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VAN DE VOORZITTER

Met het uitzicht op een met sneeuw bedekte sprookjestuin (ik ver-
geet nu even dat dezelfde tuin er onder die sneeuw eigenlijk een
beetje verwaarloosd bij ligt) ben ik in de juiste stemming om mijn
jaarlijkse praatje te schrijven.
Ik hoop dat u allen fijne, gezellige kerstdagen hebt gevierd en dat
degenen die verdriet hadden, juist in die tijd extra aandacht en
liefde van hun familie en omgeving hebben gekregen.
Mede namens het bestuur wens ik u een gezond en gelukkig 2010.
Ja, ook gelukkig, want al hebben de meesten van ons het ‘grote’
geluk achter zich, de kleine ‘gelukjes’ van alledag zijn het leven
meer dan waard. Maar je moet ze wel willen zien, horen, ervaren:
een mooie bloem, een prachtig lied, een kinderhandje, een lief
gebaar… het kan je dag zo maar goedmaken.
We hebben een goed verenigingsjaar achter de rug. Goed bezochte,
boeiende lezingen, interessante excursies en als hoogtepunt de
vier filmavonden in Harfsen met de film ‘Liever geen bezoek’ van
Andries Udink. Andries heeft inmiddels de bevestiging dat TV
Gelderland zijn film in het voorjaar gaat uitzenden. Zo mogelijk
zullen we dag en tijd in de media vermelden. 
En natuurlijk hopen wij in datzelfde voorjaar van de daken te kun-
nen roepen, dat de restauratie van ‘ons’ Tramhuisje is begonnen.
Veel vergaderingen, veel inspanningen om subsidies binnen te
halen, teleurstelling verwerken als er een negatief bericht binnen-
komt, een hoeraatje bij succes: de vele details ga ik u nu besparen,
maar geloof me, ik lig er echt wel eens wakker van. De vechtlust
blijft echter onverminderd groot!
En diezelfde positieve instelling zie ik ook bij de werkgroepen. U
weet het, zonder al die betrokken vrijwilligers kan een vereniging
niet floreren. U zult er het komend jaar veel over en van horen. 
In het Jaar van de Traditie hebben we ook onze traditionele vrij-
willigersavond weer gehouden en de sfeer op die avond beloofde
alle goeds voor 2010. Een woord van dank, mede namens het
bestuur, aan de vrijwilligers en alle trouwe leden van De Elf
Marken!
(Ik vroeg u vorig jaar naar uw eigen tradities. Het zou een mooi
tijdsbeeld kunnen geven. Helaas, geen reacties ontvangen.
Vergeten? Kan ook nu nog en u komt heus niet met naam in Ons
Markenboek, tenzij u dit zelf wilt).

W.J  Holtslag-Harkink
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MEDEDELINGEN VAN HET 
BESTUUR EN DE REDACTIE

In het vorige nummer van Ons Markenboek zijn de lezingen van
dit seizoen al uitvoerig aan de orde gekomen. Daarom nu alleen
een herhaling van plaats, datum en onderwerp van de drie lezin-
gen en dia-avonden die in de tweede helft van dit seizoen op het
programma staan. 
Epse: kerkje Protestantse gemeente, donderdag 18 februari 2010.
Dialezing door de heer Gijs van Elk van de Stichting Industrieel
Erfgoed Deventer over het werk van deze stichting. Aanvang 20.00
uur. 
Almen: Ons Huis, donderdag 18 maart 2010. Mevrouw I. Sloet zal
een lezing verzorgen over de schilder Odilon Redon en de collectie
Bonger. Deze lezing betreft de jaarlijkse gezamenlijke activiteit
met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem.
Aanvang 20.00 uur. 
Gorssel: De Roskam, dinsdag 30 maart 2010. Deze avond houden
we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ook dit jaar hebben wij weer
enige reglementair aftredende bestuursleden, namelijk mevrouw
W.J. Holtslag-Harkink en de heren W.J. Besselink en P. Staal. Wij
hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging
willen geven. Na de ledenvergadering zal Co Roording een presen-
tatie houden over Ludger en de bekering van de Saksen tot het
christendom als gevolg van het werk van deze Friese zendeling.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal om 20.00
uur de lezing beginnen.

Inloopochtend nieuwe inwoners
Op uitnodiging van de gemeente hebben wij op 3 oktober 2009
samen met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem in
de foyer van de Lochemse schouwburg deelgenomen aan de
inloopochtend voor die inwoners in de gemeente Lochem die in het
afgelopen jaar hier zijn komen wonen. Wij hebben ons daar onder
andere gepresenteerd met een doorlopende diavoorstelling
bestaande uit beelden van alle kernen van nu en uit het verleden.
De opkomst van ongeveer 200 personen overtrof onze verwachtin-
gen. Nieuwe leden en andere contacten zijn het resultaat. 

