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Voorwoord
Hij is er weer, het magazine Heerlijk Hemmen! Het
uitkomen van het magazine begint al een traditie te
worden. Dit is alweer nummer vier.
Nieuw dit jaar is de Top 10 van wat je een keer gedaan
moet hebben in Hemmen. Van het proeven van de
yoghurt van Wilma van Hemmens Hof tot leren koken
bij Pauline’s Cuisine en je laten verwennen in de
Beautykamer van Femke.
Dat is ook meteen het leuke van deze editie van het
magazine. Het blad draait dit jaar om de mensen
achter de lokale organisaties in Hemmen. Je kunt
lezen over hun verschillende drijfveren, passies en
hun binding met Hemmen. Het is een mooi persoonlijk blad geworden met prachtige portretfoto’s van de
ondernemers in hun eigen omgeving.
Veel leesplezier gewenst en graag tot ziens in Hemmen,
Angelien Hertgers
Colofon
Heerlijk Hemmen is een uitgave van
Brasserie Heerlijkheid
Redactie:
Liselotte Tap en Frank Schimmelpennink
Vormgeving & opmaak:
Liselotte Tap
Fotografie:
Isabelle Renate la Poutré (portretten)
Jannemieke Termeer
Oplage: 5.000
Drukwerk: HaakMedia
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Bijzonder in Hemmen
Toneelgroep Hemmen

Wat moet u een keer gedaan hebben in Hemmen:
1. Genieten van de rust en de pracht van

In april 2018 speelt Toneelgroep
Hemmen drie eenakters en een deel improvisatie rondom de kerk van Hemmen.
De eenakters zijn ‘De la’, ‘Een praatje in
het park’ en ‘Ricottataart’.
Zij spelen op 13, 14, 15, 20, 21 en 22
april 2018. Reserveren kan via
www.toneelgroephemmen.nl of
tel: 0488 45 11 48 (na 18.00 uur).

de Kasteeltuin

Brasserie Heerlijkheid de pure smaken proeven van Hemmen.
3. Een klassiek concert bijwonen in de Hemmense kerk met haar prachtige ramen.
4. Naar de Groentestek gaan voor groenten van het Hemmense land.
5. Je laten verwennen bij de Beautykamer.
6. Donateur worden van Hoogstamfruit Hemmen en je eigen appels plukken.
7. Smullen van de heerlijke karnemelk en yoghurt van het Hemmens Hof.
8. Eens een natuur- of cultuurwandeling maken met een gids van CNME Hemmen.
9. Net zo goed leren koken als Pauline bij de kookworkshops van Pauline’s Cuisine.
10. Overnachten in ‘t Washuisje en met de kajak over de Linge varen.
2. Bij

Concert in Hemmense kerk
Ook dit jaar worden weer klassieke concerten gehouden in het mooie kerkje in
Hemmen. Het eerste concert wordt op
zondag 15 april 2018 gegeven. U kunt
van tevoren kaartjes kopen bij Brasserie
Heerlijkheid. Meer informatie vindt u op
pagina 38.

Markten
Verschillende keren per jaar wordt er een
gezellige markt in Hemmen georganiseerd.
Nieuw dit jaar is op zaterdag 2 juni de
streekmarkt bij Brasserie Heerlijkheid met
allerlei eet- en drinkstandjes van lokale
ondernemers. Verder is er ook de boekenmarkt, de planten- en stekjesmarkt,
de herfstmarkt en de kerstmarkt.
Zie de agenda voor data en locaties.

Kijk voor meer informatie en alle activiteiten van Hemmen
op www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
Heerlijk Hemmen
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Filmset op de Lingehof
Telefoon, milieudefensie…

of dat we mee willen werken aan een
documentaire over boeren van de
toekomst. De eerste reactie is…
milieudefensie en boeren, dat klikt in de
regel toch niet zo….
Ik ga op onderzoek uit en wat blijkt,
milieudefensie heeft haar beleid veranderd. Voorheen voerde ze vooral actie
tegen de boeren. Wij boeren kregen
de schuld van de problematiek op het
gebied van milieu, echter, zij zijn nu
doordrongen van het feit dat boeren
opgesloten zitten in een economisch
systeem dat veel groter is. Door samen
met de boer op te trekken kunnen zij dit
veel helderder laten zien.
Sinds 12 jaar produceren we biologische
voeding op de Lingehof. Dit doen we
omdat dit goed is voor mens, dier en
milieu. Deze waarden trekken we door
in onze productiemethodes met als doel
om de wereld beter achter te laten als
dat deze nu is. Onze producten hebben
een prijs, deze prijs is inclusief onze
bijdrage aan bijvoorbeeld waterkwaliteit,
bodemkwaliteit, biodiversiteit en natuurwaarden. Wij vinden dit de gewoonste
zaak van de wereld, en dat wilde milieudefensie vastleggen.
Half oktober,

de boerderij veranderd
in een filmset, vier dagen lang
8
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zijn we gevolgd door het oog van de
camera. Best raar hoor, aan het werk
te zijn terwijl er een cameraploeg om
je heen staat. Mooie beelden worden
geschoten en ook het interview ontbrak
niet. Na vier intensieve dagen verdwijnt
de filmploeg voldaan om de beelden te
monteren, de rust keert weer terug op
het erf.
8 december,

we worden uitgenodigd
voor de première. Pakhuis de

Zwijger in Amsterdam, daar is waar
het gaat gebeuren. Daar ontmoeten
we de twee andere boeren die ook
geportretteerd werden in de documentaire. De zaal is afgeladen vol, en met
een gezonde spanning gaan we voor
het grote witte doek zitten waar we
worden geïnterviewd door Marijn Frank
van de Keuringsdienst van Waarde.
De woorden, waarden, vakmanschap,
duurzaamheid worden in de volle omvang besproken. Ik zie mezelf als een
toeschouwer die het voor het eerst ziet.
En na afloop komt er een mevrouw naar
me toe, die aangeeft geraakt te zijn.
Ik kan met mijn passie voor het telen
ook heel concreet de wereld een stukje
helpen verbeteren. Dat maakt mij een
rijk mens en raakt anderen en sneeuwt
soms onder in de economische realiteit.
Terecht dat milieudefensie hiervoor
aandacht vraagt.

Zie op YouTube:
Trailer boeren met toekomst.
André Jurrius
Ekoboerderij De Lingehof
www.ekoboerderijdelingehof.nl

Heerlijk Hemmen
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De Kasteeltuin van
Hemmen een oase van rust,

bloemen en planten

De Kasteeltuin in Hemmen is voor liefhebbers van bloemen en planten
en voor mensen die rust zoeken een van de meest bijzondere plekken
in de Betuwe. De kleurenpracht van de bloemen komt je al bij het
binnentreden tegemoet en is altijd weer een lust voor het oog!
In de kasteeltuin vind je honderden
verschillende planten. Onder andere een
groot sortiment vaste planten, heerlijk
geurende Engelse rozen, heesters,
enkele bomen, kruiden en waterplanten.
Je treft er ongeveer honderd verschillende hosta’s aan en ruim dertig verschillende tuingeraniums. Verder veel
phloxen en ook zeldzame vaste planten
en heesters.
Er staan hoofdzakelijk degelijke en betrouwbare planten. Dat zijn planten die
lang leven, gezond blijven, lang bloeien

en niet woekeren. Het sortiment in de
tuin wijzigt ieder jaar, zodat de
bezoekers steeds opnieuw verrast
worden door de grote diversiteit. De
kasteeltuin is dan ook een mooie plek
om naar toe te gaan wanneer je op
zoek bent naar geschikte planten voor
je eigen tuin.
De planten staan in vakken en verschillende vakken zijn omsloten door lagere
of hogere taxushagen. Tegen de prachtige, oude muur staan leibomen zoals
kweeperen, kiwi’s en een nectarine.

