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De Heinekens in de wijk
Daalhuizen
Naar aanleiding van het verschijnen van de biografie
van Gerard Heineken, de oprichter van de bierbrou
werij, is er aandacht ontstaan voor de rol die de fam.
Heineken in Velp heeft gespeeld. In 1871 verwerft
Anna Geertuida van der Paauw (1804 – 1881) de villa
met tuin op de oostelijke hoek van de Arnhemsche
Straatweg en de Berg en Heideweg (nu villa Saesveldt
op nummer 354). Ze gaat daar wonen en de villa krijgt
de naam "Claerhout".

Anna Geertruida van der Paauw is de weduwe van
Cornelis Heineken (1799 – 1862); zij is de dochter van
Gerrit van der Paauw en Anna Hillegonda Claerhout.
Het echtpaar Heineken - van der Paauw heeft vier
kinderen:
- Cornelia Adriana (1839 - 1923) die in 1883 in Rheden
trouwt met Johannes Cornelis Jacobus Smits (1812 -
1887). Hij was Generaal Majoor in het Oost Indische
Leger, Adjudant van Koning Willem III in buitengewo
ne dienst, en (vanaf 1862) de eerste commandant
van het Koloniaal Militair Invalidenhuis “Bronbeek”,
waar hij in 1887 overlijdt.
- Gerard Adriaan (1841 – 1893), gehuwd met Marie
Tindal en oprichter van de Heineken bierbrouwerij.
Freddy Heineken is de kleinzoon.
- Adriaan Gillis (1843 - 1851)
- Anna Geertruida Cornelia (1846 – 1903), gehuwd in
1875 met Jacobus Johannes Duijvené de Wit en
stichters van de buitenplaats Rozenhagen aan de
zuidkant van de Arnhemsestraatweg.

In 1873 en 1874 verwerft Anna Geertruida van der
Paauw de percelen “bouwland en dennenbosch”,
die gezamenlijk de “Breeden Enk” vormen. Ze laat net
ten noorden van het perceel een oranjerie bouwen
en een “beheerdershuis” aan de Berg en Heideweg.
Een steen vermeldt: ”J.A. van Spreekens - oud 14 Jaar
- 1874 “. Jacoba Adriana van Spreekens is een
dochter van Barend van Spreekens van Villa Over
beek in Velp. Bij een veiling in 1878 koopt Anna van
der Paauw twee percelen bouwgrond aan de zuidzij
de van de Arnhemsestraatweg als ‘overtuin’ van de
villa Claerhout. Deze twee percelen vormen de basis
van de te stichten buitenplaats Rozenhagen.

Na het overlijden van Anna Geertruida van der Paauw
op 30 oktober 1881 krijgt de oudste dochter Cornelia
Adriana het eigendom van de Breeden Enk en de villa
Claerhout. Zij trouwt met Johannes Cornelis Jacobus
Smits, commandant van Bronbeek. Na het overlijden
van generaal Smits in 1887 koopt Cornelia de villa
Veldheim. Bij acte van 8 november 1920 wordt de “
Breeden Enk” bestaande uit huis, oranjerie, schuur,
tuin, bos en tennisbaan, totaal 547 are, verkocht aan
Catharina Daendels, echtgenote van Jhr. Willem
Laman Trip. Cornelia Smits – Heineken is op 1 maart
1923 overleden in Velp en begraven op Rozendaal bij
generaal Smits en haar moeder Anna van der Paauw.

In 1928 wordt Jhr.Mr. Johan Jacob van den Brandeler
de nieuwe eigenaar van de villa Claerhout.
 
