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HANS BUIS

BEMMEL 0481 461820
w w w . h e r m s e n - h e r m s e n . n l

Karstraat 77 - Huissen - 026 325 84 35

KOM EENS BINNEN...

TAPIJT - GORDIJNEN - PVC - VINYL 

LAMINAAT - MARMOLEUM - KARPETTEN 

BROCANTE - WOONACCESSOIRES

DE EERSTE 
KLEURNECTAR 
ZONDER 
AMMONIAK!

ook voor heren
              & kinderen...

Nood-zakelijk richt zich o.a. op 
administratieve, fi nanciële 

dienstverlening voor het MKB en 
ZZP’er, biedt ook hand en 

spandiensten aan de winkelier 

Angelique 
van Diepeningen
+ 316 38 755 707

nood-zakelijk@live.nl

Nood-zakelijk





Bemmel   Markt 41a
Gendt      Dorpstraat 28

De ambachtelijke slager in Lingewaard!
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OBC Bemmel 
vmbo-t

OBC Bemmel 
havo-vwo

OBC Elst
Van der Duyn van 

OBC Huissen
Julianastraat 17 

www.overbetuwecollege.nl

OBC Bemmel Jouw Wereld

OBC Elst Veilig & Betrokken

OBC Huissen Hart voor de leerling

www.r inke l t inke l .n l
Langest raat  25  -  Hui ssen

- Betaa lbaar  en  or ig inee l  spee lgoed  

      -  Vrol i jke  kraamcadeaus   

        -  K inderboeken  en  Spe l len

       -  Spee lgoedadvies  op  maat    

-  Voor  k inderen  van 0 t/m 12  jaar

Nieuwsgier ig  ?
Kom naar  onze  w inke l  o f  neem een k i jk je  in  onze  webshop  !











het Vlaggendocumentatiecentrum Nederland vraagt naar een eventuele Bemmelse vlag, wordt 
geantwoord dat er zo'n vlag bestaat: een wit veld met daarop drie zwarte schaaktorens. Wanneer die 
witte vlag werd vastgesteld stond niet in de stukken. 
 
(Zie mail Gijs Bouwman dd 7 maart voor afbeelding wapen Bemmel) 

 

ANGEREN, geen wapen, wel een vlag 

Angeren maakte tot 2001 deel uit van de gemeente Bemmel en bezit daarom niet over een wapen. 

Sinds enkele jaren heeft Angeren echter wel een vlag. Deze vlag kwam tot stand dankzij de 

ondernemers vereniging van Angeren en met behulp van historici Robert Melchers en Geert Visser. 

 

Riddergeslacht Van Angeren 

Toen de ondernemersvereniging filosofeerde over hoe hun dorp beter op de kaart kon worden gezet, 

kwamen ze uit bij een vlag. In 2009 doken Robert Melchers en Geert Visser in de lokale geschiedenis 

en ontdekten een wapen dat ridders in de middeleeuwen in Angeren op hun schild hadden 

afgebeeld. Dit wapen van het riddergeslacht Van Angeren plus de Angerense kleuren rood en blauw 

komen terug in de nieuw ontworpen vlag. (afbeelding ridderwapens: zie mail Robert Melchels van 

19 maart) 

 

De bedoeling is dat Angerenaren de vlag ophangen bij evenementen in hun dorp. Wie er één koopt, 

krijgt er een protocol bij waar in staat wanneer de vlag uit mag, bijvoorbeeld tijdens de kermis en bij 

de jaarlijkse braderie De Lentekriebels. 
 
Historici Robert Melchers en Geert Visser met de 
Angerense vlag 
 
 
 
DOORNENBURG, geen wapen, wel een vlag 
Ook Doornenburg was geen zelfstandige 
gemeente, maar hoorde tot 2001 bij de 
gemeente Gendt. Doornenburg wilde graag, net 
als Angeren, een eigen vlag. Dankzij een initiatief 
van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel Van 

Doornenburg en Honderdmorgen, de Historische Kring Doornenburg en Kasteel Doornenburg werd 
er een nieuwe vlag ontworpen. De vlag werd gepresenteerd tijdens kermismaandag op 21 september 
2009 op Kasteel Doornenburg. 
 
Willem Van Doornenburg 
In de vlag van Doornenburg is het wapen van het riddergeslacht Van Doornick verwerkt, de eerste 
bewoners van kasteel Doornenburg. De eerste die in de historische bronnen als ‘Heer van de 
Doornenburg’ wordt genoemd, was Willem van Doornick (1295-1345). Na de verwerving van het 
kasteel noemde hij zich ‘Willem Van Doornenburg’.  
Gelre getrou 
De Doornenburgse vlag heeft een rode dwarsbalk en een wapen met helm in de kleuren rood, wit en 
zilver. Bovenop de helm bevindt zich een hazewindhond. De hond zit op een hoed en draagt een 
rode halsband. De wapenspreuk is: Gelre Getrou (Trouw aan Gelre). 
 