Eind augustus houden we onze jaarlijkse donateursochtend met een spreker,
livemuziek en stands.
De kasteeltuin wordt volledig onderhouden door een enthousiaste groep
vrijwilligers. Hiervan genieten zij zelf
enorm, evenals de vele duizenden
bezoekers die de kasteeltuin jaarlijks
trekt.
Dagelijks is de tuin van 1 mei tot en
met 31 oktober van 08.00 tot 19.00 uur
geopend. De kasteeltuin is rolstoelvriendelijk en gratis toegankelijk voor het
publiek.
Wilt u een rondleiding, dan kunt u
contact opnemen met de secretaris/
beheerder, Jan van den Brandhof:
telefoon: 06 40 01 25 96
e-mail: janvdb@xs4all.nl
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Wanneer u op de hoogte wilt worden
gehouden van het kasteeltuingebeuren,
kunt u zich aanmelden als donateur
via onderstaand e-mailadres of via de
website:
e-mail: janvdb@xs4all.nl
website: www.kasteeltuinhemmen.nl
U bent ook het komende jaar weer
van harte welkom!
Jan van den Brandhof

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

Heerlijk Hemmen
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Hemmens Hof, zuivel
van het landgoed
Het klassieke voorbeeld van een uit de hand gelopen hobby. Zo zou
je Hemmens Hof kunnen typeren. Het begon eigenlijk allemaal op
een bio-dynamisch bedrijf in Noord-Groningen. Daar zag Wilma hoe
op ambachtelijke wijze pure zuivel werd gemaakt. Heerlijke yoghurt,
karnemelk en andere lekkernijen. Ze mocht meewerken en werd
enthousiast over het proces en het resultaat.
Hier kreeg het zuursel nog de tijd om
zijn werk te doen (minimaal 20 uur!) en
het eindproduct is bijzonder smaakvol.
En dat zonder toevoegingen! “Dat wilde
ik ook!”, vertelt Wilma enthousiast. “En
zo ben ik begonnen in mijn eigen keuken. Melk halen bij boerderij Opneij, hup
in de pan. Eerst een pan, daarna twee,
daarna grotere pannen en toen was de
keuken te klein.” Want de yoghurt werd
gewaardeerd!
Bij Tuinderij De Stroom vond de yoghurt
haar eerste afnemers. De mensen waardeerden het zo dat het niet bij hobby
blijven kon. Via een van de klanten
kwam er contact met kaasboerderij
De Hoeve in Randwijk. Daar mocht de
zuivelruimte worden gebruikt en werd
het mogelijk een heus bedrijf te worden.
Hemmens Hof werd geboren.
sm
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Pure eerlijke zuivel bereid van biologische melk, gezond en lekker! Zelfs zo
dat mensen met lactosegevoeligheid er
ook van kunnen genieten. De darmflora
krijgt er een opkikker van.
Inmiddels is de Hemmense zuivel verkrijgbaar op diverse plaatsen. En ook
het assortiment is uitgebreid. Zo kan
men genieten van volle yoghurt, vanilleyoghurt, aardbeienyoghurt, karnemelk,
boter en melk. Op verzoek wordt heerlijke hangop gemaakt van karnemelk.
En dat allemaal van het Landgoed!
Verkooppunten:
Tuinderij De Stroom in Randwijk,
Kaasboerderij De Hoeve in Randwijk, Kaas van Kees in Zetten en
Ede, De Verschzaak in Ochten,
Streekwinkel De Oogst in Elst.
Bij Brasserie Heerlijkheid staat
verschillende zuivel van Hemmens
Hof op de kaart.

Heerlijk Hemmen
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Van Bommel Beef,
ook in Hemmen
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Wij, Jeroen van Bommel en Annerie van Bommel zijn in 2012 van
start gegaan met de onderneming. Na een kennismaking in Frankrijk
met het Franse vleesras waren we overtuigd van dit mooie rund. Het
spreekt ons aan dat de Limousin nog dicht bij de natuur staat en dus
maandenlang buiten gehuisvest kan worden, in veel gevallen
probleemloos afkalft en over een superieure vleeskwaliteit beschikt.
We zijn gespecialiseerd in het houden
van uniek vleesvee en de productie van
superieure rundvleescroquetten en
-bitterballen. De Van Bommel croquet en
bitterbal zijn ontstaan vanuit de vraag
naar kwaliteitssnacks met écht vlees. De
croquetten en bitterballen van Van Bommel worden nog op de ambachtelijke
manier gemaakt. Van het premium
Limousin rundvlees wordt een rijke
bouillon getrokken: het basisingrediënt
voor de croquet en de bitterbal. Het
trekken van deze aromatische bouillon
duurt maar liefst drie dagen. De verrukkelijke bouillon, het speciale rundvlees
én het krokante jasje zorgen samen
voor een ongekende smaakbeleving.
We vinden het belangrijk om de korte
voedselketen op de kaart te zetten. In
de eerste plaats vergroot dit de transparantie binnen de voedselketen en
biedt deze korte keten de mogelijkheid
om streekproducten voor een eerlijke
prijs aan te bieden. Om deze keten zo

14
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kort mogelijk te houden, bezorgen we
onze producten zelf naar de klant en
brengen het product tot in de keuken.
In dit geval met regelmaat naar de
keuken van Brasserie Heerlijkheid in
Hemmen. Een aanrader!
Vanuit deze overtuiging zijn we aangesloten bij Slow Food. Dit is een wereldwijde beweging die bestaat uit mensen
die staan voor lekker, puur en eerlijk
voedsel. Slow Food werkt aan waardering van voedsel en een onthaaste benadering om te genieten van de maaltijd. Tevens streeft de organisatie naar
smaakvolle producten van goede kwaliteit, die duurzaam zijn geproduceerd.