De jongste dochter Anna Geertruida Cornelia, ge
huwd in 1875 met Jacobus Johannes Duijvené de Wit,
verkrijgt de percelen bouwgrond ten zuiden van de
Arnhemsestraatweg. In 1884 wordt hier de villa Rozen
hagen gebouwd en verhuist het gezin vanuit het huis
Nederhagen naar de westkant van Velp. Er komt een
tuinmanshuis en een koetshuis. De tuin met daarin
een sprengenvijver wordt aangelegd in de Engelse
landschapsstijl met wandelpaden rond de vijver en
door de hele tuin. Dat het om een groot landhuis en
parktuin gaat, blijkt uit de tekst van een advertentie
in de Velpsche Courant van 26 mei 1905. “ ....verkoop
van de aanzienlijke villa "Rozenhagen", gelegen op
het aangenaamste punt van Velp aan de Straatweg
naar Arnhem, met tuinmanswoning, moestuin en
smaakvol aangelegde tuin waarin fraaie vijver, vele
opgaande en andere bomen en heestersgewassen
ter gezamenlijk grootte van 2 hectare en 37 are. Het
huis met veranda en balcons, dubbel openslaande
ramen, gas-en waterleiding. Op alle etages schone
vergezichten. Ruim sous-terrein waarin keukens en
kelder, knechts- en mangelkamers. Eerste etage:
brede marmeren vestibule, vier kamers gedeeltelijk
met geschilderde plafonds, grote zaal en dessertka
mer. Tweede etage: zeven zit- en slaapkamers en
badkamer. Derde etage: vijf slaapkamers en grote
biljartzaal. Voorts ruime beschoten zolder."  Van een
verkoop van het landgoed is niets gebleken. Anna
Geertruida Duijvené de Wit - Heineken is op 21 april
1903 in Velp overleden, en begraven in het familiegraf
op Rozendaal.

In de huidige situatie is de “erfenis” van de Heinekens
nog zichtbaar. De Villa Saesveldt aan de Arnhemse
straatweg 354 (gemeentelijk monument). De buiten
plaats Rozenhagen is opgesplitst met een nieuwe Villa
Rozenhage (een rijksmonument) , de parktuin met
sprengenvijver, het tuinmanshuis (gemeentelijk mo
nument) en een aantal huizen langs de Rozenhagel
aan. De buitenplaats Breeden Enk is nog intact met
de oranjerie (gemeentelijk monument), het sterren
bos en een nieuwe villa.
Voor verdere historische informatie en reacties
kunt u terecht bij Theo van der Hoeven en Anita
Matser op www.historievandaalhuizen.nl
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Van het Bestuur
Dit voorjaar was onze mooie wijk op zijn prachtigst: in frisse
voorjaarskleuren laten de bomen en planten zich weer zien
en manifesteren zich met een groeispurt. Het gras in Park
Daalhuizen groeide zelfs zo snel dat het lastig bleek om de
paaseieren te vinden tussen het hoge gras. Veel paaseie
ren zouden niet gevonden zijn; dus als u er verzot op bent,
ga dan alsnog naar het park Daalhuizen…
 
Wist u dat in onze wijk circa 50 procent van de adressen lid
zijn van de belangenvereniging; vergelijkenderwijs is dat
een hoge dekkingsgraad. De belangenvereniging telt dan
ook meer dan 200 leden. Met een dergelijke positie kan de
belangenvereniging aan de diverse overlegtafels zijn me
ning stevig laten horen, vanuit het bestuur maar zeker ook
vanuit de 3 werkgroepen die de belangenvereniging kent.
 
We zullen zeker onze stem laten horen over de nieuwe in
richting van de Nordlaan en de Daalhuizerweg die in
2015-2016 aan de orde is. Deze renovatie is een geschikt
project om, in samenspraak met de bewoners, met de
gemeente tot plannen te komen die in de buurt gedragen
worden. De burgerparticipatie kan zo vorm en inhoud krij
gen. De gemeente Rheden is beleid aan het formuleren
omtrent deze burgerparticipatie in het kader van de komen
de uitvoering van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteu
ning). Als bestuur hebben we op dit punt diverse overleg
gen met de gemeente en buurtcoach Suus de Waard die
het  aanspreekpunt is voor de wijk. Zij is te bereiken via
suusdewaard@viva-rheden.nl of op 06-12114276. De vraag
is welke rol wij als de belangenvereniging in het kader van
de WMO ons zelf willen toerekenen. Verder dan een “signa
lerende” zal dat niet zijn.
 
Tot slot spreekt het bestuur een welgemeende dank aan
allen uit die zich ingezet hebben voor de belangenvereni
ging: het is fantastisch te zien hoe bereidwillig menigeen is
om zich in te zetten voor de belangenvereniging en dus
voor ons allen met het doel om de mooie wijk waarin we
wonen, op diverse punten nog beter te laten functioneren.
 
Egon Haffmans
Voorzitter
 

3



Werkgroep Ruimtelijke
Ordening
Coördinator: Theo van der Hoeven
 
Huidige bouwlocaties
De nieuwbouw van het Arnicahuis aan de Arnhem
sestraatweg 5 en 7 en de bouw van een grote aan
bouw achter de Zorgresidence Regina aan de Arn
hemsestraatweg 21 is in volle gang.

