pagina 35.

Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
Heerlijk Hemmen
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CNME Hemmen
CNME Hemmen organiseert het hele jaar door activiteiten op
het gebied van cultuur, natuur, milieu en educatie in en rondom
Hemmen. Zie ook onze website: www.cnmehemmen.nl
Wij zijn al langere tijd actief om de
grote diversiteit van het landgoed de
Heerlijkheid Hemmen op het gebied
van natuur en cultuur bij het grote
publiek onder de aandacht te brengen.
Wij proberen hiervoor ieder jaar weer
een gevarieerd aanbod aan activiteiten
samen te stellen.
Wij organiseren voor jong en oud
cursussen en flora- en fauna-excursies
zoals:

Herfstwandelingen, Vogelexcursies,
Fotowandeltochten, Eten uit de natuur.
In ons programma voor 2020 willen
wij de spinnen en de vleermuizen wat
uitgebreider belichten.
Voor de kleintjes zijn er de Lentespeurtocht voor het hele gezin, Op pad met
peuters en Kabouterspeurtocht en
Knutselactiviteiten.

De Kabouterspeurtocht
Verder hebben we ieder jaar een
ouderenactiviteit in samenwerking met
Stichting de Zonnebloem in de Oude
School in Hemmen.
Ook organiseren we excursies over het
ontstaan van Hemmen, hielden we een
avond over sterrenkijken en vertoonden
we natuurfilms.
In het mooie Hervormde kerkje van
Hemmen worden elk jaar verschillende
sfeervolle concerten gehouden. Ook dit
jaar is er weer een gevarieerd aanbod
van bijzondere muzikanten. Brasserie
Heerlijkheid verzorgt voorafgaand aan
de concerten een concertlunch.
Op het landgoed Heerlijkheid Loenen en
het aangrenzende gebied langs de Waal
organiseerden wij struintochten.
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Wij helpen scholen op een verantwoorde en inspirerende manier vorm te
geven aan cultuur-, natuur- en milieueducatie. Schoolklassen zijn bij ons van
harte welkom voor interactieve cultuur-,
natuur- en milieu belevenissen met een
scala aan mogelijkheden in de nabije
omgeving.
U kunt ons bereiken op
info@cnmehemmen.nl.
Wij hopen u binnenkort te mogen
ontmoeten!

CNME Hemmen

Kerkplein 4
6672 LB Hemmen
e-mail: info@cnmehemmen.nl
website: www.cnmehemmen.nl

Heerlijk Hemmen
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Sfeervolle concerten in
Hemmense kerk

Zondag 21 juni 2020 om 15.00 uur

Elk jaar worden diverse bijzondere concerten gehouden in het mooie
Hervormde kerkje in Hemmen. Dit jaar is er weer een gevarieerd
aanbod van muzikanten. De concerten worden gegeven op zondag
29 maart, zondag 21 juni en zondag 20 september om 15.00 uur.

De combinatie harp en orgel is niet zo vaak te
horen. Nog zeldzamer is de combinatie van
harp en twee orgels. Op 21 juni vindt een
bijzonder concert plaats, waarin muziek voor
één, twee en drie toetsinstrumenten zal
klinken, gespeeld op harp en twee kistorgels.
Op het programma staan composities uit de 18e, 19e, 20e en 21e eeuw van
componisten als Händel, Da Bergamo en Debussy.

Kaartjes
De kaartjes kosten € 10,- per concert.
Voor CJP houders en kinderen tot 12
jaar € 5,-. U kunt van tevoren kaartjes
kopen bij Brasserie Heerlijkheid.

Concertlunch
U kunt ook voorafgaand aan het concert
komen genieten van een speciale concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid. De
kosten hiervoor zijn exclusief kaartje
€ 19,50. Kijk voor meer informatie over
de concerten op www.heerlijkhemmen.nl.

Annemieke IJzerman, harp
Dick Troost en Erik van der Heijden,
orgel en kistorgel

Zondag 20 september 2020 om 15.00 uur

Zondag 29 maart 2020 om 15.00 uur
Ensemble Romancero

Marike Verbeek, sopraan
Mary Lovell, vleugel

Mirjam Wesselink de Barrientos, sopraan
Michael Benedik, gitaar
Rodrigo Barrientos, percussie en voordracht

Werken o.a. van Strauss, Mozart, Britten, Schubert
en Andriessen

Floris ende Blancefloer: een liefdesroman met
Oosterse pracht & het Tapijt van Assenede.
Muzikale vertelling van het eeuwenoude en
wijdverspreide liefdesverhaal, dat lange tijd
Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten in
zijn greep hield. Het vertelt over een verboden liefde tussen prins en slavin en tussen Moren en Christenen. Van dit sprookje is er door een aantal bevlogen borduursters uit Assenede een wandtapijt gemaakt zoals het werd opgetekend, in de 13e
eeuw, door Diederik van Assenede. Dit zal het filmisch decor zijn dat door projectie
de muziek volgt van Ensemble Romancero. Ensemble Romancero heeft de muziek
en de projectie gemaakt voor deze voorstelling. In een afwisseling van zang en
gesproken voordracht, zal met behulp van deze projectie, dit middeleeuws sprookje
weer tot leven worden gewekt. Een beleving en een unieke ervaring op zich.

Mary Lovell is Engelse pianiste, klaveciniste en is
werkzaam als begeleidster, soliste en kamermusicus.
Zij heeft radio en cd-opnames gemaakt, gespeeld
op vele festivals en gewerkt met diverse ensembles
en orkesten. De afgelopen 20 jaar is zij zeer actief als begeleidster en kamermusicus.
Marike Verbeek is coloratuur sopraan en verleent als solist medewerking aan oratoria en cantates. In recitals vertolkt ze uiteenlopend liedrepertoire van onder meer
Strauss, Wolf, Walton, Mozart, Britten, Schubert, Poulenc, Bernstein en Andriessen.
Zij vertolkt vele operarollen, zowel concertante als geënsceneerd. Marike werkte mee
aan diverse CD producties en radio- en tv commercials. Met Mary Lovell vormt Marike
een vast duo.
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Kans-Rijk Coaching is
gevestigd in de oude
brandweerkazerne. Deze
is gebouwd in 1953
en verlengd in 1963,
aangezien de brandweerauto’s groter werden. In
1990 werd de brandweer
verplaatst naar Zetten.