Van Bommel Beef

Beekstraat 8
7227 NC Toldijk
info@vanbommelbeef.com
www.vanbommelbeef.com

Heerlijk Hemmen
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Agenda jan t/m apr
Vanaf wo 24 januari t/m maart 2018
Proeverij van lunchgerechtjes bij
Brasserie Heerlijkheid

Za 10 maart 2018 – 11.00 tot 15.00 uur
Boekenmarkt met NLdoet bij Dorpshuis
‘De Oude School’

Vr 2 t/m zo 25 februari 2018
Expositie van Joke Haverkate, Hilde
Klomp en Ira Witjes bij Galerie en
kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.0017.00 uur

Za 10 maart 2018 – 18.00 uur
Moordspel met diner bij Brasserie
Heerlijkheid

Za 3 februari 2018 – 18.00 uur
Moordspel met diner bij Brasserie
Heerlijkheid
Wo 14 februari 2018
Verras je Valentijn met een speciale
lunch of diner bij Brasserie Heerlijkheid
Za 17 februari 2018 – 15.00 uur
De Slimste van Hemmen: de grote
spelletjesquiz bij Brasserie Heerlijkheid
Di 20 februari 2018 – 20.00 uur
Jaarlijkse Quiz over onze geschiedenis bij Dorpshuis ‘De Oude School’ door
de Historische Kring Midden-Betuwe

Di 20 maart 2018 – 20.00 uur
Wim Huijbrechts: Hoofse ridderromans in de middeleeuwen bij
Dorpshuis ‘De Oude School’ door de
Historische Kring Midden-Betuwe
Za 24 maart 2018 – 15.00 uur
De Slimste van Hemmen: de grote
spelletjesquiz bij Brasserie Heerlijkheid
Zo 1 en ma 2 april 2018
Luxe Paaslunch bij Brasserie Heerlijkheid
Ma 2 april 2018 – 10.30 uur
Paaseieren zoeken bij Dorpshuis ‘De
Oude School’

Vr 13, za 14, zo 15, vr 20, za 21 en
zo 22 april 2018
Drie eenakters en een deel improvisatie
Vr 2 t/m zo 25 maart 2018
Expositie van Sieuwke Ronner en Els door Toneelgroep Hemmen, rondom
de kerk van Hemmen
Mathijssen bij Galerie en kunstuitleen
de Sleedoorn. Geopend op vrijdag, zaterzie vervolg van april op pag. 30
dag en zondag van 14.00- 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
Heerlijk Hemmen
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De Groentestek
van Hemmen
Elk jaar is een perceel in Hemmen ingezaaid en beplant met een
verscheidenheid aan biologische groentes, van bospeen en tuinbonen tot suikermais en courgette. De groentemeiden van Tuinderij
De Stroom telen hun groentes elk jaar weer op een ander perceel in
Hemmen.
“We gaan mee in de vruchtwisseling van
Ekoboerderij De Lingehof”, vertelt Welmoet, een van de drie onderneemsters.
“Zo wordt de grond elk jaar weer voor
andere gewassen gebruikt, waardoor
de grond gezond blijft en er dus minder
kans is op ziekten in de gewassen.” Dit
jaar teelt de tuinderij op De Kobele Wei,
zo heet het perceel aan de Molenstraat.
Elke week vullen de meiden met deze
groentes zo’n 250 pakketten voor hun
klanten in de omgeving. In veel dorpen
in de omgeving is een afhaalpunt, vaak
bij een particulier in de schuur of onder

een afdak, waar de klanten het pakket
kunnen afhalen. Ook vinden steeds
meer groentes hun weg naar winkels in
de omgeving. En elke vrijdagmiddag
is hun eigen boerderijverkoop ‘De
Groentestek’ geopend. Linde: “Het is
hartstikke leuk om te kunnen telen op
een perceel waar veel mensen regelmatig langswandelen. Iedereen kan dan
zien wat er tijdens het seizoen allemaal
gebeurt. En als klanten dan blij naar
huis gaan met hun mand vol verse
groentes, dan weet je weer waar je het
voor doet.”
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Afhaalpunten groente- en fruittassen:
Nijmegen, Oosterhout, Lent, Elden, Elst, Arnhem, Zetten,
Heteren, Herveld, Veenendaal, Wageningen, Valburg en Hemmen.
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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
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CNME Hemmen organiseert het hele jaar door voor jong en oud
leuke activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, milieu &
educatie in en rondom Hemmen.
CNME Hemmen (voorheen heette het CNME ‘t Pakhuis) is al
jarenlang actief om iedereen net zo enthousiast te maken over
de prachtige natuur, historie en cultuur van het mooie Hemmen
en haar omgeving. De vrijwilligers organiseren op verschillende plekken in Hemmen themawandelingen, speurtochten,
lezingen, knutselmiddagen en culturele activiteiten. Naast een
heerlijke en gezellige ochtend, middag of avond leert u gelijk meer over de cultuur
en natuur van deze mooie plek in de Betuwe.

CNME ‘t Pakhuis heet nu
CNME Hemmen
Het was voor CNME ‘t Pakhuis tijd voor een
nieuwe, beter passende naam. Begin 2018
kreeg ‘t Pakhuis als nieuwe naam ‘CNME
Hemmen’.
Dit gebeurde precies een jaar nadat CNME
‘t Pakhuis besloot de verbouwde fruitschuur
aan de Boelenhamsestraat in Hemmen te
verlaten en voortaan haar activiteiten te
organiseren vanuit dorpshuis ‘De Oude
School’ aan het Kerkplein in Hemmen.
Op dit moment is Marieke Schouten in het
pand het Pakhuis gevestigd (zie pagina
63) ‘In het Pakhuis: out of office op het
landgoed’.
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Het hele jaar zit boordevol activiteiten bij CNME Hemmen. Regelmatig is er een
activiteit voor kinderen of voor volwassenen te doen. Het overzicht vindt u op de
website www.cnmehemmen.nl.
Wilt u een keer met een groep vrienden, familie of collega’s eropuit? CNME Hemmen biedt diverse wandelingen aan over het landgoed met een deskundige gids,
die u en uw gasten van alles vertelt over de natuur of cultuurhistorie.
Daarnaast heeft CNME Hemmen twee wandelroutes van ca. 5 kilometer en een
fietsroute van 20 kilometer ontwikkeld. De informatieve boekjes met deze routes
zijn gratis verkrijgbaar bij winkel Soesa
op het Kerkplein in Hemmen.

CNME Hemmen

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

Kerkplein 10
6672 LB Hemmen
e-mail: info@cnmehemmen.nl
website: www.cnmehemmen.nl

Heerlijk Hemmen
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Woordzoeker

Spelen met
de natuur!

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.

Tip!

Quiz
1. Welk diertje veroorzaakt gaatjes in
wollen kleding?
a. spin
b. mot
c. wesp
2. Waaruit verzamelen bijen honing?
a. boombast
b. fruit
c. bloemen
3. Wat was het eerste dier in de ruimte?
a. hond
b. aap
c. muis
4. Welk is het enige zoogdier dat echt
kan vliegen?
a. meeuw
b. vleermuis
c. struisvogel
Antwoorden: 1-b, 2-c, 3-a, 4-b
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Ga bij droog weer op
een grasveld op een kleedje liggen
en kijk hoe de wolken voorbij
komen. Welk dier zie je in de wolk?

Zoek de 6 verschillen

N
N
R
O
O
H
K
E
E
S
O

I
I
J
S
V
O
G
E
L
E
O

V
E
L
I
B
E
L
L
E
E
D

B
D
B
U
T
S
U
M
G
M
B

E
R
O
M
H
C
L
H
E
L
O

A
A
L
S
C
H
O
L
V
E
R

E
A
D
T
E
A
A
E
G
P
S

K
P
N
I
P
A
I
A
O
M
T

S
O
E
P
S
P
N
T
S
I
J

T
N
E
S
E
S
N
B
S
P
E

Antwoord: beestenboel in het bos

CNME Hemmen organiseert het hele jaar door allerlei speurtochten en knutselmiddagen in en rondom Hemmen. Kijk op de website
www.cnmehemmen.nl voor de agenda. Hier alvast wat leuke puzzels
en speeltips...