Archeologische waardenkaart
Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem en onze ver-
eniging kregen van wethouder Thijs de la Court de vraag om mee
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te werken aan het tot stand komen van een archeologische waar-
denkaart van de gemeente Lochem. Ons lid Maarten Fabery de
Jonge, ex-voorzitter van de Archeologische Werkgemeenschap
Nederland afdeling Deventer e.o., zal ons in de werkgroep van de
gemeente vertegenwoordigen.

De Lochemse (en Gorsselse) canon
Deze met veel enthousiasme opgezette canon van de gemeente
Lochem zal vermoedelijk in de loop van 2010 in boekvorm verschij-
nen. Er zijn daarover gesprekken gaande met de directie van de
Walburg Pers in Zutphen. 

Lustrumjaar bevrijding 
Omdat het dit jaar een lustrumjaar van de bevrijding is, zal er in
mei meer dan in de laatste jaren gebruikelijk was aandacht aan de
bevrijding geschonken worden. Onze vereniging zal haar steentje
aan de 65e herdenking bijdragen. Concreet kunnen we nog niets
melden, maar houdt u de plaatselijke pers in de gaten. 

Genealogische dag
De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij
dit jaar op zaterdag 5 juni haar jaarlijkse genealogische dag orga-
niseert in Ons Gebouw, Sporkehout 4-6, Harfsen. 
De werkgroepleden nemen dit jaar de stamboom van de familie
Ruiterkamp onder de loep. 

Gorssel in oude ansichten
De boekjes ‘Gorssel in oude ansichten’, deel 1 en 2 zijn herdrukt.
Exemplaren zijn te koop bij boekhandel Bechtle in Gorssel. 

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 
27 maart 2010 bij de redactiecommissie binnen te zijn 
(indien mogelijk met afbeelding).
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JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2009