Kans-Rijk begeleidt
tieners en ouders door
de puberteit
Kinderen krijgen is één van de mooiste geschenken die er zijn. Maar
wat gaat de tijd snel! Voor je het weet heb je een tiener in huis die
z’n eigen koers gaat bepalen, zich minder aantrekt van wat jij als
ouder vindt. En een goed en open gesprek is niet meer vanzelfsprekend. Er ontstaan spanningen in de relatie met je tiener, die
soms hoog kunnen oplopen, zelfs zo dat je met je handen in het
haar zit. Herkenbaar?
Ik ben Christie van Dijken, coach en
gespecialiseerd in het begeleiden van
pubers en ouders. In mijn praktijk
Kans-Rijk begeleid ik tieners die niet
lekker in hun vel zitten, die moeite
hebben met school en alles wat daarbij
komt kijken, die het lastig vinden grenzen aan te geven, met grenzen om te
gaan of tegen andere hobbels aanlopen.
De coaching bij Kans-Rijk heeft een
positieve insteek en is erop gericht om
de eigen kwaliteiten te ontdekken, om
succeservaringen op te doen en het
zelfvertrouwen te laten groeien. Na een
coachingstraject is jouw puber zelfverzekerd en zit lekker in z’n vel. Ook gaat
de coaching jou als ouder rust en meer
inzicht brengen in je tiener.

24

Heerlijk Hemmen

In een coachingstraject stellen we heldere doelen om te behalen en gaan we
middels gesprek, oefeningen, opdrachten en met diverse materialen aan het
werk.
Naast de coaching biedt Kans-Rijk
ook trainingen aan. Onder andere de
training ‘Weerbaar communiceren voor
pubers’, met een module voor ouders.
En de ‘Ik leer leren’ training waarin
tieners leren hoe ze het beste kunnen
leren, plannen en uitvoeren.
Wees welkom voor een vrijblijvend
gesprek.

Kans-Rijk Coaching
Dorpstraat 6
6672 LC Hemmen
telefoon: 06 22 00 00 24
e-mail: info@kans-rijk.nl
website: www.kans-rijk.nl
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De Kasteeltuin
een oase van rust en bloemen

in Hemmen

In 2019 bestond de Kasteeltuin alweer 25 jaar. Mieke van den
Brandhof heeft ter gelegenheid van dit jubileum, een gedichtenbundel geschreven. Hierin staan zogenaamde haiku’s. Een haiku is
een van oorsprong Japanse gedichtvorm die in de zeventiende eeuw
is ontstaan. Het zijn gedichten waardoor de beleving van dingen
wordt opgeroepen.
Bij elk gedicht staan een of meer bijpassende foto’s van de Kasteeltuin. De
gedichten geven de seizoenen winter,
lente, zomer en herfst weer.
De gedichtenbundel is gratis voor donateurs en vrijwilligers van de kasteeltuin.
Voor anderen is de bundel te koop bij
Brasserie Heerlijkheid in Hemmen en bij
Jan van den Brandhof.
In de Kasteeltuin vindt u vaste planten,
heesters, rozen, waaronder ook Engelse
rozen, waterplanten en enkele bomen.
Er staan ongeveer honderd verschillende hosta’s in de tuin en ruim dertig
verschillende tuingeraniums. Tegen de
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noordmuur staan leibomen zoals peren,
een kweepeer en een Nectarine. Tegen
de oostmuur staan kiwi’s.

beheerder op bijvoorbeeld een werkavond of werkochtend.
Het geheim van de rijkbloeiende
Kasteeltuin zit ’m in het grote sortiment
vaste planten. Er staan meer dan 600
verschillende planten in de tuin. De ene
plant bloeit vroeg in de lente, de andere
plant bloeit midden in de zomer en weer
een andere bloeit pas laat in de herfst.
Op deze manier bloeien er vanaf mei
tot in november heel veel planten in de
Kasteeltuin.
De Kasteeltuin is nu al 25 jaar een bekende, opengestelde oase van bloemen.
De volledig ommuurde Kasteeltuin is
van 1 mei tot en met 31 oktober gratis
voor het publiek toegankelijk. De tuin is
rolstoelvriendelijk.
In augustus organiseren we jaarlijks een
feestelijke donateursochtend met een
spreker, livemuziek en stands.

Kasteeltuin Hemmen

Dagelijks geopend van 1 mei t/m
31 oktober van 8 tot 19 uur.
De toegang is gratis.
e-mail: janvandenbrandhof45@gmail.com
website: www.kasteeltuinhemmen.nl

Als u ook donateur wilt worden, bent u
van harte welkom! Wilt u dan mailen
naar onderstaand e-mailadres. U kunt
ook bellen naar Jan van den Brandhof.
Ook voor een rondleiding kunt u contact
met hem opnemen.
telefoon: 06 40 01 25 96
e-mail: janvandenbrandhof45@gmail.com

Van harte welkom!
Jan van den Brandhof
(secretaris/beheerder)
De foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door
Jan van den Brandhof.

De Stichting Kasteeltuin Hemmen is
houdster van de Nederlandse plantencollecties Hibiscus en Veratrum (nieswortel). Er staan ongeveer 60 verschillende Hibiscus soorten en cultivars.
De Kasteeltuin wordt volledig onderhouden door een enthousiaste groep
vrijwilligers.
Een vaste groep vrijwilligers werkt de
gehele zomerperiode elke maandagmorgen in de tuin. Anderen gaan samen
aan de slag na uitnodiging van de
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U vindt het in Zetten bij
de Vleeschhouwerij
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 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 Vleeschhouwerij 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 Lunteren waar ze bijna het gehele jaar buiten vertoeven. Gert-Jan heeft het dierwelzijn hoog in het vaandel staan. In kleine groepen 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 geiten
(vrouwelijk), lopen vrij rond in ruime stallen op een dik bed stro.