K
I
K
K
E
R
E
G
I
E
R

aalscholver
eekhoorn
eend
egel
gans
haas
ijsvogel
kikker
koe
koolmees
libelle
mus
paard
pimpelmees
reiger
roodborstje
schaap
specht
spitsmuis
vink

Doolhof
Weet jij hoe de eekhoorn bij
haar voorraad eikeltjes kan
komen?

Tip!

Als het gras vochtig
is kun je wormpje trappelen.
Trap een poosje met je voeten
op het gras en de wormen
komen naar boven. Zo doen
nijlganzen en zilvermeeuwen
dit ook om aan een heerlijke
snack te komen.

Heerlijk Hemmen
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Gezond en lekker

Hoeveel vierkanten
tel je?

Kiezen wat gezond en lekker eten is én
dat goed is voor het milieu, hoeft niet
ingewikkeld te zijn. Om dat te laten zien
heeft het Voedingscentrum een hulpje
gemaakt: de Schijf van Vijf.

Oefen je Engels
Antwoord: 31 vierkanten

Tip!

Maak een schatkist door een doosje met
gekleurde kraaltjes en papier
te versieren en neem deze dan
mee naar buiten en zoek naar
‘natuurschatten’. In de natuur
is namelijk van alles te vinden
als mooie steentjes, bijzondere
bloemetjes, gekke takjes...
Daarna kan je van deze schatten een leuk lente- of herfststukje maken voor binnen of
buiten op de tafel.

Ken jij de bovenstaande plaatjes
in het Engels? Vul ze in en er
verschijnt een woord...

Op deze grote plaat staat wat goede
keuzes zijn om te eten en te drinken. Als
je elke dag genoeg uit elk vak eet, krijg
je voldoende voedingsstoffen binnen die
je nodig hebt om te groeien, sterk te
worden én om gezond te blijven.

Super Schijf van Vijf tips:
•
Eet niet meer dan je nodig hebt.
•
Seizoensgroente en -fruit zijn altijd
top!
•
Van de vezels uit volkorenbrood,
zilvervliesrijst, volkoren pasta of
aardappels wordt je lijf blij.
•
Wissel vlees af met vis, noten,
bonen, linzen of eieren.
•
Drink genoeg! Geen sapjes, maar
water of thee zonder suiker.
•
Vet heb je nodig. Met margarine op
je boterham zit je goed.
www.voedingscentrum.nl

Zoek het
slapende schaap

Verbind de puntjes
Tip!

Kleur de papagaai
24
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Zandkastelen heb je
vast weleens gebouwd! Maar heb je
weleens moddertaarten gebakken?
Deze moddertaart maak je gewoon in
de tuin. Heerlijk kliederen met water
en zand.
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Pauline’s Cuisine
Pauline Blankenberg-ter Kuile is private chef, cateraar, kookdocent
en geeft chocoladeworkshops. Cateren van een huwelijksdiner met
honderden gasten tot het afleveren van borrelhapjes en buffetten,
álles is mogelijk.
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Pauline geeft kooklessen in Hemmen,
Frankrijk (Limousin) & Italië (Toscane).
Dit is een unieke beleving, tijdens
deze 4 daagse kookcursus gaat u naar
plaatselijke producenten zoals kaasboeren, olijvenpers bedrijven, een oud
pasta familiebedrijf, saffraanboerderij,
escargotkweker etc. Heerlijk 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.
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Pauline’s Cuisine

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

Heerlijk Hemmen

27

Het Overlevingsfonds (OF)
– Marco Knaap RBA
Acht jaar geleden ben ik het OF begonnen. Met dit fonds beleg ik
voor klanten in beursgenoteerde bedrijven, die producten leveren
voor ons dagelijks leven. Hierbij let ik op de waardering van de
aandelen die ik koop voor het fonds. Daarnaast moeten de bedrijven
financieel solide zijn, zodat ze een slechtere periode kunnen overleven. De behaalde rendementen staan, in de maandelijkse nieuwsbrief, op de website van het OF. Het totale nettorendement voor de
participanten is nu 96,3% in de eerste acht jaar.
Beleggen betekent voor mij vooral lezen, analyseren en nadenken. Het analyseren
van bedrijven doe ik veelal achter de computer. Wanneer een bedrijf met nieuwe
cijfers komt, werk ik het model bij, dat ik voor ieder bedrijf maak. Vervolgens
analyseer ik het resultaat, om te zien of ik eventueel bij moet sturen in de
portefeuille door een transactie.
Bij het lezen beperk ik mij niet tot bedrijfsnieuws. Boeken over economie en
samenleving zijn belangrijk om een langetermijnstrategie te ontwikkelen.
Het leuke is dat ik mijn werk niet ervaar als werk. ’s Avonds of in het weekend
een analyse maken is absoluut geen straf voor mij. En nadenken kan altijd,
al krijg ik de beste ideeën meestal op de (post)fiets of tijdens het tuinieren.
Mijn klanten wonen grotendeels in Hemmen, Zetten en de omliggende dorpen.
Jaarlijks ga ik bij hen langs. Dat lokale vind ik erg leuk, omdat je elkaar dan
regelmatig tegenkomt of even spreekt. Hemmen is voor mij het ideale dorp
om vanuit te werken en van hier uit de wereld te beschouwen en het OF
verder uit te breiden.
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Marco Knaap RBA
Beheerder Overlevingsfonds
telefoon: 0488 45 36 10
e-mailadres: m.knaap@overlevingsfonds.nl
website: www.overlevingsfonds.nl
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Agenda apr t/m sep
Zo 15 april 2018 - 15.00 uur
Concert door Eva Tebbe en Ekatarina Levental in de Hervormde Kerk
Hemmen, eventueel met concertlunch
bij Brasserie Heerlijkheid
Vr 27 april 2018 – 10.00 uur
Koningsdag met vlag hijsen
bij Dorpshuis ‘De Oude School’
Vr 27 april 2018 – 19.00 uur
Koningsdag met puzzelwandeltocht
Dorpshuis ‘De Oude School’
Vr 27 april 2018 - vanaf 11 uur
Oud Hollandse Spelen
Koninklijke lunch met oranjebitter
Pubquiz met koningsthema
bij Brasserie Heerlijkheid
Vr 4 t/m zo 27 mei 2018
Expositie van Hans Langbroek bij
Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14.00-17.00 uur
Za 12 mei 2018 – 11.00 tot 15.00 uur
Planten- en stekjesmarkt bij Zorgboerderij Philadelphia
Zo 13 mei 2018 - 14.00 tot 17.00 uur
Feestelijke high tea op Moederdag
bij Brasserie Heerlijkheid

Za 2 juni 2018 - 11.00 tot 16.00 uur
Streekmarkt bij Brasserie Heerlijkheid
Zo 3 juni 2018 – 15.00 uur
Concert door Ensemble Meriam de
Korte in de Hervormde Kerk Hemmen,
eventueel met concertlunch bij Brasserie
Heerlijkheid
Zo 17 juni 2018 - 14.00 tot 17.00 uur
Bierproeverij op Vaderdag bij
Brasserie Heerlijkheid
Za 23 juni 2018 – 20.00 uur
Rad van Avontuur bij Dorpshuis ‘De
Oude School’

Wijnhandel
Woudenberg
“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.
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 whiskyzaak, toegekend door de Scotch Single
Malt Whisky Society.

