
Uitnodiging 
Cultuurhistorie in het Renkums beekdal 

 

Onthulling bruggenhoofd en gedichtsteen op  
landgoed Keyenberg  

 
28 juni 2011, 14.00 – 17.30 uur 

 
De cultuurhistorie in het Renkums beekdal staat volop in de belangstelling. Op landgoed Keijenberg 

worden twee aansprekende historische elementen in ere hersteld. Op dinsdagmiddag 28 juni 2011 vindt 
de feestelijke onthulling plaats van de gereconstrueerde bruggehoofden en de replica van de 

gedichtsteen in het Vriendschapsbosje. De bruggehoofden zijn op 10 mei 1940 door Nederlandse 
militairen opgelazen met trotiel om de Duitse opmars te vertragen en zijn nu, op basis van oude 

ansichtkaarten, weer opnieuw opgemetseld. De gedichtsteen in het Vriendschapsbosje wordt door 
Nijhoff genoemd in zijn wandelboekje uit 1820. De steen bevatte een gedicht in het Latijn over 

vriendschap van de beroemde Nederlandse dichter Jeronimo de Bosch. Op basis van deze informatie 
en aanvullend onderzoek is een 'vrije' replica van de gedichtsteen gemaakt.  

 
De middag begint om 14.00 uur met een ontvangst in rijksmonument Everwijnsgoed (Bennekomseweg 
10) op landgoed Keijenberg. Na enkele korte presentaties volgt er een wandeling, waarbij de herstelde 
elementen zullen worden onthuld. De middag zal worden afgesloten met een borrel in Everwijnsgoed. 

 
Deelname aan de middag is gratis.  

Aanmelden bij Marlide Rooding, Stichting Probos. Tel. 0317-466551 of mail@probos.nl. 
 

  
Programma 
14.00 uur Ontvangst op rijksmonument Everwijnsgoed
14.30 uur Welkom door Stichting Probos (Patrick Jansen)
14.40 uur Presentatie gemeente Renkum (Michiel Lassche) over de geschiedenis van het 

Renkums beekdal



 
Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Probos en wordt gefinancierd door: 
 
 

14.55 uur Presentatie Waterschap Vallei & Eem (Marjan Brouwer) over de geschiedenis van de 
bruggehoofden 

15.10 uur Presentatie Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw (Gijs van Reenen) over de geschiedenis 
van de gedichtsteen

15.30 uur Wandeling met: 
Opening van bruggehoofden door Waterschap Vallei & Eem en overdracht aan 
provincie Gelderland (Paul Thissen)  
Opening van gedichtsteen door Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw en overdracht 
aan Staatsbosbeheer (Frank Klinge)  

17.00 uur Borrel op Everwijnsgoed