De Vleeschhouwerij

Hoofdstraat 58 | Zetten | 0488 420175 | www.vleeschhouwerij.com
Volg ons op Twitter @VandenBergCees en Facebook /Cees van den Berg

Bij de Vleeshouwerij:

In onze rijpingscel hebben wij een geprefereerde rek laten maken om vlees gedurende
5 tot 9 weken te laten rijpen. Zowel lucht
droog, Dry-Aged danwel Wet-Aged in speciale vacuümzakken. Met beide technieken
verliest het vlees 20 tot 22% vleesvocht.
Wij geven u graag advies bij uw aankoop.
Gezien het een lange voorbereiding met
zich meebrengt, geld hierbij: op = op.
I-BONE DRY AGED: is een entrecote met
lendenwervel. Hij wordt gesneden uit de dunne
lende, het verlengde van de fijne rib. De i-bone
wordt gekenmerkt door mager vlees met een stevige vetrand. Typerend is de fijne vetdooradering
die veel smaak geeft. De I-Bone komt het beste
tot zijn recht op de barbecue of grillpan. Hij heeft
een gewicht van minimaal 400 gram.
ENTRECOTE: afkomstig uit de zogenaamde
(dunne) lende, het verlengde van de rug. De
lende loopt langs een groot gedeelte van de
rug. Aan het einde van de lende zit een kleine
verhoging, het zogenaamde ‘koetsiersstuk’. De
lende, zonder het koetsiersstuk, wordt gesneden
als entrecote. Entrecote wordt gekenmerkt door
mager vlees met een stevige vetrand. Typerend
is de fijne vetmarmering die extra smaak geeft.
Erg lekker om aan een groot stuk (contra filet) te
garen in de oven of op de barbecue.
RIBSTUK DRY AGED: het complete runderribstuk loopt van de 6e tot en met de 12e rib
(geteld vanaf de kop). Het is zeer zacht en
smaakvol vlees. Van rib 9 tot en met rib 12 is het
deel waar de subtiel dooraderde entrecote zit.
Wie liever iets meer dooraderd vlees wilt hebben
gaat voor het eerste deel van de runderrib, de
ribben 6 tot en met 10, waar de rib-eye zit. Het
achterste deel van het ribstuk is relatief iets
kleiner. Drooggerijpt, op het been is het lekkerst.
TOMAHAWK DRY AGED: een tomahawk steak
is eigenlijk de rib-eye maar dan met het lange rib
been er nog in. Een rib-eye is ovaal van vorm,
met veel en duidelijke vetmarmering, inclusief
het zgn. ‘vet-oog’, diepgelegen vet. De rib-eye zit
in het verlengde van de entrecote, van rib 5 tot
en met rib 10. De rib-eye van het rund heeft iets
meer smaak dan de runderentrecote, door het
relatief hogere vetpercentage.
Tomahawk steak: rib-eye waar het hele rib been
nog aan zit. De minimale lengte van het rib been
is 12 centimeter.

RIB-EYE DRY AGED: rib-eye is een variant op
biefstuk. Het vlees heeft een ovale vorm met een
duidelijke vetmarmering, inclusief het zgn. ‘vetoog’, diepgelegen vet. Het vlees voor een rib-eye
wordt gesneden van de voorkant van de rug van
de rund en zit vast aan de lende. Het vlees is
vetter dan dat van de lende. Rib-eye heeft veel
smaak door het relatief hoge vetpercentage. Wie
zin heeft in een goed stuk vlees met een volle
smaak en toch een goede dooradering, kiest voor
een mooi stuk rib-eye. Wij hebben zowel de van
de Hollandse dubbelkoe danwel clare valley rund
welke uit het zuiden van Australië komt.
BAVETTE: is een relatief lang en plat stuk biefstukvlees en komt uit de buikspier van het rund.
Het is werkvlees en is daarom iets steviger dan
normale biefstuk. Het heeft een stevige bite, is
erg smakelijk, met een volle vette smaak door de
royaal aanwezige vetdooradering. Bereiden als
een steak en medium rare opdienen. Dun snijden
tegen de draad en genieten maar. Aan het stuk
of geportioneerd. Vraag altijd om bereidingsadvies! Wij hebben zowel van onze Maas Rijn
IJssel rund danwel clare valley rund welke uit het
zuiden van Australië komt.
SUKADE BIEFSTUK: bekend als stoofvlees,
maar ook uitstekend als biefstuk te bakken. Wij
halen het harde middenzeen eruit. Wij noemen
het ook ‘gepelde’ sukade. Een unieke biefstuk
voor een verrassende avond!
BIEFSTUK PEESEIND: het peeseind is een vrij
onbekend stukje vlees, terwijl het een erg mooi
stukje biefstuk is. Het zit vast aan de achillespees
net aan de bovenkant van de achtervoet. Super
mals en vrij mager (geen vet). Ook erg lekker om
aan één stuk te bereiden als een plat stukje rosbief in de oven. Zeker de moeite waard om een
keer te proberen. Een boterzacht stukje vlees.
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Een pareltje in Hemmen
“Wat waren we blij verrast toen we na
een lange wandeling aankwamen in
Hemmen! Op het Kerkplein ligt namelijk
een heerlijke brasserie met – middenin
de natuur - een prachtig terras en in het
oude pand een gezellig restaurant. De
menukaart staat vol met zelfgemaakte
gerechten, want daar zijn de eigenaren
Frank en Liselotte goed in. De huisgemaakte taarten zijn om te smullen
zo lekker en bijna niet aan te slepen
begrepen we. Zo populair zijn ze.

Brasserie Heerlijkheid is een bijzondere
plek voor een feestje. U kunt er met
familie, vrienden of collega’s komen
lunchen, high tea-en of dineren. Vanaf
18 personen is de brasserie gesloten
voor u en er is ruimte voor maximaal
30 personen. In de brasserie staat een
spelletjeskast voor de kinderen en er
zijn verschillende activiteiten die u met
uw gasten kunt doen.
Brasserie Heerlijkheid heeft een eigen
parkeerplaats en het is rolstoelvriendelijk. De brasserie is van woensdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur geopend.