Jaarlijks organiseren wij een groot
Whiskyevent in schouwburg Junushoff
te Wageningen, zaterdag 31 maart 2018
staat het hele theater in het teken van
de whisky!
Kijk voor meer informatie op
www.whiskyevent.nl.”

Do 16 augustus 2018 - 18.00 uur
Franse avond: diner & muziek bij
Brasserie Heerlijkheid
Vr 14 t/m zo 30 september 2018
Grote Kunst- en Cultuurmanifestatie ‘Wereldwijd de Heerlijkheid’
zie pagina 49
Zo 23 september 2018 – 15.00 uur
Concert door Claudia y Manito in de
Hervormde Kerk Hemmen, eventueel
met concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid

Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
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Midden op Landgoed Heerlijkheid Hemmen ligt aan Kerkplein 10
Brasserie Heerlijkheid. Een gezellige Frans Belgische brasserie waar
Frank Schimmelpennink en Liselotte Tap samen wonen en werken.
Alle taarten, lunch- en dinergerechten worden door hen versbereid.
Een heerlijke plek tussen het kasteelpark en het mooie kerkje en op
een steenworpafstand van de prachtige kasteeltuin.
“Eind 2013 hebben we samen een grote
stap gemaakt”, vertelt Frank. “We hebben onze banen opgezegd en zijn een
brasserie gestart in het geboortedorp
van Liselotte.” Liselotte: “We volgden
onze passie en dat we dit in Hemmen
gingen doen was eigenlijk toevallig,
maar wel erg leuk. Iedereen was natuurlijk nieuwsgierig en vanaf dag één
liepen we eigenlijk al erg goed. Onze
zelfgemaakte taarten en gerechten worden zeer gewaardeerd en we hebben
dan ook een groot aantal vaste klanten
uit de wijde omgeving, voor een groot
deel zelfs van over de rivieren.”
Frank: “We zijn gelijk met lokale ondernemers gaan samenwerken, bijna al
onze producten komen hier uit de buurt.
Daarnaast organiseren we gezamenlijk
verschillende activiteiten. Dit jaar starten we bijvoorbeeld een streekmarkt op
het terrein van de brasserie met allerlei
lokale producten. We serveren al een
hondenmenu, maar willen dit jaar voor
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Een samenwerking
om trots op te zijn!

cu

alle hondenbezitters een hondenshow
organiseren. Genoeg te doen dus bij de
brasserie.”
“Toen we hier begonnen hadden we
alle vertrouwen dat het goed zou gaan
lopen, maar dat we Brasserie Heerlijkheid zo succesvol zouden maken is voor
ons heel bijzonder”, aldus Liselotte.
“De goede voornemens die we hadden,
zoals zoveel mogelijk ondernemers van
Hemmen bij elkaar brengen, is gelukt
en daar kunnen we met zijn allen trots
op zijn. We hopen dan nog vele mooie
jaren hier mee te maken, want Hemmen
blijft een speciale plek.”

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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Wat biedt de brasserie:
Een fantastisch terras

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
eekhoorntjes schieten in de bomen.

Elke twee maanden verandert de menukaart afgestemd op het seizoen en er
staan altijd naast vlees-, ook vis- en
vegetarische gerechten op de kaart.
Ook veganistisch eten is bij ons geen
probleem. Daarbij schenken we goede
Franse wijnen en diverse Belgische
biertjes.

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

Voor alle gasten ligt een wandelkaart
en fietskaart klaar met beschrijvingen
van de bezienswaardigheden op Landgoed Hemmen. Deze kaart en ook een
speurtocht kunt u gratis bij Brasserie
Heerlijkheid afhalen. Gasten kunnen
hun fiets opladen bij het oplaadpunt en
honden zijn van harte welkom voor het
hondenmenu!
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Regelmatig worden speciale activiteiten
georganiseerd, zoals een Franse avond
met diner en muziek, een moordspel,
een kunstlezing, Pubquiz, speurtocht,
Halloweenavond, bierproeverij etc. Kijk
in de agenda voor alle data.

Vlees, vis, vegetarisch &
veganistisch

Allergento

Gratis wandel- en fietskaart

Activiteiten

High tea & feestjes

De gezellige brasserie is uitermate geschikt voor besloten familie- of zakelijke
feestjes. In combinatie met een lunch,
high tea, borrel of diner en een quiz,
wandeling (met of zonder gids), speurtocht over het landgoed of een bezoek
aan de Kasteeltuin of de kerk maakt het
een bijzondere dag.
Vanaf 15 personen is de brasserie helemaal van u en er is ruimte voor maximaal 30 personen. We bespreken graag
met u de mogelijkheden. Elk feestje
wordt op maat georganiseerd. Bij mooi
weer kunt u op het mooie terras zitten
en bij minder weer in de knusse brasserie. In de brasserie staat een spelletjeskast voor de kinderen.
Voorbeeld arrangement
15.30 uur Koffie/thee met huisgemaakte taart
16.30 uur Activiteit, als een wandeling evt.
met gids of een Pubquiz of een speurtocht
over het landgoed
18.00 uur Driegangen diner

Geopend

Brasserie Heerlijkheid heeft een eigen
parkeerplaats en het is rolstoelvriendelijk. De brasserie is van woensdag t/m
zondag vanaf 11.00 uur geopend. Kijk
voor meer informatie op de website
www.brasserieheerlijkheid.nl of
neem contact met ons op via
tel: 0488 84 91 72 of
e-mail: info@brasserieheerlijkheid.nl.
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Hemmen, bijzonder in
elk jaargetijde
Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een mooi landgoed om over heen
te dwalen. Door de weilanden naar station Dodewaard, tussen de
fruitbomen door terug richting het bos en naar het dorp, slenterend
langs de Linge…. Hemmen kent vele gezichten en alle zijn ze
bijzonder.
Met mijn fotocamera ben ik graag op stap in Hemmen. Of het nu gaat om een
portretsessie met een gezin, een huwelijksreportage of het geven van een
workshop, Hemmen heeft sfeer, karakter en zoveel leuke plekjes om mooie
foto’s te maken.
Ik hoef niet ver van huis, Hemmen ligt om de hoek en dat is wat het zo bijzonder
maakt. En toch zijn veel mensen uit de directe omgeving verrast als ik ze
meeneem naar Hemmen. Niet iedereen weet dat Hemmen een mooi landgoed
is, en daarom vind ik het zo bijzonder dat ik dat mensen mag laten zien. Dat
ik mensen mag laten genieten, dat ik het ze mag laten beleven…..

