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In deze Kroniek nemen we u alvast mee naar onze activiteiten in 2018. Lezingen, wandelen en fietsen vormen daarbij de 
centrale activiteiten. We hopen u daarbij te mogen begroeten. Uiteraard kijken we ook nog even terug op onze succesvolle 
activiteiten uit 2017.
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TERUGBLIK

Nieuwjaarstoespraak voorzitter
Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 6 januari 
2018 werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Onze voorzitter 
Kees van de Streek hield zijn inmiddels beroemde nieuwjaars-
toespraak. Deze kunt u hier nog eens rustig nalezen.

Allereerst heet ik u namens ons bestuur van harte welkom bij 
de nieuwjaarsreceptie van oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecop. Zoals dat al jaren gebruik is ontvangen wij u hier 
in ons prachtige Gruithuis om gezamenlijk het glas te heffen 
op het nieuwe jaar. Daarbij mag ik als voorzitter dan degene 
zijn die u meeneemt in het jaar dat achter ons ligt (2017) en 
het jaar waarin we sinds nog geen week leven: 2018.

2017 stond voor mij in het teken van een vraag waar ik maar 
geen antwoord op vinden kan. Een vraag die ons in de schoot 
werd geworpen door bekende politici zoals Sybrand Buma 
en Mark Rutte. Uitgebreid schreven en spraken zij erover 
en ik dacht er maar over na: ben ik nu wel of geen gewone 
Nederlander?

Wat we volgens velen in ieder geval zeker weten is dat de 
Elite in ieder geval niet tot de gewone Nederlanders gerekend 
kan worden. Nee. Dat zijn juist de mensen die het de gewone 
Nederlander zo moeilijk maken, zo lees ik veel. Is de elite dan 
de ongewone Nederlander? Heb ik mij wel eens vertwijfeld 
afgevraagd. Ben ik misschien elite en daarmee ongewoon? 

Wat is de gewone Nederlander dan wel? Nou, lees ik dan: Een 
gewone Nederlander is iemand die de joods-christelijke cultuur 
hoog in het vaandel heeft staan. Daarbij moet ik altijd een 
beetje glimlachen. Want de meesten die dat zeggen zien zelden 
of nooit een synagoge of kerk van binnen. Daar sta je dan met 
je joods-christelijke cultuur.
Als voorzitter van Arent thoe Boecop ben ik dan voor het 
beantwoorden van mijn prangende vraag te rade gegaan bij 

de activiteiten die we dit jaar hebben georganiseerd. De ge-
wone Nederlander zou toch in ieder geval iets van historisch 
besef moeten hebben, vindt u niet?

Laat ik maar eens beginnen met de lezing die we in samen-
werking met het Nationaal Orgelmuseum hebben geor-
ganiseerd: Een lezing van historicus Sander Wassing over 
Maarten Luther, de grote reformator. Christelijke cultuur 
in optima forma. En dat ook nog eens gecombineerd met 
prachtige orgelmuziek, gespeeld door Simon Stelling op dat 
bijzondere avantgardistisch aandoende Boon-orgel van het 
Orgelmuseum. Orgelcultuur: echt iets moois en Nederlands. 
Ik vond het prachtig, deze typische Nederlandse avond. 
Zou ik dan toch een gewone Nederlander zijn? Ik voelde de 
opluchting al komen.