De brasserie was vroeger een bakkerij. Bakker Sipman stond
bekend om zijn verrukkelijke krentenbrood. Ook nu wordt er volop
gebakken bij de brasserie; alle taarten zijn huisgemaakt.
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Zij hebben een uitgebreide lunchkaart
en een wisselende Franse dinerkaart
met verse vlees-, vis- en vegetarische
gerechten. Ze houden veel rekening met
allergieën viel ons op; zelfs glutenvrije
kroketten. Het lijstje leveranciers in het
menu laat zien dat ze veel uit de streek
(en zelfs uit het kleine Hemmen) halen.
Liselotte vertelde dat ze is opgegroeid
in Hemmen en ze weet daarom veel
over dit mooie plaatsje te vertellen. In
de brasserie is ook genoeg te lezen over
de geschiedenis, er hangen oude foto’s
van toen het nog een bakkerij was en
je kunt gratis wandelkaarten meenemen. Het zonnetje brak door, dus we
zijn gelijk hun speurtocht gaan lopen.
Een mooie route met leuke vragen en
we hebben gelukkig – op aanraden van
Frank - de Kasteeltuin bezocht. Een
heerlijke oase met de meest prachtige
bloemen en planten.

Bezoek trouwens ook even hun winkel
Soesa. De oude bakkerswinkel is omgetoverd tot een gezellig winkeltje met
leuke spulletjes van over de hele wereld.
Ook hier ligt veel informatie over de omgeving en verkopen ze ansichtkaarten
van o.a. het oude kasteel.
Helemaal opgeladen vervolgden we
onze route. We komen zeker snel weer
terug met vrienden voor een leuke high
tea bij jullie!”

Brasserie Heerlijkheid

Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 84 91 72
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl
website: www.brasserieheerlijkheid.nl
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Agenda apr t/m aug
Di 21 april 2020 – 20.00 uur
Over Xanten door Frans Tielens bij
Dorpshuis ‘De Oude School’ door de
Historische Kring Midden-Betuwe
Ma 27 april 2020 – 10.00 uur
Koningsdag met vlag hijsen bij
Dorpshuis ‘De Oude School’
Ma 27 april 2020 – 19.00 uur
Koningsdag met puzzelwandeltocht
bij Dorpshuis ‘De Oude School’
Vr 1 t/m zo 24 mei 2020
Expositie van Elly van Heeswijk,
Jos de Jong, Hester Ouborg en Joke
Visser bij Galerie en kunstuitleen de
Sleedoorn. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur.
Wo 6 t/m zo 10 mei 2020
Aspergeweek bij Brasserie Heerlijkheid
Zo 10 mei 2020
Feestelijke lunch op Moederdag bij
Brasserie Heerlijkheid
Za 23 mei 2020 – 11.00 tot 15.00 uur
Planten- en stekjesmarkt bij Zorgboerderij Philadelphia

Vr 5 t/m zo 28 juni 2020
Expositie van Vrije Academie ‘t Pad
te Opheusden bij Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14.00- 17.00
uur.
Za 13 juni 2020
‘Welkom terug naar de Betuwediner’ (i.k.v. 75e bevrijdingsjaar) bij
Dorpshuis ‘De Oude School’
Zo 21 juni 2020 – 15.00 uur
Concert in de kerk door Annemieke
IJzerman (harp), Dick Troost en
Erik van der Heijden (orgel en kistorgel) in de Hervormde Kerk Hemmen,
mogelijk met concertlunch bij Brasserie
Heerlijkheid
Zo 21 juni 2020
Bierproeverij met hapjes op Vaderdag bij Brasserie Heerlijkheid
Juli 2020
Kunstuitleen bij Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op vrijdag
19.00-21.00 uur en zaterdag 13.0016.00 uur.
Do 13 augustus 2020 - 18.00 uur
Franse avond: diner & muziek bij
Brasserie Heerlijkheid

Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
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Tuinderij De Stroom
Elke donderdagochtend is het een drukte van belang in de schuur
van de groentemeiden van Tuinderij De Stroom. Alle groente- en
fruitpakketten worden ingepakt. De dag ervoor zijn de groentes
geoogst en gewassen.
En op donderdag en vrijdag worden er
groentepakketten van samengesteld
en rondgebracht naar verschillende
afhaalpunten in de regio. Ruim 250
gezinnen ontvangen elke week een
groente- en of fruitpakket. Lekker
vers, lokaal en biologisch geteeld.
Wat zit er het groentepakket?
Elke week vind je vijf verschillende
groentes in je pakket, waarvan
meestal vier maaltijdgroentes.
De keuze voor de groentes is
afhankelijk van het seizoen.

Openingstijden De Groentestek:
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 pakketten:
Hemmen, Zetten, Herveld, Valburg, Heteren, Elst, Arnhem-De Laar West,
Oosterhout- Stationsstraat, Oosterhout-Meikersstraat, Oosterhout-Grote Boel,
Lent-Fluweelboom Aciacialaan, Lent Visveld, Lent Iewan, Wageningen Diedenweg, Wageningen Roghorst, Wageningen Hoog, Wageningen Stadhuis,
Nijmegen Van Nispenstraat.
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Doordat er veel verschillende
gewassen geteeld worden, ontvang je iedere week weer een
vers en afwisselend pakket.
Ook wordt het assortiment
aangevuld met de groentes
van directe collega’s van
Ekoboerderij De Lingehof,

ook in Hemmen. In de wintermaanden
wordt een deel van de groentes ingekocht, zodat het pakket afwisselend
blijft.

“Alle groente- en
fruitpakketten worden
ingepakt. De dag ervoor
zijn de groentes geoogst
en gewassen”
Met elke keer een nieuwsbrief in het
pakket en een recept voor bij de
groentes van de week! Abonneer je op
een groente- en/of fruittas en ontvang
iedere week weer een vers en afwisselend pakket!
Ook is de boerderijverkoop “De Groentestek” elke vrijdagmiddag geopend.
Hemmensestraat 17 in Randwijk/
Hemmen.