Heerlijk Hemmen
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Jannemieke Fotografie

Ruimoord 19
6671 GR Zetten
Telefoon: 06 23 67 28 86
E-mail: mail@jannemieke-fotografie.nl
Website: www.jannemieke-fotografie.nl
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Beleven en genieten, dat zijn, voor mij, wel twee sleutelwoorden voor
Hemmen. Het jaar rond, ieder jaargetijde, iedere dag heeft Hemmen wel
iets te bieden. Ik als fotograaf kan daar immens van genieten en ik laat
u graag meegenieten….
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Sfeervolle concerten in
Hemmense kerk
Elk jaar worden diverse sfeervolle concerten gehouden in het mooie
Hervormde kerkje in Hemmen. Dit jaar is er weer een gevarieerd
aanbod van bijzondere muzikanten. De concerten worden gegeven
op zondag 15 april, zondag 3 juni en zondag 23 september om
15 uur. U kunt van tevoren kaartjes kopen bij Brasserie Heerlijkheid.
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.

Concertlunch
U kunt ook voorafgaand aan het concert
kiezen voor een speciale concertlunch
bij Brasserie Heerlijkheid. De kosten
hiervoor zijn exclusief kaartje € 17,50.
Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl.

Eva Tebbe op harp en Ekatarina Levental, harp en mezzosopraan met
Ballade Slave: Duo Bilitis op zondag 15 april 2018 om 15 uur
In dit programma komen grote inspiratiebronnen van Duo Bilitis samen; de grote
Franse en Russische componisten uit het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw:
Claude Debussy en zijn Russische tijdgenoot
Tsjaikovski. Debussy schreef een pianoduo
transcriptie van de drie dansen uit Tsjakovski’s
Lac de Cygne (Zwanenmeer). Zijn bewondering
voor de Russische muziek klinkt ook door in de
Ballade Slave waar dit programma mee opent.
Het concert besluit met muziek van Sergei
Prokofiev. Prokovief combineert in zijn muziek
Russische volkselementen met modernistische
yriek en maatschappijkritiek; een mooie tegenhanger voor de romantiek in dit programma.

©foto Marloes Daalhuyzen Van Hecke

Ensemble Meriam de Korte op
zondag 3 juni 2018 om 15 uur
Ensemble Meriam de Korte bestaat uit
Stefanie Liedtke op fagot, Gertie Bruin
op klassiek accordeon, Meriam de Korte,
alt-mezzo/tekst en Batja ten Kortenaar,
dans.
Hun programma op bestaat uit 15 stukken
van muziek, tekst en dans.

Batja ten Kortenaar studeerde als uitvoerende danser af. Zij is actief
als danser, choregraaf en docent. Zij danst in verschillende dans- en
theatergroepen in Nederland en Belgie.
Stefanie Liedtke is een veelzijdig musicus, gespecialiseerd in zowel
hedendaagse als oude muziek. Zij studeerde fagot en blokfluit en
treedt regelmatig op als soliste in binnen- en buitenland en maakt
deel uit van verschillende ensembles.
Meriam de Korte studeerde Theater en Klassieke zang. Zij legde zich
toe op modern muziektheater. Zij treedt regelmatig op in binnen- en
buitenland met haar ensemble.
Gertie Bruin studeerde aan het conservatorium en speelt klassiek
accordeon in verschillende ensembles.

Claudia y Manito met ‘Arpamor’
op zondag 23 september om 15.00 uur
Claudia y Manito hebben een repertoire van
muziek en liederen uit het Latijns-Amerikaanse
continent. Claudia speelt de instrumentale
stukken op de Paraguayaanse Harp. Deze harp
is een Zuid-Amerikaanse variant op de klassieke
harp. Op dit prachtige instrument speelt zij
melancholische zamba’s, ritmische tango’s en
stukken uit Paraguay en Venezuela. Daarnaast
zingt Claudia een aantal Spaanstalige liederen;
hierbij begeleidt zij zichzelf op gitaar.
Met gevoelige fraseringen en tot de verbeelding
sprekende improvisaties staat gipsygitarist
Manito haar muzikaal terzijde.

©foto Eric Brinkhorst
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Adopteer uw
hoogstamfruitboom
Ook genieten van de oogst van uw geadopteerde boom 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 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.
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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 die u
persoonlijk kunt maken met een tekst
of schildering om bij uw boom te
bevestigen.

Hoogstamfruit Hemmen
Hemmensestraat 17
6668 LB Randwijk
info@hoogstamfruithemmen.nl
www.hoogstamfruithemmen.nl
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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 gelten
(vrouwelijk), lopen vrij rond in ruime stallen
op een dik bed stro.

De Vleeschhouwerij

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

Nieuw 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.

In gesprek met
Aafke Zaal
Ik ben Aafke Zaal, predikant van de Hervormde Gemeente Hemmen
sinds oktober 2009. Ik woon met mijn man Erik en met mijn beide
zoons Philip (13 jaar) en Joël (10 jaar) in de pastorie van Hemmen,
aan de rand van het park, tegenover de kerk.
Wat voegt Hemmen toe aan je persoonlijke beleving?
Ik vind het bijzonder om verbonden te zijn met een gemeenschap die kerkt in een
gebouw waar al zeven eeuwen mensen naartoe komen in goede en in kwade dagen
om hun vreugde en verdriet voor God neer te leggen en inspiratie te zoeken voor
hun leven. Aan velen werd in al die jaren 'de rust geschonken', zoals er boven de
ingang van de kerk staat. Dat maakt Hemmen voor mij tot een spirituele plek om te
werken en te wonen.
Wat betekent het voor je om in een kleine gemeenschap te werken?
De mensen die naar de kerkdiensten komen, wonen over het algemeen in de
buurdorpen van Hemmen. Het gebied waarin ik werkzaam ben is dus veel wijder
dan het dorp zelf: de kerkelijke gemeente van Hemmen zou je een streekgemeente
kunnen noemen.
Hoe zie je 2018 voor jezelf en je gezin?
2018 wordt voor mij en mijn gezin een jaar van een grote verandering, omdat wij
zullen verhuizen naar een andere plaats, terwijl ik wel predikant in Hemmen blijf.
Ik ben benieuwd hoe het zal zijn om niet in de plaats en de gemeenschap te wonen
waar ik als predikant werkzaam ben. Dit is nieuw voor mij.
Wat is een goed voornemen voor Hemmen voor de toekomst?
Een goed voornemen voor Hemmen voor de toekomst is om de rijke spirituele
geschiedenis die verweven is met de kerk en haar gemeenschap weer volop de
ruimte te geven om te laten bloeien. Precies zoals de laatste baron dat voor ogen
stond toen hij zijn vermogen naliet in een stichting.
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Wandelen & fietsen
over het landgoed
Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een heerlijke plek om te wandelen en te fietsen. Over het landgoed lopen wandelpaden met een
totale lengte van meer dan 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 postkoetsroute Amsterdam-Wageningen-Nijmegen kunt u wandelen. En
er loopt een wandelpad vanaf het treinstation Hemmen-Dodewaard
naar de kern van Hemmen.

Heerlijk Elektrisch Fietsen
in de natuur?
Elektrische Fietsen zijn bij
ons te huur!
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Bij winkel Soesa en Brasserie Heerlijkheid aan het Kerkplein kunt u gratis een
kaart afhalen met alle wandelpaden en
bezienswaardigheden erin beschreven.
Zo leert u tijdens uw wandeling alles
over Hemmen.
Wandelroutes en fietsroute
CNME Hemmen heeft twee wandelroutes
van ca. 5 kilometer ontwikkeld. De
natuur- en cultuurwandeling, de groene
route, voert u door de historische kern
van Hemmen en de omringende bosgebieden. De natuurwandeling, de
blauwe route, voert u door het agrarisch
buitengebied van Hemmen en de rand
van het landgoed. Deze wandelingen zijn
met bordjes langs het pad aangegeven.