Een andere bijzondere activiteit was de archeologische 
wandeling, waarbij leden van Arent thoe Boecop een wande-
ling maakten over de zandverstuiving. Deze archeologische 
wandeling stond onder leiding van Cor van Baarle, en we 
maakten op een geheel andere manier kennis met de rijke 
(pre-)historie van de Veluwe. Er gingen dertig mensen mee. 
Een kleine groep mensen, maar ongetwijfeld enthousiaste-
lingen die écht geïnteresseerd zijn in geschiedenis. De elite 
uit ons ledenbestand zou ik haast willen zeggen, maar u 
begrijpt dat ik die term niet graag gebruik…

Er werd dit jaar nog meer gewandeld. Over het schitterende 
Landgoed Morren. Één van de parels van onze buurgemeen-
te Oldebroek. Landgoed Morren wordt bewoond door Marcel 
van Dam. ‘Elite, die Van Dam’, hoor ik u denken. Persoonlijk 
vind ik het prachtig dat hij zich met zijn familie en vele 
anderen zo inzet om dit schitterende landgoed te beheren 
en op te knappen. Maar terug naar die wandeltocht. Een 
korte en een lange route was er. De korte route ging na een 
gezamenlijke versnapering terug naar Elburg en de lange 
route ging door naar Zuideinde waar we in het mooie, kleine 
kerkje zeer gastvrij werden ontvangen.
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Een ander hoogtepunt van het jaar 2017 was de nieuwe bui-
tenlandse reis die we maakten naar Ieper en omgeving. Ge-
sterkt door het grote succes van 2016 bezochten we opnieuw 
de gebieden in België die zo onnoemelijk veel geleden hebben 
onder de Eerste Wereldoorlog, precies honderd jaar geleden. 
Deze keer hadden Willem van Norel en Wim van Triest een 
prachtig thema uitgekozen met een onmiskenbaar Elburgse 
tint. We reisden door de Belgische kuststreek in het spoor van 
Roosje Vecht. Die dappere Elburgse verpleegster die vele ge-
wonden aan het front verzorgde en zelf door een verdwaalde 
bom achter het front in Veurne het leven liet. Roosje Vecht, 
afkomstig uit een Elburgs-joods gezin. Het onderdeel Joods 
binnen de joods-christelijke cultuur kwam hier dus uitgebreid 
aan de orde! We gingen naar het kerkje in Adinkerke waar 
Luc Sillis ons ontving en waar we de plaquette met daarop 
de afbeelding van Roosje Vecht konden zien. Een plaquette 
die in samenwerking met onze vereniging is geplaatst. Ook 
waren we in Veurne waar we een museum bezochten dat ge-
wijd is aan de Eerste Wereldoorlog: het belevingscentrum Vrij 
Vaderland. We werden rondgeleid door de directeur van het 
museum, die met veel kennis en passie vertelde over de Eerste 
Wereldoorlog in dit bijzondere gebied dat precies achter het 
front lag. Kleine, persoonlijke tip van uw voorzitter: bezoek 
als u tijd heeft dit mooie, kleine maar heel moderne museum, 
dan kunt u gelijk genieten van dat prachtige stadje Veurne. 
We sloten de dag af in Ieper waar we, net als in 2016, bij de 
Menenpoort de dagelijkse herdenkingsplechtigheid bezochten 
en een krans legden ter nagedachtenis aan Roosje Vecht. Een 
mooie dag met een flinke scheut micro-geschiedenis tegen de 
achtergrond van – wat de Engelsen noemen – the Great War. 
De Grote Oorlog. 

Herdenken en gedenken deden we dit jaar ook in verband 
met een vijftiental leden van onze vereniging die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Ook hielden we onze historische maaltijd die in het teken 
van de Hanze stond. Huub Ummels vertelde ons tussen de 
gangen door veel interessants over de Hanze en de gangen 