Schuin tegenover de kasteeltuin ligt de oude moestuin van het kasteel. Deze werd gebruikt om groenten
en fruit te telen. Ook werd hier tabak verbouwd, wat
de grond zeer vruchtbaar maakte. Nu is het in gebruik
door Tuinderij De Stroom.
Heerlijk Hemmen
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Actie op

Ekoboerderij De Lingehof
Hartje zomer, het is al weken droog. Dit betekent op de Lingehof 24
uur per dag beregenen. Om 5.30 uur gaat de wekker, de haat-liefde
verhouding met de beregeningshaspel wordt weer eens getest.
Ik stap op mijn trekkertje en rij richting de Englaan om de beregening te verzetten,
ondertussen geniet ik van de eerste zonnestralen die Hemmen doen ontwaken en
betoveren.
Na het aanslingeren van de beregening, rij ik terug naar de boerderij. Twan is
ondertussen de uien gaan schoffelen en ik zwaai naar hem in de verte. Snel een
bak koffie, vandaag is de laatste dag wieden. 10 Studenten uit Wageningen en 5
uit de regio parkeren hun fiets aan de Hemmensestraat en gaan liggend op het
wiedbed aan de slag om de laatste onkruidjes handmatig tussen de uien uit te
plukken. De radio gaat aan en in korte broek, ingesmeerd met zonnebrand worden
de leukste gesprekken gevoerd.

“Alles sluit naadloos op elkaar aan,
in 6 uur tijd van het land in de pot”

Ekoboerderij De Lingehof ligt direct na
de Tolbrug. Tot de Tweede Wereldoorlog werd hier nog tol geheven.
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Einde van de middag komen 2 grote groene monsters de dam oprijden, de erwten
gaan vannacht geoogst worden. Een oogstteam start in april in Spanje met de
oogst van doperwten, en rijdt met het seizoen mee noordwaarts. Vannacht zijn
wij aan de beurt, 6 hectare doperwten staan te wachten. Kruipend over het land
dorsen de machine’s de erwt uit de dop. Deze wordt vervolgens in vrachtwagens
gekiept. Er gaat ijs bij om de kwaliteit te bewaren, en zodra de vrachtwagen vol is
gaat deze snel naar een fabriek waar
het erwtje in de pot gestopt wordt. Alles
Ekoboerderij de Lingehof
sluit naadloos op elkaar aan, in 6 uur
Familie Jurrius
tijd van het land in de pot, mooi om
Hemmensestraat 17
onderdeel van deze keten te mogen
Randwijk
zijn, mooi dat het in Hemmen kan.
www.ekoboerderijdelingehof.nl
André Jurrius
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Adopteer uw

hoogstamappelboom

Ook genieten van de oogst van uw geadopteerde appelboom in
Hemmen? Dat kan! Ekoboerderij de Lingehof en Tuinderij
de Stroom, de gezamenlijke krachten achter Hoogstamfruit Hemmen, bieden u dit aan.
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 mogelijk is ook op laagstamfruit 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 20 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.
De adoptie van een hoogstamappelboom is ook leuk om cadeau te doen. Ideaal
voor gezinnen, collega’s en kinderen, maar ook als herinnering aan dierbaren of
geboorte van een kind. Een blijvend en levend aandenken. U ontvangt een houten
bordje om bij uw boom te bevestigen die u persoonlijk kunt maken met een tekst
of schildering.
Volg www.facebook.com/hoogstamfruithemmen/

“Ideaal voor gezinnen,
collega’s en kinderen, maar
ook als herinnering aan
dierbaren of geboorte van
een kind”
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Hoogstamfruit Hemmen
Hemmensestraat 17
6668 LB Randwijk
info@hoogstamfruithemmen.nl
www.hoogstamfruithemmen.nl
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Woudenberg Wijnhandel is ruim 92 jaar een begrip in Wageningen en omstreken.
In onze winkel vindt u een ruim assortiment wijnen, speciaalbieren, whisky’s,
likeuren en andere distillaten. Beleving én persoonlijke aandacht vinden wij erg
belangrijk, wij denken graag met u mee om tot de juiste keuze te komen. Wij
kunnen u advies geven over de juiste wijnen bij uw maaltijd, of helpen bij het
kiezen van een mooie fles whisky voor u zelf of om cadeau te geven. Tevens zijn
wij gespecialiseerd in relatiegeschenken.
Regelmatig organiseren wij proeverijen en andere evenementen.
Informatie en data kunt u vinden op www.woudenbergdranken.nl
Dit is ook onze webshop, hier besteld u snel en eenvoudig de mooiste wijnen en
whisky’s. Vandaag besteld is morgen in huis!
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Welkom bij
De Beautykamer
in Hemmen!
Dompel je onder in een bad van rust en alleen aandacht voor jou en
je huid. Een plek waar je de tijd en alle drukke bezigheden van de
dag even vergeet. Gelegen op een prachtige plek op het landgoed
Heerlijkheid Hemmen.
In aansluiting op de prachtige natuur op
het landgoed heb ik ervoor gekozen om
met biologische producten te werken.
Ze zijn vrij van parabenen, parfum of
synthetische werkstofjes en niet op
dieren getest. (H)eerlijk en puur dus!
De producten worden per behandeling
aangepast op jouw huidconditie. Tijdens
de behandeling worden er etherische
oliën of kruidenextracten toegevoegd
aan de producten om de huid maximaal
te voeden, herstellen of vernieuwen.

De Beautykamer ligt naast het Rozenlaantje. Deze is aan beide
zijden begroeid met rozenstruiken en werd vroeger ook het
vrijerslaantje genoemd. Hier ontmoetten verliefde stelletjes elkaar.
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Je kunt bij De Beautykamer terecht voor
kleine behandelingen zoals epileren,
harsen en verven.
Maar mijn passie zit vooral in het geven
van ontspannende en huidverbeterende
gezichtsbehandelingen.
Denk dan bijvoorbeeld aan een anti
ageing caviar of een fruitzuur behandeling in kuurverband of als eenmalige
boost voor je huid.

Wil je graag maximaal ontspannen en
tot rust komen? Reserveer dan één of
meerdere nachtjes in onze B&B erbij.
Uiteraard inclusief een heerlijk huisgemaakt streekontbijt!