Werkgroep Verkeer en
Veiligheid
Coördinator: Arthur Ohm

 
Buurtpreventie
Het verminderen van het aantal woninginbraken
staat centraal in onze activiteiten i.s.m. gemeente,
politie (onze wijkagent Jessica Pluim) en met de di
verse buurtpreventie-teams. Speerpunt is het opzet
ten en werkend krijgen van het digitale mailbox sys
teem voor snelle communicatie tussen wijkagent,
gemeente en burgers over incidenten, ongewenste
gebeurtenissen, verdachte situaties etc. Hiervoor
verwijzen wij graag naar de brief van de burgemees
ter die net voor Pinksteren in onze woonwijk huis-aan-
huis is bezorgd. Graag ondersteunen wij de oproep
en nodigen wij u uit om mee te doen. Stuur hiervoor
een mail naar bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl. Het
systeem is zodanig ingericht dat de berichten afkom
stig van de gemeente en/of politie worden doorge
stuurd naar de op de mailbox aangesloten bewoners.
Meldingen door individuele bewoners worden door
gestuurd naar de aangesloten medebewoners in
onze wijk en naar de gemeente en/of politie. Binnen
kort hopen wij met dit mailbox systeem van start te
kunnen gaan. Deelnemers ontvangen hiervoor een
korte introductie. Het buurtpreventieteam draagt zorg
voor de juiste procedure en het gebruik van het
mailbox systeem.

Ook hebben we nog een aantal “schouwen” in onze
wijk gelopen, waarbij de politie, samen met leden van
de werkgroep, inbraakgevoelige situaties in kaart
brachten en de betreffende bewoners daarover
werden geïnformeerd. Voor de tweede helft van de
zomer plannen we weer enkele schouwen; mocht u
interesse hebben om mee te doen: meldt u aan bij
een van de werkgroepleden.
 
IJssellijn 
Het Ministerie van I&M wil in de toekomst de spoorca
paciteit in de Randstad meer gaan benutten voor
personenvervoer en het goederenvervoer dan zoveel
mogelijk gaan beperken. Hierdoor komt de meer dan
100 jaar oude en onderhoudsgevoelige IJssellijn in
beeld. Volgens het Ministerie kan de IJssellijn niet al
leen een alternatief zijn voor het huidige goederen
vervoer via Amsterdam en Amersfoort naar Olden
zaal, maar heeft de lijn ook voldoende capaciteit om
de toekomstige groei van de Rotterdamse haven te
kunnen verwerken.
 
De geplande extra goederentreinen zullen niet alleen
meer geluid en trillingen veroorzaken, maar er worden
ook gevaarlijke stoffen vervoerd, met alle risico’s van
dien. Ook worden leefbaarheid (4 meter hoge ge
luidsschermen) en bereikbaarheid (ambulance,
brandweer etc.) van de dicht bij het spoor gelegen
wijken nadelig beïnvloed. Dit laatste wordt door het

Toekomstige bouwlocaties
Zoals een groot bord aan de weg aangeeft, staat het
perceel Arnhemsestraatweg 103 te koop. De ge
meente heeft een tijdelijke omgevingsvergunning
verleend voor het plaatsen van een projectbord
(promotie van kavels) voor de periode tot en met 14
november 2016. Wij hebben een brief naar de ge
meente gestuurd waarbij wij aandringen om de
omgevingsvergunning voor de bouw van een kan
toorgebouw in te trekken. Bij een nieuwe invulling zal
er uitdrukkelijk rekening gehouden moeten worden
met een goede inpassing in de omgeving, in lijn met
rapport pArk 12. Voor het naastliggende terrein Arn
hemsestraatweg 101A, een deel van de voormalige
buitenplaats Rozenhagen, wordt het bestemmings
plan herzien om de bouw van een woonhuis mogelijk
te maken. De zichtbaarheid van het terrein met de
vijver wordt verbeterd.
 
Het perceel Waldeck Pyrmontlaan 1 van de voorma
lige Villa Flora is verkocht. De bestemming is ‘wonen’.
We houden de plannen voor een nieuwe invulling in
de gaten. Ook volgen we de nieuwe invulling van het
pand aan de Schonenbergsingel 1.
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Havenbedrijf Rotterdam bestreden, vandaar het initi
atief om met de Provincies Overijssel en Gelderland
het Noordtak-project (Zevenaar-Oldenzaal) nieuw
leven in te blazen.
 