Daarnaast is er ook een fietstocht van
ca. 20 km ontwikkeld. De routeboekjes
zijn ook bij winkel Soesa aan het Kerkplein in Hemmen te verkrijgen.
Wandelen met gids
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:
www.cnmehemmen.nl.
Hondenmenu
Bent u met uw hond aan het wandelen?
Wist u dat bij Brasserie Heerlijkheid een
hondenmenu op de menukaart staat?
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B&B Bed in de Betuwe
& De Beautykamer
Logeren bij Bed in de Betuwe betekent even niets moeten en je
volledig onderdompelen in een gevoel van luxe, comfort, rust en
gastvrijheid. De B&B ligt op het idyllische Landgoed Heerlijkheid
Hemmen, waar je je hoofd leeg wandelt en nieuwe energie opdoet.
Je slaapt op een heerlijk boxspring bed met donzen dekbedden en
als je wakker wordt staat er een vers huisgemaakt streekontbijt voor
je klaar.
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Warme groet, Femke

s

Stap ’s avonds de deur uit voor een
diner bij de Brasserie op het kerkplein

Ik hoop je te mogen ontvangen
samen met je moeder, vriendin
of partner!
c
xe, omf

ga

Na een dag buiten nodig ik je uit in De
Beautykamer, de inpandige schoonheidssalon bij de B&B. Laat de dag de
dag en ontspan tijdens een heerlijke
massage of verwenbehandeling voor je
gezicht. In de salon word je behandeld
met de producten van het Italiaanse
cosmetica merk Gerards. De biologische
huidverzorgingsproducten zijn parfumen parabeenvrij en niet op dieren
getest.

om de hoek van de B&B, of wandel naar
de pannenkoekenboerderij aan
de Linge.

o

Heb je zin in een sportieve dag? Stap
dan na het ontbijt op de fiets om de
Betuwe te verkennen. Er zijn tal van
fietsroutes langs fruitbomen, prachtige
boerderijen, pluktuinen en lokale
verkoopstalletjes van honing, groente
en fruit. Steek met het pontje over en
geniet van het uitzicht over de uiterwaarden.

en

rijhe

Bed in de Betuwe
De Beautykamer

Kerkplein 5e
6672 LB Hemmen
telefoon: 0488 429612
e-mail: info@bedindebetuwe.nl
info@beautykamer.nl
website: www.bedindebetuwe.nl
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Vanuit rust, helderheid
en kracht weer verder
Toe aan een frisse blik in je eigen spiegel? Aan beweging in de
meest brede zin van het woord? Je bent welkom bij Van Kern Naar
Kracht. Ik noem even twee bijzondere opties:
De Tweedaagse
De Tweedaagse biedt je de kans in een
zeer korte tijd die stappen te maken die
je wellicht niet (meer) voor mogelijk had
gehouden.
De onverbiddelijkheid van de haarscherpe spiegel die je te zien krijgt brengt
je vele stappen verder dan wanneer je
deze onderwerpen/thema’s slechts zou
bespreken.
“Het leven voor en het leven na de
Tweedaagse” en “het voelt als een
wedergeboorte”, zijn veelgehoorde
omschrijvingen van mensen die je voor
zijn gegaan.
De tijd vliegt voorbij en voordat je het
weet stap je ‘je nieuwe leven’ in. Je
staat vele malen dichter bij jezelf en
bent daardoor in staat die keuzes te
maken die daadwerkelijk over jou gaan.
De Tweedaagse is op het lijf geschreven
voor die mensen die toe zijn aan zichzelf. Die toe zijn aan doorpakken op
een praktische maar ook humoristische
wijze. Een relatief kort gesprek aan de

Van Kern Naar Kracht
Petra Dijkstra-Timmerman
petra@vankernnaarkracht.nl
06 46 60 64 95
www.vankernnaarkracht.nl

telefoon biedt jou en mij de gelegenheid
af te tasten of de Tweedaagse iets voor
jou is.
Partner-Tweedaagse
Dit is een Tweedaagse zoals hierboven
beschreven die je samen met je partner
beleeft. Er passeren zowel individuele
als gezamenlijke stukken.
De Partner-Tweedaagse is op het lijf
geschreven voor die stellen die willen
investeren in zichzelf en elkaar. Het zal
een van de meest bijzondere gezamenlijke ervaringen worden in jullie leven.
Een prachtig cadeau dat je elkaar gunt!
Nieuwsgierig? Laat het me weten. Je
bent van harte welkom.
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Heerlijkheid Hemmen
Hemmen was ooit een Hoge Heerlijkheid. Een bestuursvorm, waarbinnen een hechte onderlinge verbondenheid bestond tussen de
bewoners. De kern van een Heerlijkheid was een burcht, een indrukwekkend slot of kasteel op de top van een heuvel gelegen of
omgeven door diepe grachten.
In Hemmen was dit Slot Hemmen - gebouwd in de 14e eeuw - gelegen in het
park naast de dorpskern. De centrale
persoon - de baron - was de heer, eigenaar van de plaatselijke feodale rechten
binnen zijn territorium, de Heerlijkheid.
Als vazal had hij feodale verplichtingen
tegenover zijn hogergeplaatste heer.
Maar binnen zijn domein gedroeg hij
zich als zelfstandige heerser en oefende
de heerlijke rechten uit over zijn onderdanen.
Aan een Heerlijkheid waren allerlei
economische en zakelijke rechten ver-

bonden, waarbij de heer recht had op
een belasting of heffing van bepaalde
inkomsten. Iedereen moest een deel
van zijn grondopbrengst afstaan aan
de plaatselijke geestelijkheid en een
persoonlijke belasting betalen. Ook
moesten de bewoners een of meerdere
dagen per week op de landerijen werken. De bewoners werden opgevorderd
voor het onderhoud van de wegen of
voor andere gemeenschapsdiensten.
Aan de grenzen van de Heerlijkheid
moest tol worden betaald. Niet alleen
voor het gebruik van de wegen, maar

s.v. Excelsior Zetten is de amateur voetbalvereniging uit Zetten,
opgericht in 1920, waar plezier in de sport, samenspelen,
respect en gezonde ambitie centraal staan.
De vereniging kenmerkt zich door een hoge mate van
betrokkenheid van vrijwilligers, een jong enthousiast en
energiek bestuur en mag rekenen op de steun van
het bedrijfsleven. Het motto van de club
“Voor elkaar, door elkaar” wordt breed
uitgedragen in een ongedwongen
en gezellige omgeving.