“Een plek waar je de tijd
en alle drukke bezigheden
van de dag even vergeet”
Zin in een verwenmoment? Je kunt je
behandeling online inplannen via de
website of de Facebookpagina.
Graag tot ziens in De Beautykamer!
Warme groet Femke

De Beautykamer

Kerkplein 5e
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 42 96 12
e-mail: info@beautykamer.nl
website: www.beautykamer.nl
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Een veelzijdige
zorgboerderij
De Hemmense boerderij met daarbij de dagbesteding is een
onderdeel van Philadelphiazorg, een landelijke organisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking. Op de locatie werkt een
vast team van medewerkers, met daarnaast een aantal vrijwilligers
die uit persoonlijke betrokkenheid cliënten ondersteunen in het
uitvoeren van activiteiten.
De ondersteuning die de cliënten nodig
hebben is heel verschillend, van een
dagelijks persoonlijk gesprek tot 24-uurs
intensieve zorg. Maar wat ze gemeen
hebben is nog belangrijker: het zijn
mensen die net als wij allemaal gelukkig
willen leven, zelf keuzes maken en meedoen in de maatschappij. Het aanbieden
van ontwikkelingsgerichte activiteiten
kan een aanzet zijn om een mate van
zelfstandigheid te bereiken. Bij deze
ontwikkeling vragen wij vrijwilligers die
in samenwerking met vaste begeleiding
de cliënten bij deze activiteiten ondersteunen.
De dagelijkse dagbesteding moet
aansluiten bij ieders mogelijkheden
wensen en interesse. Zo gewoon
mogelijk en speciaal waar nodig. Een
van de activiteiten die geboden worden
is de houtbewerking, hier worden
prachtige tuinmeubelen gemaakt onder
leiding van vrijwilliger Henk.
U kunt zelfs met uw eigen ontwerp
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bij ons terecht en dan kijken we wat
mogelijk is.
Ook uw wintervoorraad stookhout
kunnen we leveren, wij kloven het op
maat en leveren het in verschillende
hoeveelheden.

Kom gerust eens langs als uw interesse
heeft, ook als vrijwilliger, we zijn
dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur.
Of neem een kijkje op onze website:
www.hemmenseboerderij.nl.

De naam Hemmense boerderij wordt al eeuwen voor
deze plek gebruikt. Bij de
ingang van Philadelphia ligt
nog de molensteen van de
Hemmense molen.

Philadelphiazorg - Hemmense Boerderij
Veldstraat 79b
6672 MD Hemmen
Telefoon: 0488 42 18 04
E-mail: hemmenseboerderij@philadelphia.nl
Website: www.hemmenseboerderij.nl
Locatiemanager: Maartje Sietses
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Dik Franken Tweewielers
al 50 jaar onderweg
Op 1 februari 1970 begint Dik Franken met zijn vrouw Corrie een
tweewielerzaak in Zetten. Destijds werden er in hun winkel aan de
Bakkerstraat zowel fietsen als bromfietsen verkocht. De persoonlijke
benadering, de goede service en het vakmanschap slaat enorm aan
bij de inwoners van Zetten en snel na de start van de tweewielerwinkel besluiten Dik en Corrie het team uit te breiden met collega
René Latta. Al snel wordt ook Adrie van Dusschoten aan het team
toegevoegd. Erik Elings volgt aantal jaren later.
Bike Totaal Dik Franken
In 2007 gaan Dik en Corrie Franken met pensioen en nemen Adrie en Philomeen
van Dusschoten de tweewielerwinkel en al het personeel over. Aangezien de naam
Dik Franken Tweewielers een begrip is geworden in de regio zetten, besluiten de
nieuwe eigenaren Adrie en Philomeen de naam te behouden.
De winkel is bij Bike Totaal aangesloten en dat willen de nieuwe eigenaren ook
zo houden. Zo hebben ze meer tijd om de klanten in de winkel te voorzien van
service en goed advies om tot de juiste keuze te komen voor een fijne fiets
om daar heerlijk mee rond te toeren.
Tijd voor een feestje!
Op 1 februari 2020 bestaat Dik Franken alweer 50 jaar.
Tijd voor een jubileumfeestje dus! Om trouwe klanten
mee te laten vieren, wordt er het hele jaar uitgepakt
met allerlei leuke acties. Houd dikfranken.nl in de gaten
om niets te missen.
Graag zien we U bij ons in de winkel.
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Caffè & Design

gaan prima samen in de
Heerlijkheid Hemmen
Blankenberg Design
Ontwerpers

Kerkplein 2
6672 LB Hemmen
e-mail: studio@blankenbergdesign.nl
website: www.blankenbergdesign.nl
www.theIronMan.nl (Good ideas come from ironing!)

Al 18 jaar woont & werkt Maarten Blankenberg (grafisch ontwerpbureau Blankenberg Design) in het Oude Meesterhuis in Hemmen.
Maarten Blankenberg, zelf doof, ontwerpt beeldmerken, brochures, jaarverslagen en
complete huisstijlen. Hij ontwikkelt websites en design voor mobile toepassingen.
Billboards en belettering. Alles. Hij werkt samen met copywriters, webbouwers en
andere specialisten. En die formule werkt als een trein.
Als je doof bent, zie je meer, ben je gevoeliger voor vormen en kleuren. Geen slecht
uitgangspunt voor een ontwerper, toch?
Grote en kleine opdrachtgevers die méér uit hun ontwerpbudget willen halen, die
gaan naar Hemmen. Voor een heerlijke home made espresso of cappuccino. En
voor een gesprek met Maarten.

Rechts van de kerk is het schoolplein en de voormalige dorpsschool. Hier werd in 1649 een school gesticht, die in 1982 werd
gesloten. Het Meestershuis is daartegenaan gebouwd.

Hemmen maakt deel uit van de Heerlijkheid Hemmen. En dat is niet voor niks.
Mooi werk voor veel minder dan u bij de grote bureaus betaalt. En heerlijke Caffè.
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In het Pakhuis

ruimte voor het beste resultaat
Een dagje hard werken maar thuiskomen met het gevoel dat je even
op vakantie bent geweest? Daarvoor ga je naar het Pakhuis. In het
Pakhuis, een monumentale fruitschuur op het landgoed Hemmen,
kun je vergaderen, brainstormen en teambuilden in een inspirerende
en ontspannen sfeer.
Op de eerste verdieping van het
Pakhuis vind je een ruimte die uitnodigt
tot bijeenkomsten met resultaat.
Gebruik de ruimte waar die voor bedoeld is: voor het serieuze werk zit je
aan de vergadertafels, voor het gesprek
met de benen op tafel neem je plaats in
de loungehoek en om je plannen te
presenteren zet je je gasten op de
tribune van het mini-theater. De ruimte
maakt, dat je dag gegarandeerd interactief en dynamisch is. Ongeacht het
programma.
Er is lekkere koffie, als je wilt met iets
lekkers, en we zorgen voor een heerlijke lunch. Even een dipje? Loop een
rondje over het landgoed. Vanaf het
Pakhuis zijn er verschillende rondjes,
van even eruit tot een stevige
wandeling, te maken.