 
 
De vlag kan tijdens evenementen worden opgehangen, zoals de kermis, 1e communie, carnaval, 
intocht Sinterklaas, buurtfeest, jubileum, etc. 
 

Het wapen van HUISSEN 

Huissen hoort pas sinds 1816 bij Nederland 

Vanaf 1242 is Huissen bekend als een plaats waar de graven van Kleef tol hieven. Rond 1348 verhief 

Dirk IX van Kleef (de Hertog van Kleve) Huissen tot stad. Vanaf 1609 behoorde de stad tot 

Brandenburg en vanaf 1701 tot Pruisen, een voormalig staatje, ooit gelegen in het noorden van 

Duitsland en Polen. Huissen was destijds de meest westelijke stad van Pruisen, een vreemd idee. Pas 

in 1816 werd het grondgebied bij Nederland gevoegd. 

 

Rooms-Duitse kleuren en een zwaan 

Het wapen van Huissen is afgeleid van het oudste wapen van Kleef. Op zegels en munten uit de 

middeleeuwen kwam de zwaan al voor en werd het schild gedekt met een stedenkroon. 

De zwaan vindt zijn oorsprong in de Lohengrinzwaan. (Lohengrin is een fictief figuur uit de legendes 

van Koning Arthur en verhaalt over iemand die in een zwaan wordt betoverd.) Ter onderscheiding 

van het Kleefse wapen is de zwaan gedraaid. De kleuren waren de oude Rooms-Duitse kleuren en 

werden door de meeste Kleeflandse steden gevoerd.  

18 maart 1861 "Een schild van keel (= rood) met eene linksgaande zwaan van zilver." 
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Bemmel:  De Plak 30  tel. 0481 459 990

Huissen:  Wijngaarden 1  tel. 026 325 5472

w w w . b a k k e r i j e n g e l e n . n l

Woerdsestraat 4

6684 DL  Ressen 

0481 - 464027
Dagelijks geopendde Woerdt

www.dewoerdt .n l

Gespecialiseerd in streekproducten

AUTO ALLIANCE

Auto Alliance 
Renault en Dacia 
Erkend reparateur 
voor deze regio! 



PUUR gevoel
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KAATJE 
Mode & Accessoires 

interieurbouw

scheepsbetimmering

spuitwerk 

Tel. 026-3275683

Fax 026-3275992

"KAANDORP"
INTERIEURBOUW

KAATJE 
Mode & Accessoires 



Iedere woonwens kunnen we uitvoeren, 
produktie van een compleet interieur tot 
aanvulling op de bestaande inrichting.

Paul Sessink: “Mensen komen hier 
met een foto van een meubel dat ze 
ergens gezien hebben. Of zoeken een 
bijpassend meubel voor hun bestaande 
interieur. Veelal is dit niet te koop in de 
reguliere woonwinkels omdat indeling, 
stijl of formaat niet aansluit bij de wens 
van de klant, hierin kunnen wij uitkomst 
bieden.”

Volgende stap is aan tafel te gaan zitten 
met een kopje kof�e, foto’s doorspreken 
en op schaal een tekening maken van 
het meubel.
Wij nemen de tijd om met u te bespreken 
wat uw wensen zijn en helpen u 
een goede weloverwogen keuze te 

maken. Dit alles wordt bespoken in de 
showroom, die vol staat met eetkamer 
en woonkamer settings van ruim 
1000m2.

Sessinkslapen.nl een mooie slaap-
winkel waar de nodige, in eigen fabriek 
gemaakte, boxsprings staan. Goed sla-
pen in een rijke uitstraling, maar waar u 
ook terecht kunt als u fysieke klachten 
heeft.

Zo hebben we (Swiss Made) matrassen 
in onze collectie die verlichting kunnen 
brengen in rugpijn, reuma, artrose en 
doorliggen. Voor iedereen, jong, oud, 
met of zonder speci�eke klachten  
kunnen we advies geven voor een 
heerlijk bed.

Ongedwongen shoppen, betaalbare meubelen en vakkundig advies in een 
huiselijke sfeer, het recept voor een succesformule! Wilt u zich niet beperken 
tot de standaardmaten en uitvoeringen? De kracht van Sessinkwonen.nl is 
maatwerk en veelzijdigheid!
Wij produceren meubelen van strak modern in kleur gespoten MDF tot rustiek 
Castleline eiken meubelen. Door meer dan 20 jaar meubels op maat te maken, 
aangevuld met de vakkennis van onze meubelmakers is vrijwel alles mogelijk. 
Zij hebben allen hun eigen stijl en dit is aan Paul Sessink om de juiste man op 
de juiste klus te zetten.

Geschenkmanden ook via 

onze webshop te bestellen

7 dagen per week geopend 

van 06:00 tot 22:00 uur