De afgelopen periode is gekeken naar de mogelijk
heid om de spoorlijn te combineren met de geplande
doortrekking van de snelweg A18 tussen Doetinchem
en Enschede. De onlangs gepresenteerde “Quick
Scan” brengt duidelijk in beeld dat tegenover de
kosten van 1,4 miljard euro een groot aantal onmis
kenbare voordelen staan, met name op het gebied
van duurzaamheid, milieu en woonklimaat. De kosten
voor het optuigen van het bestaande spoortraject
Elst-Oldenzaal worden geschat op ongeveer 1 miljard
euro.
 
Het Ministerie staat, met het oog op de extra kosten,
nog afwijzend tegenover deze variant en houdt
vooralsnog vast aan de geplande route Elst-Zutphen-
Oldenzaal. Binnenkort zal een keuze worden gemaakt
uit de oorspronkelijk 4 varianten voor het gedeelte
Zutphen-Oldenzaal (MER-1). Inmiddels zijn de beide
varianten rond Bathmen praktisch geschrapt door
toedoen van de CU en het actiecomité in Bathmen.
Ook de variant “kopmaken in Deventer” lijkt voortijdig
te gaan sneuvelen zodat de MER-1 eigenlijk alleen
nog maar gaat over de Twentekanaal-lijn( in combi
natie met de IJssellijn). De MER-2 (Elst-Zutphen) wordt
gestart nadat MER-1 is afgerond. Dit kan nog wel
geruime tijd gaan duren.
 
De bereidheid van het Ministerie en Pro-Rail om echt
te luisteren naar de argumenten van de betrokken
partijen (Havenbedrijf Rotterdam, Provincies Gelder
land en Overijssel, bewoners langs de route) zal nog
moeten blijken. De Werkgroep Verkeer & Veiligheid
zal de activiteiten van de Stichting Spoorhinder blijven
ondersteunen, met name als het gaat om acties die
een breder draagvlak onder de bewoners moeten
creëren.
 
Burgerparticipatie
Bestuur- en werkgroepleden hebben deelgenomen
aan het minisymposium op 14 mei jl. getiteld “Burger
participatie en zelfsturende teams” in Theothorne in
Dieren. Deze bijeenkomst was georganiseerd door
ViVa Rheden, t.g.v. het eenjarig bestaan van deze
rechtsopvolger van Carion dat haar deuren begin
2013 moest sluiten. ViVa wil dienstverlenend zijn naar
bewoners en groepen, organisaties die op de een of
andere wijze hulp of ondersteuning nodig hebben bij
hun activiteiten, bijvoorbeeld inzake WMO in de
praktijk. ViVa is ook gesprekspartner voor de gemeen
te.

Een andere vorm van burgerparticipatie is het sterker
betrekken van bewoners bij grote projecten binnen
een wijk of zelfs dorp. Voor wat betreft onze wijk zijn
de verwachte reconstructies in 2015/2016 van de
Daalhuizerweg en de Nordlaan mooie gelegenhe

den om de burgerparticipatie in de praktijk te bren
gen. De genoemde reconstructies zullen waarschijn
lijk in combinatie met rioolvervanging werkzaamhe
den worden uitgevoerd. Een eerste project in onze
wijk is de op handen zijnde rioolrenovatie en herin
richting nabij de Bergweg/Van Pallandtstraat. Vervol
gens staat de rioolrenovatie en de herinrichting van
de Daalhuizerweg en de Nordlaan op stapel. Op dit
moment is nog niet duidelijk wanneer de gemeente
hier precies mee begint. De werkgroep houdt voor
onze wijkgenoten de vinger aan de pols en heeft
daarover tijdig overleg met de betrokken gemeente
ambtenaren.
 
Verkeer
De aanleg van de rotonde Daalhuizerweg/Arnhem
sestraatweg zit nog in de planprocedure. De laatste
procedures voor de onteigening naderen hun “ont
knoping”. Sommige flatbewoners dichtbij de nieuwe
rotonde voelen zich gedupeerd door het verdwijnen
van drie schitterende Prunussen (zie foto) en een forse
Plataan. De planprocedure is evenwel te ver onder
weg om, naar ons inzicht, nog zinvolle acties te on
dernemen. Wij streven er naar om meer berichten
over ontwikkelingen e.d. op de website te plaatsen.
Omgekeerd stellen wij het zeer op prijs als u ons ook
wil “voeden” met uw tips en suggesties voor acties
en/of problemen binnen uw directe woonomgeving:
laat het ons weten a.u.b.
 