Bij het Pakhuis denken we dat een
ontspannen omgeving bijdraagt aan
een productieve dag. We doen er dan
ook alles aan om daaraan bij te dragen.
Vergaderen, leren of presenteren in alle
rust en ruimte? Kom naar het Pakhuis.
Meer weten of een keer komen kijken?
Kijk op www.inhetpakhuis.nu of mail
naar info@inhetpakhuis.nu.
We ontvangen je graag voor een
inspirerende dag out of office!

In het Pakhuis

Boelenhamsestraat 7
6672 MC Hemmen
Telefoon: 06 25 37 77 61
E-mail: info@inhetpakhuis.nu
Website: www.inhetpakhuis.nu

Het monumentale fruitpakhuis aan de Boelenhamsestraat is
volledig gerestaureerd en omgebouwd tot plek om te vergaderen,
brainstormen en teambuilden.
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Het is een plaatje
Het is een plaatje waard, het mooi landgoed Hemmen. Daarom
kom ik hier ook vaak voor een familiefotosessie, met workshops of
gewoon voor mezelf. Als fotograaf kijk je vaak met andere ogen. Je
bent op zoek naar een mooi plaatje. Je moet dat wel kunnen zien en
vervolgens probeer je dat vast te leggen met je camera.
Om te fotograferen moet je de techniek van de camera beheersen, dat is het begin
van het maken van dat mooie plaatje. Maar belangrijker nog dan de techniek is het
zien! Je moet je mooie beeld al voor je zien, al voordat je de camera erbij pakt. Je
moet je onderwerp zien, maar ook het licht dat er op valt, de kleuren die er zijn, de
voorgrond en de achtergrond, de omgeving van je onderwerp. Dat alles is uiteindelijk van grote invloed op het eindresultaat van het plaatje dat je gaat maken.

“Ik kijk, bekijk, onderzoek, en dan pas
ga ik aan de slag met de camera”
Ik knip dus ook niet maar in het wilde weg rond ‘omdat er dan altijd wel iets tussen
zit’. Ik kijk, bekijk, onderzoek, en dan pas ga ik aan de slag met de camera. En
ook dan blijf ik kijken: vanuit welke hoek fotografeer ik, hoe ga ik staan, zitten of
liggen om mijn onderwerp mooi te
fotograferen? Welke instellingen
gebruik ik voor diafragma, sluitertijd
Jannemieke Fotografie
enzovoort. Tja en dan, dan ga ik
Ruimoord 19
een foto maken en dan hoop ik dat
6671 GR Zetten
het plaatje dat ik zag, ook op mijn
Telefoon: 06 23 67 28 86
scherm verschijnt, of misschien zelfs
E-mail: mail@jannemieke-fotografie.nl
nog iets mooier. Als alle puzzelstukWebsite: www.jannemieke-fotografie.nl
jes op elkaar passen, ja dan, dan
heb ik een mooi plaatje.

De Nonnenbrug - ook de Hoge Brug genoemd - geeft toegang tot
het kasteelpark. Deze is omstreeks 1820 aangelegd in Engelse
landschapsstijl met gebogen lijnen, glooiingen en waterpartijen.
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Agenda sep t/m dec
Vr 4 t/m zo 27 september 2020
Kunstroute bij Galerie en kunstuitleen de
Sleedoorn. Geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag van 14.00- 17.00 uur.
Zo 20 september 2020 – 15.00 uur
Concert in de kerk door Marike
Verbeek (sopraan) en Mary Lovell
(vleugel) in de Hervormde Kerk Hemmen,
mogelijk met concertlunch bij Brasserie
Heerlijkheid
Oktober 2020
Kunstuitleen bij Galerie en kunstuitleen
de Sleedoorn. Geopend op vrijdag 19.0021.00 uur en zaterdag 13.00-16.00 uur.
Zo 4 oktober 2020
Dierendag: hondenshow bij Brasserie
Heerlijkheid
Za 10 oktober 2020 – 11.00 tot 15.00 uur
Herfstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude
School’
Wo 14 t/m 18 oktober 2020
Herfstweek met een speciaal menu
bij Brasserie Heerlijkheid
Zo 18 oktober 2020 – 15.30 uur
Herfstwandeling met aansluitend
herfstdiner bij Brasserie Heerlijkheid

Vr 30 oktober t/m zo 22 november 2020
Expositie van Marian Vrielink en
Marjo Wiltingh bij Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op vrijdag,
zaterdag en zondag van 14.00- 17.00 uur.
Za 31 oktober 2020 – 19.00 uur
Dropping bij Dorpshuis ‘De Oude School’
Vrij 6 november 2020 – 20.00 uur
Betuwse avond bij Dorpshuis ‘De Oude
School’
Za 21 november 2020 – 18.00 uur
Historische lezing met diner bij
Brasserie Heerlijkheid
Vr 27 november t/m zo 20 december 2020
Kunstlokaal Bemmel, expositie van ca.
8 kunstenaars bij Galerie en kunstuitleen
de Sleedoorn. Geopend op vrijdag, zaterdag
en zondag van 14.00- 17.00 uur.
Wo 2 t/m zo 6 december 2020
Winterweek met een speciaal menu
bij Brasserie Heerlijkheid
Za 12 december 2020 –11.00 tot 17.00 uur
Kerstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude School’
Vr 25 & za 26 december 2020
Luxe Kerstmiddagdiner bij Brasserie
Heerlijkheid

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

De leefgemeenschap in
het A.A. van Bemmelhuis in Hemmen
Korte geschiedenis voormalige pastorie in Hemmen

Het Van Bemmelhuis is een voormalige pastorie die in 1739 is
gebouwd door Frans Godert van Lynden, vrijheer van Hemmen. De
pastorie is in 1853 herbouwd. Bekende predikanten zoals Ds. Ottho
Gerhard Heldring hebben in deze voormalige pastorie gewoond.