zelf werden in eendrachtige 
samenwerking met De Haas in-
gevuld met typische gerechten 
en gerechtjes uit Hanze-landen. 
Het Hanze-verbond, overi-
gens, dat voor de Nederlanden 
nog lucratiever is geweest 
dan de beruchte VOC. U weet 
wel, die VOC van de bekende 
mentaliteit, waar de gewone 
Nederlanders zich bij thuis zou 
moeten voelen. Wij kozen dit 
jaar duidelijk voor de Hanze-
mentaliteit door de maaltijd, 
door onze aanwezigheid bij de 
Internationale Hanzedagen in 
Kampen en door de Hanze-
wandeling in Doesburg. 
Arent thoe Boecop hecht eraan 
om de samenwerking met an-
dere instanties in Elburg te zoeken en het afgelopen jaar gold 
dat met name voor het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. 
Want naast de al genoemde lezing en het orgelspel rondom 
Maarten Luther was het orgelmuseum ook betrokken bij de 
jaarlijkse sfeerwandeling die het publiek ook nog eens bin-
nenbracht bij de Grote Kerk en de Christelijk Gereformeerde 
kerk. Ook daar maakte orgelspel deel uit van de tocht. Met 
die joods christelijke cultuur zat het wel goed bij Arent thoe 
Boecop afgelopen jaar! En bij die sfeerwandeling moesten 
we zelfs iets doen waar we eigenlijk niet van houden: nee 
verkopen. We konden helaas niet anders, want in die oude 
kwetsbare gebouwen moet je als bestuur je verantwoordelijk-
heid nemen door een evenement beheersbaar te houden.
Ook publiceerden we dit jaar weer een aantal interessante 
uitgaven en gingen we fietsen. Een vol Arent thoe Boecop 
jaar, zeker als ik daar nog onze zeer succesvolle participaties 
de Visafslag en de Kruidentuin meerekenen en het pad en 
bankje rondom de ronde toren dat werd gerealiseerd. Daar-
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over gaat u in 2018 meer horen, want daar gaan we nog een 
officieel tintje aan geven. 

U hoort het al: 2018 is alweer aan de orde en bij ons staan 
weer de nodige activiteiten in de grondverf. Lezingen, 
wandelen en fietsen: u kunt het weer allemaal verwachten. 
Ook proberen we weer een buitenlandse reis te organiseren. 
Persoonlijk verheug ik me op de publicatie dit najaar over de 
rechtspraak in Elburg door ons erelid Bep de Waard. Maar ja, 
ik ben dan ook een jurist, dus dat is niet zo vreemd.
Oei. Een jurist. Elite, een ongewone Nederlander spookt er 
gelijk weer door mijn hoofd. Maar inmiddels weet ik wel 
beter, als ik terugkijk op het Arent thoe Boecop-jaar 2017 
kan ik maar één conclusie trekken: gewoon of ongewoon, elite 
of niet, bij ons komt iedereen aan bod en iedereen is welkom 
om mee te genieten van de rijke historie van onze mooie 
gemeente. Joods, christelijk, seculier of wat dan ook: cultuur-
historie verbindt ons. Daar ben ik van overtuigd. En daar hef 
ik graag met u het glas op, op een prachtig 2018. Op de Arent 
thoe Boecop mentaliteit!

Indrukwekkende reis naar Ieper
Zaterdagmorgen 28 oktober om 6.00 uur vertrok een bus met 
37 deelnemers naar de Belgische Westhoek.

Thema van de reis was “In de voetsporen van Roosje Vecht”, 
de Elburgse verpleegster die in de Eerste Wereldoorlog om-
kwam in Veurne.
De groep werd rond de klok van tien uur ontvangen in 
De Panne door Luc Sillis, voorzitter van de Kerkfabriek in 
Adinkerke. De Kerkfabriek is een openbare instelling die de 
materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening 
van de eredienst in een parochie.
Hierna vertrok de bus richting Adinkerke. Na haar dood 
is Roosje Vecht begraven op de begraafplaats van de Sint 
Audomaruskerk.
Later is ze herbegraven op de Joodse begraafplaats in Mui-
derberg.

Tijdens het bezoek stond de groep kort stil bij de plaquette 
voor Roosje. Iris Verwey las hier een gedicht voor van Willem 
van Dijk en Pauline Land las de tekst van haar grafsteen in 
Muiderberg voor.