Onlangs heeft de gemeente, op ons verzoek, weer
korte tijd de dynamische snelheidscontrole meting
aan de Daalhuizerweg (richting Arnhemsestraatwe
g), vlak voor de kruising met de Schonenbergsingel/
Beethovenlaan, uit laten voeren met het bekende
elektronische kastje aan een lantaarnpaal. Wordt er
bij u in de straat ook te hard gereden? Laat het ons
weten!!
 
De verkeerssituatie rotonde Ringallee/Daalhuizerweg
blijft onze aandacht vragen. De bezwaren ten aan
zien van de fietsaansluiting komende vanaf de
Schelmseweg en van de geleidebanden als schei
ding tussen rijbaan en fietspad op de rotonde zijn
weer bij de Provincie aangekaart.
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Attentie tuineigenaren
Op diverse plekken in de wijk hangen takken van
struiken nogal ver over het trottoir. Wilt u nagaan
of dat bij u wellicht het geval is, en deze waar
nodig wegknippen? Vriendelijk bedankt.

Werkgroep Groen en
Leefomgeving
Coördinator: Pieter Heersink
 
Paaseieren zoeken
Op zondag 13 april 2014 organiseerden we samen
met de wijkvereniging Daalhuizen-Oost een leuke
paasactiviteit voor alle kinderen en kleinkinderen uit
onze wijk Daalhuizen. De paashaas ontving alle kin
deren bij de Arnhorst alwaar er begonnen werd met
een paasbingo. Er werden 2 rondes gespeeld, waar
bij de kinderen "lekkere" prijsjes konden winnen of als
hoofdprijs bij een volle kaart een cadeaubon van de
speelgoedwinkel. Na 2 rondes was het tijd om samen
met de paashaas naar het park Daalhuizen te wan
delen, om daar alle verstopte eieren te gaan zoeken.
Er waren 2 veldjes afgezet met lint, waar de kinderen
afhankelijk van de leeftijd konden gaan zoeken. In
beide velden lag ook een gouden ei, maar deze was
erg lastig te vinden door het hoge gras. Met wat hulp
van papa en mama hebben enkele jonge speurders
de goed verstopte gouden eieren toch gevonden. Elk
kind ging met een handjevol "choco" eieren naar
huis.

 
Straatbieb
Het is al meer mensen opgevallen dat aan de Dillen
burglaan een nieuw fenomeen te zien is: een echte
Straatbieb. Initiatiefneemsters Esther ter Hoeven en
Saskia Verhoef hebben een kast geplaatst in een

gemeentelijk perkje die dienst doet als bibliotheek.
Iedereen mag er boeken uit halen om te lezen en
wordt gevraagd andere boeken terug te plaatsen. Er
is ook ruimte voor DVD’s of oude spelletjes. Het idee
van deze Straatbieb (ook wel Little Free Libraries ge
noemd) is afkomstig uit de VS. Mocht u dus oude li
teraire meesterwerken in de kast hebben staan en
bent u op zoek naar een boek dat u nog niet kent,
maak dan een goede ruil aan de Dillenburglaan.
 

Kijk voor het artikel uit de Gelderlander op www.
daalhuizen-velp.nl.
 
Goossens
Afgelopen januari heeft Goossens haar deuren ge-
opend in het oude Aldi-gebouw aan de Nordlaan.
Het pand is volledig gerenoveerd en ziet er van binnen
en van buiten weer geweldig uit. Zeer recent is ook
de ontsierende graffiti van de muren aan de kant van
de spoorbaan verwijderd. Dit is een duidelijke vooruit
gang voor het aanzien van onze buurt.
 
Groen
Een punt voor overleg met de gemeente is het onder
houd van de bosstrook aan de Beethovenlaan. Er
staan veel bomen aangestipt. Als werkgroep zouden
we graag zien dat het kappen van deze bomen iets
geleidelijker kan, bijvoorbeeld enkele bomen per jaar
in plaats van allemaal tegelijk. Hierdoor kijken we de
komende jaren niet tegen grote kale plekken aan.
Het paadje van Beethovenlaan/Bachlaan krijgt ook
onze aandacht. Het bos in is in de afgelopen 10 jaar
minstens een meter uitgediept door lopen en regen.
Wortels komen aan de oppervlakte en dat is een
gevaar voor de bomen en de wandelaars. We zullen
de gemeente vragen of dit kan worden aangevuld
met een paar kuub grond.
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Na de bevrijding was de schok dan ook groot toen
ze hoorden dat het niet een eigen zusje was maar
een dochtertje van joodse ouders die haar kwamen
ophalen. Daarna is het contact met deze ouders en
hun dochtertje Eveline verloren gegaan. In beide fa
milies werd nooit meer over deze periode gesproken.
 
