Reserveer ook alvast in uw agenda de volgende datum!
Maandag 24 oktober 2022

L

ezing ‘Boeren, burgers en buitenlui’ door Ineke Hissink-Kapper.

w w w. h v s t e e n d e r e n . n l

De ledenavond is in Het Anker. De lezing start om 20.00 uur, de zaal
is vanaf 19.30 uur open. In haar presentatie wordt u aan de hand van

(hilarische) anekdotes en beeldmateriaal meegenomen in het verhaal over de
verstandhouding tussen bewoners van stad en platteland rondom Zutphen.
Een uitspraak van Ineke:

“Als we het platteland niet hadden gehad,
was de stad nooit geworden wat het nu is.”

Uitnodiging

Excursie ‘de Moezeköttel’
in Megchelen

De Historische Vereniging Steenderen nodigt u uit voor een
excursie naar ‘de Moezeköttel’ in Megchelen op zaterdag
24 september 2022. Megchelen is het geboortedorp van HVS-lid
Jan Visser; in ‘de Moezeköttel’ heeft hij, zij het kort, gewoond.

Zaterdag 24 september 2022
14.00 uur

D

Toldijk

Bij Welkoop hebben we echt verstand
van de beste voeding voor jouw dier.
Voor honden en katten, maar ook voor
paarden en knaagdieren hebben we een
passend voedingsadvies. Hoe groot is
het dier? Hoe oud? Beweegt hij veel of
weinig? Het speelt allemaal een rol bij de
juiste voeding.
Kom voor een gratis advies naar de
winkel. En onze adviseurs hebben zoveel
kennis en ervaring dat we het hele jaar
door durven te zeggen: voeding niet
goed, geld terug met onze 100%
tevredenheidsgarantie.

Toldijk

De Moezeköttel
Asbroek 2a
7078 AE Megchelen

e geschiedenis van het boerderijtje ‘de Moezeköttel’ begint in
1840. Het geheel was niet groter dan 1,7 hectare.

In maart 1945, bij de bevrijding van Megchelen, werden veel panden ver-

nield. Dat was ook het lot van het woongedeelte van het boerderijtje. Er werd
een noodwoning gebouwd waardoor er geboerd kon blijven worden. De

noodwoning werd, evenals het boerderijtje, ‘de Moezeköttel’ genoemd. Niet

Echt verstand
van voeding

verwonderlijk, want het was een piepkleine woning, niet veel groter dan een
schuurtje. In oktober 1951 verhuisde de familie Visser met hun twee oudste
zonen naar ‘de Moezeköttel’; zij hebben er ruim drie jaar gewoond.

Zutphen-Emmerikseweg 35

Om 14.00 uur wordt u ontvangen door vrijwilligers van Stichting

De Moezeköttel; zij vertellen u het verhaal van de enige bewaard gebleven
noodwoning in het dorp.

De excursie is incl. 2 consumpties bij de Moezeköttel. Kosten € 7,50 p.p.
Opgave van deelname vòòr 17 september via e-mail:

activiteiten@hvsteenderen.nl of 06 - 514 35 525 (Ben Lebbink).
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