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Beste donateurs en belangstellenden,
Hartelijk welkom bij onze najaar nieuwsbrief.
We hadden u graag uitgebreid willen informeren over al het werk dat we met alle vrijwilligers het
afgelopen half jaar hebben verzet, maar helaas door de coronamaatregelen is het net als vorig jaar bij
individuele activiteiten gebleven. Er is regelmatig gemaaid en gezorgd dat de zerken er netjes bij lagen
maar de wat grotere klussen zijn blijven liggen. Ook konden we de groep geocachers niet uitnodigen
om ons te komen helpen.
Echter gezien de ontwikkelingen wat betreft het coronavirus, hopen we volgend voorjaar weer flink de
handen uit de mouwen te kunnen steken.
In de voorjaarseditie van onze nieuwsbrief hebben we gemeld dat het bestuur een kapvergunning heeft
aangevraagd voor 2 bomen. Een vergunning voor 1 boom is verleend. De gemeente Tiel heeft
aangegeven meer tijd nodig te hebben om een beslissing te nemen over de tweede boom. Hopelijk
kunnen we voor het broedseizoen van het volgend voorjaar de werkzaamheden laten uitvoeren. We
houden u op de hoogte.

Pas gemaaid.

Foto’s Alie Willems

Op 30 augustus 2021 is op bijna 90- jarige leeftijd in zijn woonplaats Wassenaar, Gijsbert Heuff
overleden. Gijs Heuff is bij de families Heuff bekend door zijn boek over de stamboom van de familie
Heuff “Van linie en stamme Hueff”.
De Stichting heeft voor het boek diverse foto’s uit haar archief aangeleverd.
Bijzonder is dat van degenen die zijn begraven of bijgezet op de familie begraafplaats in Kapel, de
grafnummers in het boek worden vermeld.
In 2008 vond de boekpresentatie plaats in Hofstede Poelzicht. Na afloop hebben een kleine 50
familieleden de begraafplaats bezocht.

Foto’s Marga Heuff

Al onze donateurs zijn ons heel dierbaar, maar
soms mag je er wel een paar uitlichten. Onze
oud voorzitster, mevrouw van Geen -Versteegh,
heeft de Stichting verblijd met een grote
financiële bijdrage. Hiermee kunnen we flink
wat onderhoud bekostigen.
Heel hartelijk dank!

De heer en mevrouw Laane-van Geen hebben
de kosten van het opmaken van het uitgebreide
inspectierapport van het bomenbestand, voor
hun rekening genomen.
Ook hier voor dank!

‘t Huis ten Ham Kerk Avezaath
Als u rijdend vanuit Tiel via de Culemborgse Grintweg, de brug over de Linge en de Daver op gaat,
treft u aan uw linkerhand verscholen achter het groen, ‘t Huis ten Ham aan. Het huis is generaties
lang bewoond geweest door leden van de familie Heuff.
Bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wordt
’t Huis ten Ham omschreven als: Een Herenboerderij
met verdieping en zadeldak tussen puntgevels, een
vroeg 19e- eeuws karakter, doch door de middenpartij

met omlijsting van deur en bovenvenster
vertoont het Rococo vormen.
En twee grote dakkapellen met frontbekroningen van vleugelstukken.

Herinneringen aan het huis en haar bewoners
Na de technische verhandeling van de Rijksmonumentendienst geven we het huis wat leven door de
herinneringen van twee broers, Gijs en Dik Heuff wiens vader op ’t Huis ten Ham is geboren en daar
zijn jeugd heeft doorgebracht. Beide broers herinneren zich vooral de vakanties bij hun grootouders,
met het rondstruinen in alle hoeken van de zolder en in de grote tuin met de fruitbomen. De kerst- en
oudejaarsbijeenkomsten waar de hele familie bijeen was in het grote huis. De slederit, dik ingepakt in
de arrenslee door het verstilde landschap met rinkelende belletjes op weg naar de kerk. En de
verjaardagen, de zeldzame momenten waarvoor de salon werd opengesteld en waar dan naast ooms
(veel met de naam Gijsbert) tantes, neven en nichten, ook de dominee en de burgemeester een glaasje
brandewijn mee dronken. Het zijn dierbare herinneringen van Gijs en Dik. Gijs Heuff is, zoals wij aan
het begin van de nieuwsbrief gememoreerd hebben, kortgeleden overleden.
Bronvermelding: Gijs Heuff, Van linie en stamme Hueff. Dik Heuff, herinneringen opgeschreven ter
gelegenheid van een familiedag.
’t Huis ten Ham
Johan Adriaan Heuff (1776-1828) eigenaar van o.a.
huis De Steenakker, de Hamsche Brug en ’t Huis ten
Ham woonde op de Hamsche Brug maar vanaf 1818
betrok hij ’t Huis ten Ham. Daarna is het huis een aantal
keren van vader op zoon vererfd.
Het gezin van kunstschilder Cees Heuff en
Marga Heuff-von Oven hebben er tot 1971 gewoond

De Stichting Begraafplaats Erven M.J. Versteegh dankt u hartelijk voor uw belangstelling en
wenst u alvast een coronavrij jaar. Graag tot de volgende nieuwsbrief.
Voor meer informatie of een bezoek aan de begraafplaats kunt u contact
opnemen met een van onze bestuursleden.
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Uw gift houdt ons bezig!
Voor uw donaties:
Rek.nr. NL96ABNA0538116226 t.n.v.
Stichting Begraafplaats Erven Versteegh
Bij voorbaat onze hartelijk dank.