In De Panne werd vervolgens een tentoonstelling bezocht 
over het Rode Kruis in de Eerste Wereldoorlog. De loco-
burgemeester ontving de deelnemers met een glas champagne 
en jus d’orange.
In Veurne stond een bezoek aan het Belevingscentrum Eerste 
Wereldoorlog op het programma. De enthousiaste gids van 
het museum leidde de bezoekers rond en vertelde de geschie-
denis van “Vrij Vaderland, Leven achter het front”.
Hierna vervolgde de reis naar de grootste hospitaalbegraaf-
plaats ter wereld, Lijssenthoek Military Cemetery in Pope-
ringe. Deze begraafplaats telt 10.784 grafstenen  en er liggen 
meer dan 30 nationaliteiten begraven.

In Poperinge zelf werd de executieplaats bezocht en liepen de 
deelnemers naar het Talbothouse.
De dag werd afgesloten in Ieper met een  bezoek aan Ram-
parts Cemetery op de wallen van Ieper bij de Rijsselsepoort. 
Hierna wandelde het gezelschap naar de Engelse kerk van 
Ieper (Saint George Memorial Church).

Om 20.00 uur werd bij de Menenpoort de herdenkingscere-
monie met The Last Post bijgewoond met een bloemlegging 
door de twee oudste deelnemers en de twee jongste deelne-
mers aan de excursie: Karel Enters, Henk Binnekamp, Iris 
Verwey en Pauline Land.

Historische Maaltijd vol verrassingen
Een reis door de tijd, een reis door landen. Zo mag de 
jaarlijkse historische maaltijd van Arent thoe Boecop rustig 
genoemd worden.

Donderdag 9 november stond de maaltijd geheel in het teken 
van de Hanze. Aan de hand van diverse gerechten werden de 
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bijna 100 deelnemers meegenomen naar de landen uit het 
Hanzeverbond.

Als eerste werd een gerecht uit Duitsland geserveerd met on-
der andere de bekende Bockwurst. Hierna volgden de ‘pikbal-
len’ uit Nederland. Verder stonden er gerechten uit Zweden, 
Polen, Rusland, Vlaanderen en een Engels toetje op het menu.
De deelnemers kregen tussen de gerechten door uitleg over de 
Hanze door Huub Ummels. Hij vertelde over de opkomst en 
bloei van de Hanze.
Het menu voor de avond werd samengesteld door de koks 
van Restaurant De Haas in Elburg.
De organisatie was in handen van Pauline van Zweden en 
Sake Santema.

Prachtige excursie naar Doesburg
Stad aan de IJssel, garnizoensstad, mosterdstad, Hanzestad. 
Doesburg heeft het allemaal.

Om het Hanzejaar af te sluiten organiseerde Arent thoe 
Boecop zaterdag 25 november een excursie naar deze prach-
tige historische stad. Hiervoor hadden zich 40 deelnemers 
aangemeld.

De excursie begon in het Streekmuseum De Roode Toren in de 
binnenstad van Doesburg.
In het museum bevinden zich tal van bodemvondsten en 
historische brandweeremmers. Momenteel wordt er ook een 
drukbezochte expositie over de IJssel gehouden.

In het museum staat men ook stil bij de geschiedenis van de 
Elburger vissersfamilie Van Triest. De familie kwam decennia 
lang met verse vis uit Elburg naar de markt in Doesburg.

Na het bezoek aan het museum werd er koffie gedronken in 
De Waag. De Waag is mogelijk de oudste horecagelegenheid 
van Nederland.
Onder leiding van twee stadsgidsen wandelde het gezelschap 

door de historische binnenstad van Doesburg. Er werd onder 
andere stilgestaan bij de ‘steen des aanstoots’, de historische 
kruidentuin en de Martinikerk.

Bij de Martinikerk bevindt zich het Vredesmonument van 
Jan Wolkers, twee zuilen met vleugels van glas. Onder de 
glazen plaat ligt de klok. Wolkers koos als motto voor het 
monument “Toen de klok zweeg, verschenen de vogels van de 
vrijheid”.