Slot Hemmen, A. Rademaker, 1520
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ook voor de doorvoer van specifieke
grondstoffen of de doorgang van personen. Van de opbrengst werd in Hemmen
de brug over de Linge en de zandweg
naar het Lexkesveer onderhouden.
Naast de tolbrug stond vroeger een
herberg met een bakkerij, een café en
een cachot.
In de Overbetuwe telde men destijds
acht Hoge Heerlijkheden. Na de omwenteling in 1795, tijdens de Franse
overheersing, bleef de oude verdeling
in ambten bestaan, maar verdween
de macht, de status en het overgrote
deel van bevoegdheden en voorrechten
van de Heerlijkheid. De naam werd
gewijzigd: men noemde deze voortaan
gemeente.
Dominee Ottho Gerhard Heldring
In 1827 werd dominee Ottho Gerhard
Heldring (1804-1876) op 23-jarige
leeftijd door Hemmen beroepen tot
predikant voor de Hervormde Gemeente
en werd door zijn werk de beroemdste
Hemmenaar.
Barones van Lynden stimuleerde hem
om zich meer in de literatuur te verdiepen. Heldring werd vervolgens de
grondlegger van de Inwendige Zending.
Hij streed tegen drankmisbruik en de
monocultuur van de aardappelteelt
en zette zich in voor de opvang van
’gevallen’ vrouwen en Betuwenaren die
door dijkdoorbraken dakloos dreigden te
worden door de Heldringstichtingen in

Dominee Ottho Gerhard Heldring

Zetten op te richten. Daar ook stichtte
hij in 1864 Nederlands eerste Kweekschool voor onderwijzeressen.
In 1836 plaatste Heldring als eerste in
Nederland een kerstboom in de kerk
van Hemmen om arme mensen te laten
genieten van de kerstsfeer en ze tegelijkertijd ontvankelijker te maken voor het
evangelie.
Ds. Heldring was getrouwd met Anna
Elisabeth Deuffer Wiel (1807-1873). Zij
hadden twee dochters en vijf zonen.
Heldring was 40 jaar lang predikant in
Hemmen. Hij overleed te Mariënbad in
Bohemen op 11 juli 1876. Achter in de
kerk, onder het orgel, is ter herinnering
aan Heldring een gedenkplaat aan de
muur bevestigd.
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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 maximaal 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 als cadeau geven met
het speciale cadeaupakket.
Neem voor meer informatie contact op
met Brasserie Heerlijkheid.
Op www.brasserieheerlijkheid.nl/overnachten vindt u meer foto’s van
‘t Washuisje.
De foto’s op deze pagina’s zijn gemaakt
door een aantal van onze gasten.
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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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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, uw kunt
zelfs met uw eigen ontwerp bij ons
terecht en 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.

Philadelphiazorg - Hemmense Boerderij

Een veelzijdige
zorgboerderij

Veldstraat 79b
6672 MD Hemmen
Telefoon: 0488421804
E-mail: hemmenseboerderij@philadelphia.nl
Website: www.hemmenseboerderij.nl
Locatiemanager: Maartje Sietses

De Hemmense boerderij met daarbij de dagbesteding is een
onderdeel van Philadelphiazorg, een landelijke organisatie voor
mensen met een verstandige 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
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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
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Agenda okt t/m dec
Do 4 oktober 2018
Dierendag: gratis hondenmenu &
hondenshow bij Brasserie Heerlijkheid

Za 10 november 2018 – 18.00 uur
Kunstlezing met diner bij Brasserie
Heerlijkheid

Za 13 oktober 2018 - 11.00 uur
Herfstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude
School’

Za 24 november 2018 - 18.00 uur
Moordspel met diner bij Brasserie
Heerlijkheid

Do 25 oktober 2018 – 15.30 uur
Herfstwandeling met aansluitend
herfstdiner bij Brasserie Heerlijkheid

Zo 2 december 2018 - 15.00 uur
Sinterklaasborrel met PubQuiz bij
Brasserie Heerlijkheid

Za 27 oktober 2018 - 17.00 uur
Halloweengriezeltocht met eng
buffet bij Brasserie Heerlijkheid

Vr 7 t/m zo 23 december 2018
Expositie van Ans van der Zweep,
Wim Kreuter en Silene van Waveren
bij Galerie en kunstuitleen de Sleedoorn.
Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag
van 14.00- 17.00 uur.

Zo 28 oktober 2018 – 15.30 uur
Herfstwandeling met aansluitend
herfstdiner bij Brasserie Heerlijkheid
Vr 2 t/m zo 25 november 2018
Expositie van Lia van der Heiden en
Mirjam van Oostveen bij Galerie en
kunstuitleen de Sleedoorn. Geopend op
vrijdag, zaterdag en zondag van 14.0017.00 uur.
Za 3 november 2018 – 15.00 uur
De Slimste van Hemmen: de grote
spelletjesquiz bij Brasserie Heerlijkheid

Za 15 december 2018 – 11.00 tot 17.00 uur
Kerstmarkt bij Dorpshuis ‘De Oude School’
Za 15 december 2018 - 11.00 tot 17.00 uur
Kinderkerstfestival bij Brasserie
Heerlijkheid

In het Pakhuis: Out of
office op het landgoed
Tussen de Betuwse boomgaarden op het landgoed vind je de karakteristieke voormalige fruitschuur Het Pakhuis. Een prachtige multifunctionele locatie, waar je in alle rust kunt vergaderen, geïnspireerd
kunt presenteren of een teamdag buiten de gebaande paden houdt.
De beste ideeën ontstaan als je er even helemaal uit bent. Niet achter je bureau,
maar als je de tijd en ruimte neemt om je los te maken van de waan van alle dag.
Voor die momenten kom je naar het Pakhuis. Alle rust en ruimte in een omgeving
waar de inspiratie voor het oprapen ligt. Lekker naar buiten; de laarzen staan klaar!
De grote open zolder van het Pakhuis heeft alle faciliteiten voor een succesvolle
dag. Ruime vergadertafels, een presentatieruimte met theatertribune en een
loungehoek voor de gesprekken met de benen op tafel. Geheel verzorgd of liever
je eigen zaken regelen? De keuze is vrij, we denken graag mee over wat het beste
past.
Ook voor het houden van een kleinschalige voorstelling, expositie, cursus of workshop ben je in
het Pakhuis van harte welkom!
Weten wat er mogelijk is?
Neem contact op en kom gerust eens kijken.

In het Pakhuis

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

Do 20 december 2018
Brasserie Heerlijkheid bestaat 5 jaar!
bij Brasserie Heerlijkheid

Di 25 & wo 26 december 2018
Kerstdiner bij Brasserie Heerlijkheid
Vrij 9 november 2018 – 20.00 uur
Betuwse avond bij Dorpshuis ‘De Oude
School’

Kijk voor meer informatie op
www.heerlijkhemmen.nl of
/HeerlijkHemmen
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Sfeervol concert in de
Hemmense kerk
Zo 15 april 2018 - 15 uur
Eva Tebbe en Ekatarina
Levental (harp & mezzosopraan)
Zo 3 juni 2018 - 15 uur
Ensemble Meriam de Korte
(fagot, klassiek accordeon,
alt-mezzo/tekst en dans)

Zo 23 september 2018 - 15 uur
Claudia y Manito
(Paraguayaanse harp en gitaar)

€ 10,- per concert
tot 12 jaar € 5,Voorverkoop
tegenover kerk bij
Brasserie Heerlijkheid
Tevens is voorafgaand aan concert een speciale concertlunch bij Brasserie Heerlijkheid mogelijk € 17,50 (excl. kaartje)

Kijk voor meer informatie op
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