Ondanks verwoede zoekacties lukte het Gety Henge
veld maar niet om achter de verblijfplaats van Eveline
Beder te komen, totdat ze via iemand die destijds ook
op Jeruzalem 31 ondergedoken had gezeten, haar
telefoonnummer in Tel Aviv kreeg. Toen was het
contact snel gelegd. Op haar 21e was ze naar Israël
vertrokken en heeft daar sindsdien altijd gewoond.
Van haar onderduiktijd in Velp bleek ze helemaal
niets te weten.
 
Het idee ontstond om tijdens een bezoek van Eveline
Schön-Beder aan Nederland een ontmoeting met
een aantal van haar Velpse ‘broertjes en zusjes’ te
organiseren. Anita Matser trad op als gastvrouw en
Velp voor Oranje, Wijkvereniging Daalhuizen-Oost en
Belangen Vereniging Daalhuizen-Velp zorgden voor
een financiële bijdrage. Ook Louis Rozendaal die als

Weerzien na 69 jaar
Bij het schrijven van het pas verschenen boek ‘Ver
borgen in Velp – nooit vertelde verhalen over moed,
verzet en onderduikers’ hoorde Gety Hengeveld het
verhaal van een joods echtpaar dat in de oorlogsja
ren ondergedoken zat in een huis aan het Jeruzalem.
Op 2 september 1943 werd daar hun dochtertje ge
boren, maar een huilende baby zou voor alle onder
duikers die daar huisden een veel te groot risico op
ontdekking betekenen. Daarom werd gezocht naar
een gezin waar de baby opgenomen kon worden en
voor de buitenwereld als eigen kind zou kunnen
doorgaan. Zo kwam de kleine Eveline Beder in het
kinderrijke katholieke gezin Monsma aan de Scho
nenbergsingel 20. Ze werd officieel aangegeven als
Gemma Maria Monsma en ook de kinderen Monsma
wisten niet beter dan dat ze er een zusje bij hadden
gekregen.

joods Arnhems jongetje in het gezin een tijdje als ‘
neefje’ opgenomen was geweest, werd bij deze
ontmoeting uitgenodigd. Allereerst werden ze ont
vangen in het huis Schonenbergsingel 20, waar nu
het echtpaar Schuuring woont. Hierna volgde een
gezamenlijke lunch in de Dingenfabriek aan de
Bergweg waarbij ook burgemeester Petra van Winger

den aanwezig was. Vervolgens legden de onderdui
kers Eveline Schön-Beder en Louis Rozendaal samen
met Fokko Monsma bloemen bij het bevrijdingsmo
nument aan de Egmondstraat en brachten hiermee
dank aan de moedige Velpenaren die hun een veili
ge schuilplaats boden.

Eveline Schön liet later telefonisch weten dat ze bij de
herinnering hieraan weer kippenvel kreeg en dat ze
zich op die plaats heel bewust was dat ze daar ook
stond namens haar ouders en grootouders die alle
vier ondergedoken waren geweest op Jeruzalem 31.
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Adressen Bestuur
Bestuursleden:
 
VOORZITTER
Egon Haffmans
Schonenbergsingel 35
6881 NN Velp
026-3612065
egonhaffmans@daalhuizen-velp.nl
 
VICE-VOORZITTER
Koen Lau
Beethovenlaan 32
6881 PH Velp
026-3643881
koenlau@daalhuizen-velp.nl
 
SECRETARIS
Jo van Milligen
Daalhuizerweg 23
6881 NX Velp
026-3635714
jovanmilligen@daalhuizen-velp.nl
 
PENNINGMEESTER
Jaap Dijkstra
Nordlaan 28
6881 RN Velp
026-3790239
jaapdijkstra@daalhuizen-velp.nl
 

Agenda
Zaterdagavond 30 augustus: Amerikaans feest in
Park Daalhuizen (vanaf 20.00 uur)
 
Iedereen die meedoet, neemt zelf wat te eten en
te drinken mee. Wij zorgen dat er muziek is.
Samen blikken we terug op de zomer en maken
we er een leuke en gezellige avond van.