Na afloop van de wandeling was er de mogelijkheid om 
op eigen gelegenheid nog rond te kijken in Doesburg en te 
genieten van de bekende mosterdsoep.

Sfeerwandeling vol muziek
Het was koud, nat en vooral glad. Toch weerhield het weer 
de 120 deelnemers niet om  op pad te gaan voor de jaarlijkse 
Sfeerwandeling. Thema dit jaar was ‘Orgels in historische 
gebouwen’.

De groep werd welkom geheten door Willem van Norel in de 
Sint Nicolaaskerk en daarna onderverdeeld in 4 groepen.
Uniek was het bezoek aan de gewelven van de kerk. Deze 
gewelven zijn normaal niet toegankelijk voor het publiek 
maar waren speciaal deze avond opengesteld.
Ook bijzonder was de beklimming van de toren. Vanaf de to-
ren hadden de deelnemers een prachtig uitzicht over winters 
Elburg.

Op de tweede etage van de kerk bevindt zich het carillon. 
Beiaardier Martien van der Knijff gaf tekst en uitleg over het 
carillon en verzorgde een mini-concert.

In het Nationale Orgelmuseum werden de wandelaars wel-
kom geheten door Wilma en Maarten Seijbel. Hans Verbeek 
bespeelde het orgel in de Boonzaal en er werd een adventslied 
gezongen. Ook was er gelegenheid voor een korte wandeling 
door het museum.
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In de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Beekstraat 
stond Gert van Norel stil bij de geschiedenis van het 
Kerkgenootschap. Rene Knikker, vaste organist van de 
kerk bespeelde het orgel.

VOORUITBLIK

Lezing door Emiel Hakkenes over zijn boek “Pol-
derkoorts”.
In dit boek werpt de schrijver een nieuw licht op de 
geschiedenis van de Zuiderzeewerken, die honderd jaar 
geleden, op 14 juni 1918, begon met de ondertekening 
van de Zuiderzeewet.

Emiel Hakkenes groeide op in het Drentse plattelands-
dorp Gieten. Hij studeerde Engels, communicatiewe-
tenschappen en journalistiek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Sinds 2004 werkt hij in diverse functies 
voor dagblad Trouw. Hij schreef en schrijft over cultuur, 
geschiedenis, religie, filosofie, duurzaamheid en natuur.
Hij publiceerde diverse boeken, waaronder ‘God van de 
gewone mensen’ (2013) en nu dan ‘Polderkoorts’ (2017). 
Hij werkt nu aan een boek over de geschiedenis van de 
gaswinning in Nederland.

Mede aanleiding voor deze lezing is de boeiende expositie 
“Poldergeest”, die vanaf 3 maart 2018 in Museum 
Elburg te zien is.

Exposanten zijn:
Inge Hoefnagel, Pim van Halem en Mia van der Burg, 
die alle drie langdurige als artist in residence gewerkt 
hebben op een boerderij nabij het dorp Rutten in de 
Noordoostpolder, Jeanne Rombouts, die opgegroeid is 
in Oostelijk Flevoland, en Pat van Boeckel, werkend en 
wonend aan de rand van de Noordoostpolder.

Met POLDERGEEST willen de exposanten een beeld 
geven van de ruimte en de vlakheid van de nieuwe 
polders, die meer diepte en geschiedenis hebben dan je 
zou vermoeden.

Voorafgaand aan de lezing kunnen bezoekers van de le-
zing tussen 19.00 uur en 19.50 uur een voorbezichtiging 
van de expositie krijgen.
In de pauze en na afloop bestaat de mogelijkheid het 
boek te kopen en door de schrijver te laten signeren.

Gezamenlijke organisatie van: Museum Elburg, Cultu-
rele Stichting Elburg, Oudheidkundige vereniging Arent 
thoe Boecop, Elburger Boekhandel en de Bibliotheek 
Noord Veluwe.