In 1962 kocht de heer A.A. van

Bemmel dit huis in vervallen staat. Hij
restaureerde het en noemde het daarna
het ’A.A. van Bemmelhuis’.

In 1964 trok Adriaan van
Bemmel er met zijn vrouw in. Hij

was in die tijd directeur van de HBS in
Zetten en wilde jongeren die op school
niet goed mee konden komen extra
helpen. Slechts drie weken nadat hij in
dit huis woonde, overleed hij zeer plotseling. Zijn vrouw bleef achter zonder
dat ze wist welke bestemming ze het
huis moest geven.

In 1967 trouwde mevrouw Van
Bemmel met Dr. Ketel, die vóór de
Tweede Wereldoorlog zendingsarts was
in het voormalig Nederlands-Indië.
Vanaf dat moment tot 1971 werd de
voormalige pastorie door Ds. Van Dijk
als oecumenisch retraitecentrum,
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uitgaande van de A.A. van Bemmelstichting, gebruikt. Al snel bleek dat
het huis hiervoor te gehorig was.
Vervolgens werd het van 1971 tot 1975
gebruikt door de Vereniging Tot Heil des
Volks voor opvang van drugsverslaafden.
Van 1975 tot 1980 werd de voormalige
pastorie als buitenhuis gebruikt door
het Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheze.
Ds. A.J. Schneider uit Hemmen was
hierbij betrokken.

Youth for Christ Nederland
was de laatste organisatie die het huis
van 1980 tot 1983 huurde van de A.A.
van Bemmelstichting.

De Leefgemeenschap: een inkijkje
Met mijn vrouw Mieke en onze

oudste zoon Matthias, die toen een half
jaar was, betrokken we het A.A. van
Bemmelhuis in Hemmen. Samen met
enkele vrienden hadden we een ideaal:
een beschermde woonomgeving bieden
aan mensen met psychosociale problemen en aan mensen die er even ‘uit’
moesten.
We huurden het huis en konden onszelf
financieel bedruipen omdat de meeste
van ons een baan of parttimebaan
buitenshuis hadden. Samen met
wisselende andere vaste bewoners,
boden we in de loop der jaren onderdak
aan ongeveer 150 mensen, in leeftijd
variërend tussen 17 en 50 jaar. Voor
velen werd het Van Bemmelhuis een
schuilplaats, soms voor een of meerdere jaren, soms voor enkele weken.

We vonden het bijzonder dat dít

te geven. Op kleine schaal weliswaar,
maar ons huis en onze tuin waren een
helende plek, waar mensen ontdekten
dat ze er mochten zijn en dat hun leven
ondanks slechte omstandigheden in het
verleden zich kon blijven ontplooien.
Groeikracht kon zichtbaar worden. We
zochten ritme, rust en bezieling. We
deelden maaltijden, zorgen, geloof en
twijfel, we kweekten eigen groenten en
maakten zelf yoghurt en bakten soms
ons eigen brood. We genoten van de
helende kracht van de ons omringende,
uitbundige natuur.

Ottho Gerhard Heldring had

verschillende stichtingen in het leven
geroepen, altijd opnieuw om het leven
van medemensen die het minder
getroffen hadden tot hun recht te laten
komen. Wij wilden graag in zijn voetsporen treden.

de pastorie was waar Ds. Ottho Gerhard
Heldring 40 jaar lang had gewoond als
predikant. Hij had geleefd in de kamers
waar wij nu woonden en zijn boeken
stonden misschien wel op de plek waar
onze boeken nu stonden.

In januari 2000 werd de Stichting Leefgemeenschap ’Hemmen’ opgeheven.
We wilden na twintig jaar stoppen met
dit vrijwilligerswerk en konden geen
opvolgers vinden om de leefgemeenschap te leiden.

In 1867 stopte hij als predikant in Hemmen. Deze man zou een inspiratiebron
voor ons worden bij het opvangwerk
dat we 20 jaar lang mochten doen. Net
als Ds. Heldring hadden we het verlangen om ons geloof handen en voeten

In de loop van 2000 is dit schitterende
pand in gebruik genomen door de rentmeester van de Stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending.
Jan van den Brandhof
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Puzzelpagina
Molengekte

Zoek de
8 verschillen

Doolhof
Lucifers

Zorg ervoor dat alle zes kleuren maar één
keer voorkomen per rij, kolom en vet omlijnd
vak van zes blokjes.

Verplaats drie lucifers en
laat zo de vis de andere
kant opzwemmen.

Woordzoeker
Zoek naar alle woorden van links naar recht of van rechts
naar links, horizontaal, verticaal of diagonaal. Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters over.
Deze vormen de oplossing van deze puzzel.

Van links naar rechts:
2. Ander woord voor voorjaar
4. Hele hoop eitjes van een kikker
9. Voorjaarsbloem uit een bolletje
10. Leggen vogels
11. Bouwen vogels in het voorjaar
12. Zoeken honing en zoemen
Van boven naar beneden:
1. In deze maand leggen alle vogels een ei
3. Gele voorjaarsbloem
5. Jong van een kip
6. Jong schaap
7. Gaat langer schijnen
8. De bloemetjes aan een boom
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Antwoord: Rozenlaantje

Kruiswoordpuzzel

tolbrug
dienstbode
postkoets
hoeve
slotgracht
veldwachter
kolenboer
moestuin
washuis
ophaalbrug
paard
dorpspomp
landgoed
ridder
bakker
molen
smederij
kasteel
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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 direct
de Linge op te varen.
‘t Washuisje ligt prachtig aan de Linge en op loopafstand van alle bezienswaardigheden 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 twee
personen één of meerdere nachten overnachten.
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 kajak 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.
U kunt een overnachting voor twee met alle extra’s ook
cadeau geven met een speciaal cadeaupakket.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.brasserieheerlijkheid.nl of neem
contact op met Brasserie Heerlijkheid.

Bed & Breakfast ‘t Washuisje
Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 84 91 72
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl
website: www.brasserieheerlijkheid.nl
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open van wo t/m zo vanaf 11 uur

lunch
high tea
borrel
diner
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