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Na een lange tijd van weggeweest is het nieuwsblad er weer,  

door verschillende oorzaken was het in 2013 en begin 2014 niet mo-

gelijk om het blad te maken.  

Ik ga hier ook niet verder op in maar wees blij het is er weer.Wat kun-

nen jullie verwachten, dat begint met een aantal foto’s van de eerste 

bijeenkomst deze zijn gemaakt tijdens de wisseling van de wacht 

( herstel… wisseling van het bestuur ). 

Momenteel is het nieuwe bestuur met van alles en nog wat bezig dus 

er zal hier en daar nog wel een steekje los hangen van dit nieuwe 

kleed maar er wordt hard aan gewerkt om alles op tijd vast te knopen. 

Alvast onze excuses hiervoor.                                                                         Hierboven een van de voertuigen van het museum                                                                                                       

In dit nummer zoals aangegeven, foto’s, informatie, nieuwtjes, afijn lees het zelf maar,  

Ik ben bezig met het organiseren van een leuke trip vanaf de Hooge Bongert naar het Arnhems Oorlogsmuseum voor een be-

zoek .Daar zit wel een gering kostenplaatje aanvast. Aan de hand van het aantal deelnemers kunnen we bepalen hoeveel dat zou 

moeten kosten per persoon  daarin zit het vervoer met een aantal voertuigen uit  WW 2, 

 Tijdens het bezoek verteld een gids over wat er allemaal te zien is in het museum , er is ook een rolstoel aanwezig voor diegene die 

moeilijk te been is en koffie/ thee zit bij de prijs inbegrepen, er van uitgaande 10 personen liggen de kosten rond 25 euro p.p 

Het museum geeft aan hieraan mee te werken maar kan dit helaas niet voor niets doen. Verder op in dit nummer , 

nog een paar foto’s van diorama’s die te zien zijn in het museum. Aanmelding voor deze trip ligt op tafel. 

De Hooge Bongert op de 2e Zaterdag van April (12/04)  

Lezing over Code Talkers 

Er komt een gastspreekster die jullie  

wat wil gaan vertellen over deze man-

nen. Verderop in dit blad iets meer 

hierover. 

Meld u aan: 

De redactie van de “Bijbabbelaar” 

kan niet zonder uw bijdrage om ook 

de inloopmiddagen en de site inter-

resanter te maken.. De stoel moet 

dus gevuld worden door u. 

Lijkt het u of uw partner of uw naas-

ten iets om eens wat te babbelen 

over het verleden van u zelf of vader 

moeder opa oma stuur dan even 

een mail naar:  

redactie@veteranendeliemers.nl 

Dan nemen wij contact met u op 

P.s: of spreek Rob Smits aan indien 

u niet over internet beschikt 

Ook in dit nummer een uitnodiging om het Politiemuseum te kunnen gaan bezoeken 

voor diegene die dat wil. Om kort te zijn :er gaat van alles gebeuren dit jaar ook wil-

len. 

Nou jullie zijn een beetje bijgepraat   

Veel lees plezier en tot ziens bij de Hooge Bongert 

Paul 
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Nico & Ger worden bedankt door William                                  Nico & Ger nemen afscheid van de Veteranen als oud bestuursleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  De oud bestuursleden met hun beloning voor hun inzet   

 

 

 

 

 

 

 

 

              Heren... uw Missie zit er op                                                             En hier het nieuwe bestuur...uw Missie begint        
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Hierbij een uitnodiging voor alle Veteranen 

In het politiebureau te Velp is in de kelder een klein politie museum gehuis-

vest. 

Drie ruimtes zijn in gebruik, 1; geschiedenis en gebruiksvoorwerpen van de 

politie, 

ruimte 2; een grote collectie wapens van antiek - penvuur tot heden, ook veel 

wapens uit de periode WO II zijn aanwezig.  

Ruimte 3; opsporing/recherche. 

Het leuke van dit museum is dat er overal een verhaal aan vast zit. 

Uniek is onze grote wapen collectie, deze is eigendom van het Ministerie van 

Justitie en wij mogen categorie 1,2 en 3 wapens voor handen hebben en die wij dus ook in ons bezit hebben. 

( Onze wapens zijn niet onklaar gemaakt). 

Wij hebben ( uniek ) het pistool van Rauter in ons bezit dat in Beekbergen bij zijn aanslag door het verzet is buit gemaakt. 

Zie voor meer informatie op : www.rhedenspolitiemuseum.nl 

Jullie zijn na afspraak altijd welkom, overdag en of avonds, kan ook verdeeld wor-

den in  bv 2 groepen op verschillende data. 

Wij, het bestuur kijken graag uit naar jullie komst. 

Bezoek is ook mogelijk bv tijdens een familie dag, jullie sport of andere vereni-

ging. 

Toegang voor bezoek is gratis. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bezoek neem dan contact op met onze 

coördinator op het telefoonnummer 0900-8844, vraag naar Frieda Klijnsmit, Re-

gio Gelderland-Midden. 