JONGERENAVOND
Op maandag 12 maart organiseert Arent thoe Boecop 
opnieuw een jongerenavond waarbij de geschiedenis van 
Elburg centraal staat. In het eerste deel van de avond 
zullen er bezoeken worden gebracht aan enkele unieke 
(onbekende) plekken in de binnenstad. Daarna krijgt het 
interessante programma een vervolg in het Gruithuis. 

Plaats van de lezing:  Museum Elburg, 
ingang  Zuiderwalstraat
Aanvang:  20.00 uur
Datum:  donderdag 1 maart 2018

Vrij entrée, een vrijwillige bijdrage wordt erg op prijs 
gesteld. Vanwege de verwachtte grote belangstelling, 
kunnen toegangsbewijzen worden gereserveerd bij 
Museum Elburg aan de balie, of via info@museumel-
burg.nl. Wees er op tijd bij want vol = vol. 
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Daar zal een spannende Pubquiz worden gehouden met (tri-
viant)vragen over de geschiedenis van Elburg .Voor de beste 
drie kandidaten zijn er leuke prijzen beschikbaar. 

De jongerenavond begint 12 maart om 19.30 uur bij het 
Gruithuis aan de Krommesteeg 11. Deze avond is gratis en 
toegankelijk voor jongeren tot 35 jaar. Tijdens de jongeren-
avond  zullen er hapjes en drankjes worden geserveerd. 

Opgave is niet verplicht, maar wel wenselijk (info@arent-
thoeboecop.nl). Voor eventuele inlichtingen kan contact 
gezocht worden met Willem van Norel (684595).
   
Bezoek aan Artilleriemuseum op 21 april
Arent thoe Boecop organiseert zaterdag 21  april een bezoek 
aan het Artilleriemuseum in ’t Harde.
We vertrekken om 9.00 uur gezamenlijk vanaf het Schoots-
veld in Elburg.
Er kunnen maximaal 60 personen mee. In verband met de 
verplichte aanmelding bij het ASK moet u zich van te voren 
opgeven. Dat kan bij ons emailadres: 
info@arentthoeboecop.nl.

De kosten voor deze excursie zijn € 4,00. Koffie en koek zijn 
hierbij inbegrepen.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 april, maar hierbij 
geldt: vol is vol.

Wandelen in Joods Amsterdam
Op zaterdag 12 mei organiseert Arent thoe Boecop een 
wandeling in de voormalige Joodse buurt van Amsterdam. 
Onder leiding van enkele deskundige gidsen zal de tocht 
onder andere langs het Auschwitzmonument, de Portugese 
Synagoge en het monument van de Dokwerker op het Jonas 
Daniël Meijerplein voeren. Maar er zullen ook verhalen 
worden verteld bij De Burcht, bij het Verzetsmuseum, bij het 
voormalige huis van Rembrandt en bij de Schaduwkade.
Kortom een zeer interessante wandeling. Opgave per e-mail 
(s.santema@kpnmail.nl) is verplicht. De kosten bedragen 
10 euro per persoon. De koffie/thee en de reiskosten zijn 
daarmee betaald. Mocht u over een auto beschikken, wilt u 
dat dan even kenbaar maken bij uw aanmelding. U kunt het 
geld overmaken op NL03RABO0129217484
Wees er snel bij, vol is vol.



Emailadressen
Om u snel op de hoogte te kunnen stellen van onze evenementen 
willen we u vragen om uw emailadres door te geven aan onze 
secretaris: gerrithollander@outlook.com.
Als u dit al eerder heeft gedaan dan hoeft dat nu niet.

De Kroniek is een uitgave van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop. De Kroniek verschijnt tweemaal per jaar.
Meer informatie over onze vereniging treft u aan op www.arentthoeboecop.nl of op onze Facebookpagina.