Aanvragen per e-mail gelieve u te doen via de contact-pagina: 

www.rhedenspolitiemuseum.nl 

Het Rhedens Politiemuseum is gevestigd in het politiebureau op het adres: 

Stationsstraat 40  

6881 WB Velp Gld. 

In het Rhedens Politiemuseum is de historie van het Rhedens Politiekorps te volgen vanaf 1917, het jaar waarin voor het eerst van 

georganiseerde politieactiviteiten in de gemeente Rheden sprake was. Een uitgebreide collectie van voorwerpen die op enigerlei 

wijze in handen van de politie zijn gekomen, wordt tentoongesteld. Te denken valt hierbij aan goederen die zijn in beslag genomen 

na een overtreding of misdrijf, maar ook zaken die na de Tweede Wereldoorlog op en in Rhedens grondgebied zijn achtergebleven.  

Ook wordt de collectie regelmatig door schenkingen van particulieren verrijkt. 

Het museum omvat verder een grote verzameling uniformen en uitrustingsstukken, opsporingsmiddelen, falsificaties, vuur-, slag- en 

steekwapens, en oorlogsmemorabilia.Leuk en uniek is ook de fotocollectie.  

Deze geeft niet alleen een beeld van de politie o.a. in Velp maar laat ook mooi het straatbeeld van Velp en de andere dorpen in de 

gemeente Rheden zien, vanaf +/- 1920 tot 1980.Het museum is vooral bedoeld voor educatieve doeleinden. 

Het museum drijft geheel op de inzet van vrijwilligers, ontvangt geen subsidie, heft geen toegang en bestaat bij de gratie van dona-

teurs en giften.                                                                                                                                                               

Voor vervoer... Moet u zelf zorgen.                                                                                                                                Groeten Kees Prins. 

Het pistool van Generaal Hanns Rauter 

Merk: CZ - Böhmische Waffenfabrik A.G. in 

Prag; 

Model: 27; 

Kaliber: 7,65 mm; 
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De Hal: 

In de hal zijn tal van objecten tentoongesteld: opengebroken kluizen, verkeersmidde-

len, foto-billboards, oude verkeers- en andere borden. 

Zaal I - Algemeen 

Hierin bevinden zich een aantal deelverzamelingen: 

Foto's, handgeschreven boeken: dagrapporten; rangonderscheidingstekens uit tal van 

landen; slag- en steekwapens, in beslag genomen goederen, waaronder illegale zend-

apparatuur, falsificaties; politiewerktuigen en hulpmiddelen; uniformen op poppen; 

meubilair, enzovoort. 

Zaal II: - De Wapenkamer 

In de wapenkamer is een uitgebreide collectie vuurwapens en munitie te zien. 

Alle tentoongestelde wapens en munitie zijn permanent en onherstelbaar onklaar 

gemaakt maar geven de geïnteresseerde bezoeker een goed beeld van de ontwikke-

ling van hand- en schoudervuurwapens van +/- 1800 tot heden. 

Bijzonder zijn Opa's kistje en een pistool wat bij de aanslag op Rauter, bij de Woeste 

Hoeve, van de man is afgenomen. 

Zaal III - Opsporing 

In deze zaal is aandacht geschonken aan Dactyloscopie, de leer van de vingerafdruk-

ken, en tal van andere zaken en technieken uit het dagelijks leven van de recher-

cheur van weleer. 

In deze zaal is ook onze uitgebreide verzameling petten uit vele landen van de wereld 

ondergebracht. 

Ook oude lesboeken, wetboeken en formulierboekjes hebben hier een plaats gevon-

den. 

Omdat het Rhedens Politiemuseum volledig afhankelijk is van de inzet van enkele vrijwilligers, is het uitsluitend door kleine groe-

pen van 10 tot 50 personen, op afspraak te bezoeken. 

De groepen die ons bezoeken zijn afkomstig van scholen, bedrijven, verenigingen en dergelijke. 

Wij zijn niet in staat te voorzien in kinderpartijtjes. 

Eén maal per jaar proberen wij een open dag te organiseren, dit wordt ruim van tevoren in de lokale pers aangekondigd. 

Het postadres luidt: 

St. Het Rhedens Politiemuseum 

p/a Alexanderstraat 25 

6882 BD Velp Gld.
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Op 27 mei 1994 opende het Arnhems Oorlogsmuseum voor het 

eerst haar deuren voor het grote publiek.Wat eens als hobby is 

begonnen, heeft nu vaste vorm gekregen in een uniek museum, 

zowel op lokaal als regionaal niveau.Op verscheidene plaatsen in 

de wereld zijn oorlogsmusea gevestigd waarin collecties zijn 

ondergebracht die zijn gericht op bepaalde perioden of specifie-

ke gebeurtenissen uit die tijd. 

Het Arnhems Oorlogsmuseum geeft behalve een algemeen over-

zicht vooral een zo nauwkeurig mogelijk beeld van wat er zich 

allemaal in Arnhem en omgeving heeft afgespeeld tijdens de 

oorlogsjaren. 