Nieuwe boeken voor de bibliotheek
De nieuwe aanwinsten voor onze bibliotheek zijn:
   a. Canon van Dronten.
   b. Polderkoorts van Emile Hakkenes.

Nieuwe leden
De oudheidkundige vereniging Arent thoe 
Boecop is in mei 1974 opgericht met als doel-
stelling het historisch karakter van de oude 
kernen in de gemeente Elburg te behouden. 
Om deze doelstelling te realiseren geeft onze 
vereniging jaarlijks enkele fraaie publicaties 
uit en worden er lezingen, excursies, wande-
lingen, fietstochten en andere activiteiten 
georganiseerd.

Hoewel Arent thoe Boecop nog altijd ruim 
1800 leden telt, loopt het ledenbestand al 
een tijdje langzaam terug. Dat heeft groten-
deels te maken met de vergrijzing van ons 
ledenbestand. Het overgrote deel van onze 
leden is (zeer) tevreden over de activiteiten 
van onze vereniging. De uitgaven worden zeer 
gewaardeerd vanwege de hoge kwaliteit. Wij 
zijn trots op onze vereniging waarin zeer veel 
enthousiaste vrijwilligers actief zijn. 
Om het ledenbestand op peil te houden en zo 
mogelijk uit te breiden, heeft het bestuur be-
sloten om een ledenwerfcampagne te starten. 
Daarbij doen we een beroep op alle leden. Het 
uitgangspunt bij deze werving is dat ieder lid 
moeite doet tenminste één nieuw lid aan te 

brengen. In familie- of kenniskring of op het 
werk zijn er vast en zeker nog geïnteresseerde 
mensen te vinden die lid willen worden van 
Arent thoe Boecop. Het nieuwe lid krijgt uiter-
aard een welkomstpakket bestaande uit enkele 
prachtige uitgaven van onze vereniging. De 
aanbrenger krijgt een bijzonder cadeau met 
betrekking tot de geschiedenis van Elburg. Bij 
het aanmelden van drie of meer nieuwe leden 
wacht de aanbrenger een uniek geschenk.   
Kortom: help ons met het aanbrengen van 
nieuwe leden!   

De kosten van een lidmaatschap bedragen 
slechts 20 euro per jaar. Voor dit bedrag 
ontvangen de leden jaarlijks de publicaties 
en kan gratis worden deelgenomen aan alle 
activiteiten.
Opgave van nieuwe leden kan via de leden-
administratie van Arent thoe Boecop t.a.v. 
Sake Santema, Hellenbeekstraat 92, 8081 HZ 
Elburg (s.santema@kpnmail.nl) of via onze 
website info@arentthoeboecop.nl  

De aanbrenger van de meeste nieuwe leden 
wacht een extra verrassing. Deze actie loopt 
tot 31 december 2018. 

Familie R. Leusink, ’t Harde
De heer J.N. Rozendaal, ’t Harde
De heer B. Pol, Zwolle
De heer W. van Hulten, ’t Harde
Mevrouw A. Detollenaere, Elburg
Mevrouw Y. Manuhutu, Weesp
Mevrouw J. Spaan-Foppen, Harderwijk
De heer W. Gorter, Elburg
Mevrouw G. Koops-van Norel, Elburg
Mevrouw M. Bisschop, Zwolle
Mevrouw M. Duin- van Rahms, Elburg
De heer H. Witteveen, Elburg
De heer R. Westerink, Elburg
De heer C. Dijkhuizen, ’t Harde
De heer K. Teisman, Doornspijk
De heer K. Jaket, Elburg
De heer E. de  Jeu, ’t Harde
Familie Steenbergen, Elburg
De heer H. Vastert, s-Gravenhage
De heer P. Zwep, Roden
Hist.Vereninging Hasselt, Hasselt
Mevrouw G. Hutten- van Rooyen, Elburg
De heer R.P.H. Clement, Doornspijk
De heer G.J. Beijeman, Elburg
De heer R.J. Rossum, Elburg