Het doel van dit particuliere museum is om de herinnering aan 

deze belangrijke episode in de geschiedenis levend te houden 

en een unieke collectie te bewaren voor het nageslacht.De collectie is mede mogelijk gemaakt door particulieren die in het bezit zijn 

van unieke materialen. Het museum krijgt met regelmaat schenkingen van dergelijke materialen en voorwerpen van mensen die 

graag willen dat hun schenking met liefde en zorg tentoongesteld wordt voor een breed publiek. 

Deze schenkingen leveren een bijdrage aan het voortbestaan van het museum en aan het vermeerderen van de kennis over de 

oorlogsjaren bij jong en oud. 

Het gebeurt regelmatig dat mensen naar ons museum komen of een e-mail sturen met foto's van diverse materialen uit deze perio-

de. Niet alleen uit Nederland, Duitsland of Engeland maar ook uit andere landen die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog 

De toegangsprijzen Per persoon: 

Volwassenen € 7,00 

Kinderen tot en met 4 jaar gratis 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar € 5,00 

Volwassenen 65+ € 5,00 

Groepen (vanaf 20 personen) € 5,00. 

Veteranen van WOII gratis 

Gratis parkeren 

Wij beschikken niet over een pinautomaat. 

Betalingen alleen contant. 

Wij accepteren geen creditcards. 

U kunt uw Museumkaart hier niet gebruiken.                                   

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2013, wijzigingen voorbehouden.    

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.  Let op: de kassa sluit om 16.30 uur!  

Het museum is gesloten op maandagen, beide Kerstdagen (25 en 26 december) enop Oud- en nieuwjaarsdag (31 december en 1 

januari). 

Toegankelijk voor mindervaliden. Geen huisdieren m.u.v. blindengeleide- en hulphonden. 

 

           Foto’s en informatie Arnhems Oorlogsmuseum                                                   
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Jullie hebben vernomen dat er een gastspreekster op de bijeenkomst 12-04-2014 komt. 

Zij gaat een stuk doen over de Navajo indianen deze gasten werden ingezet door het Amerikaanse leger om gecodeerde 

frontberichten te verzenden tussen alle Amerikaanse strijdkrachten die  de taak hadden om de Japanners te verjagen. 

In de film ( Hollywood versie ) Windtalkers laat men zien hoe dat in z’n werk ging. Meer vertel ik er niet over, 

 dat kan de gastspreekster beter dan ik. 

Zij brengt ook een aantal foto’s mee over Nederlands—Indië deze kunt u na hartelust inzien. 

De naam van de gastspreekster: Pauline Otten  ( vrijwilligster van Arnhems Oorlogs Museum ) 

 

Er zijn nieuwe koffie/ thee bonnen met het logo van ons zelf deze zijn vers van de pers. 

 

 

    

 

 

 

 

De  site : www.veteranendeliemers.nl , is weer te bezichtigen op het internet . Hou er rekening mee dat Rob er nog aan werkt, 

dus het kan zijn dat nog niet alles werkt maar … dat gaat zo snel mogelijk  veranderen en dan werkt alles wel. Kijken dus. 

De laatste bijeenkomst was redelijk bezet door de die hards, maar ook jullie worden door ons aan het werk gezet ( oh ja? ). 

Ja aan jullie  rest ook nog een werkje, dat wil zeggen: kennen jullie nog andere veteranen en oud gediende sleep, ze dan ook na de 

bijeenkomsten in de Hooge Bongert  zeg voor mij part dat ze geen cadeau’s meer krijgen van Sint en Piet  of vertel ze iets anders, 

als je ze maar kenbaar maakt dat het veteranencafé er ook voor hun is. 

 

Op  donderdag 10 april 2014 heeft de bond van wapenbroeders een wapenbroedersmiddag  

In het ECHOS Home “ de landing “ ( PMT )  aan de deelenseweg te Schaarsbergen aanvang 13.00 uur. 

Tevens is daar ook Klaverjasmiddag. 

 

Open dagen defensie 

               Landmachtdagen                                                Marinedagen                                                             Luchtmachtdagen   

Maandag 12 en dinsdag 13 mei 2014                  Geen Marinedagen dit jaar                                 Vrijdag 20 en Zaterdag 21 juni 2014 

Gen Maj de Ruyter van Stevinckkazerne                                                                                                       op vliegbasis Gilze-Rijen 

               in Oirschot 

 

Nou dit waren de nieuwtjes en verzoekje en andere info weer, dan weten jullie weer wat meer. 
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 Nou dit was het weer voor even ik hoop dat jullie wat ideeen hebben opgedaan en anders dat jullie in elk geval iets te lezen heb-

ben gehad. 

In de komende nummers  meer over van alles wat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

 

Speciaal voor de Veteranen en partners  

hebben wij op vertoon van de Veteranenpas   een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

 

Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