Zoals u in de overweging van onze voorzitter hebt kunnen lezen
beschouwen we de vier filmavonden in Harfsen met de film ‘Liever
geen bezoek’ van Andries Udink als het hoogtepunt van 2009. 
Het bestuur vergaderde zeven keer in het Richtershuis en is bijna
compleet. Alleen voor Harfsen/Kring van Dorth zijn we nog steeds
op zoek naar een tweede vertegenwoordiger.  
In 2009 is het ledental opnieuw weer iets gegroeid. Ultimo 2009
hebben we 736 leden en 62 sponsors. Per 1 januari 2010 mogen we
weer een aantal nieuwe sponsors verwelkomen, zodat we dan
boven de 800 leden komen. Het vermelden waard is nog dat de fis-
cus De Elf Marken erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI-instelling). Giften aan onze vereniging komen daarmee in
aanmerking voor aftrek bij uw belastingaangifte. 
Activiteiten van de verschillende werkgroepen:
Redactiecommissie: Ook dit jaar verscheen Ons Markenboek weer
vier maal. Het verontrust de redactiecommissie dat ze steeds meer
moeite moet doen om kopij te verzamelen. 
Redactiegroep boek Eefde: Deze uit zeven Eefdenaren bestaande
groep kwam tien keer bijeen. Aanvankelijk lag het in de bedoeling
om het boek al in 2009 te laten verschijnen, maar dit bleek niet
haalbaar. Enkele hoofdstukken zijn zo goed als gereed, maar voor
een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de middenstand, moet
nog veel uitgezocht en geverifieerd worden. 
Excursiecommissie: Als vervolg op de dialezing in Epse over 
kasteel Twickel had de commissie op 18 juni een excursie naar de
tuinen en het kasteel georganiseerd. Het maximum aantal van 
50 deelnemers nam hieraan deel. Voor diegenen die te laat waren
met hun aanmelding werd een tweede excursie georganiseerd. Op
17 september maakten elf personen gebruik van deze mogelijk-
heid.
Op dinsdag 14 juli waren bij de midzomeravondwandeling door het
Kienveen op landgoed De Velhorst bij Almen onder leiding van
boswachter Willem Regtop en bestuurslid Henk Hietbrink onge-
veer 25 deelnemers aanwezig. 
Aan de dagexcursie naar Tiel en Buren op dinsdag 8 september
werd deelgenomen door 66 leden en op 18 december waren we met
40 personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de
werkgroepleden en vrijwilligers, deze keer in de kantine van
Camping Jong Amelte, Gorssel. 
Werkgroep genealogie: Op zaterdag 9 mei  werd voor de vijftiende
keer onze jaarlijkse genealogische dag gehouden. Ter gelegenheid
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van dit derde lustrum werden de elf leden van de genealogische
werkgroep door onze voorzitter gehuldigd en in de bloemetjes
gezet. Ongeveer 180 bezoekers kwamen naar Ons Gebouw in
Harfsen. Deze keer stond de stamboom van de familie Wilgenhof
in het middelpunt van de belangstelling. Op zaterdag 26 septem-
ber had de commissie in het Richtershuis een standhouderdag
georganiseerd. Het is al een traditie geworden dat een dergelijke
bijeenkomst om de drie jaar plaatsvindt. De behoefte daartoe is
ontstaan omdat de standhouders tijdens de genealogische dagen te
druk zijn om bij elkaar te buurten.
Tramhuiscommissie: Hoewel de nodige stappen gezet zijn om tot
restauratie en verbouwing van het Tramhuisje te komen, kon men
nog niet met de werkzaamheden beginnen. De woningbouwstich-
ting Viverion is trekker voor de fondsenwerving voor de restaura-
tie en verbouwing van het Tramhuisje. Hoewel er door diverse
instanties aanzienlijke bedragen zijn toegezegd is er nog steeds
niet genoeg bij elkaar om met de bouw te kunnen beginnen. Achter
de schermen wordt hard gewerkt om de benodigde gelden bij
elkaar te krijgen en we vertrouwen erop dat dit spoedig lukt.
Inmiddels is de planprocedure afgerond en zijn de benodigde ver-
gunningen binnen. De fondsenwerving voor de inrichting van het
Tramhuisje verloopt wel voorspoedig. Door het Fonds 1819 en het
VSB-fonds werden bedragen toegezegd.
Bibliotheek: Gerrie Verholt en Thea Nan hebben alle 800 titels
met behulp van een computerprogramma gecatalogiseerd. Het is
nu mogelijk gericht in de bibliotheek te zoeken. 
Richtershuis, fotowerkgroep: Dankzij de nieuwe computer en scan-
ner is het digitaliseren van onze dia’s en foto’s nu in een vergevor-
derd stadium. Voor onze lezingen hebben we in 2009 dankbaar
gebruik gemaakt van de vorig jaar aangeschafte beamer met bijbe-
horende laptop. Onze website www.deelfmarken.nl wordt goed
bezocht. 
De in dit jaar gehouden lezingen en/of evenementen waren achter-
eenvolgens:
Almen: Ons Huis, donderdag 15 januari; lezing van de heer 
J. Berends over adel en boerenadel. Aan de hand van dia’s hield
hij voor een volle zaal met circa 100 aanwezigen een inleiding over
het markante verschil tussen de westelijke en oostelijke
Achterhoek voor wat betreft de invloed van de adel. 
Eefde: Het Hart, donderdag 26 februari; voor circa 120 aanwezigen
heeft Peter Nijhof, sociaal geograaf bij de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten ons op de hoogte
gebracht wat er zoal onder het begrip Industrieel Erfgoed valt. 
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Het was verrassend te zien voor hoeveel gebouwen en optrekjes dit
ook in ons werkgebied nog geldt. 
Epse: kerkje Protestantse gemeente, donderdag 12 maart; diale-
zing van drs. H.J. Saaltink onder de titel Twickel: bewoners, huis
en tuin. Hij wist de ruim 100 aanwezigen zo te boeien dat na
afloop een groot aantal zich opgaf voor een excursie naar kasteel
Twickel. 
Laren: H.C.R. Stegeman, dinsdag 24 maart; Focko de Zee bracht
ons op de hoogte van de boeiende geschiedenis van de Turks-
Nederlandse betrekkingen vanaf de zeventiende eeuw. Deze lezing
was het derde gezamenlijke evenement van onze vereniging met
het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem. 
Gorssel: H.C.R. De Roskam, dinsdag 7 april; na onze ledenverga-
dering liet kunsthistorica Marieke Spliethoff aan circa 70 belang-
stellenden zien hoe H.K.H. Juliana tijdens haar leven geportret-
teerd is. 
Harfsen: zaal Buitenlust. Op vier avonden (woensdag 13 oktober,
donderdag 14 oktober, woensdag 18 november en dinsdag 
24 november) en telkens voor een overvolle zaal heeft de oorspron-
kelijk uit Gorssel afkomstige cineast Andries Udink zijn documen-
taire over Harfsen in de Tweede Wereldoorlog vertoond. Er waren
twee avonden voor uitgetrokken, maar uiteindelijk bleken er vier
nodig te zijn. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij u naar het
verslag van dit evenement elders in dit nummer. 
Almen: Ons Huis, donderdag 26 november; lezing van mevrouw
drs. E. van Heuven-van Nes onder de titel ‘Een koninklijk fotoal-
bum’. Zij bezorgde de circa 70 aanwezigen een boeiende avond met
haar unieke fotoserie van de Koninklijke familie.
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende
activiteiten heeft onze vereniging ook een aandeel gehad in de vol-
gende plaatselijke, regionale en landelijke activiteiten:
Het dagelijks bestuur heeft op 4 mei deelgenomen aan de jaarlijk-
se dodenherdenking. Op de gebruikelijke gedenkplekken werden
die dag ook namens onze vereniging bloemen gelegd. Bij de her-
denkingsplechtigheid bij de Houtwal was een aantal Canadese
veteranen aanwezig.
Op verzoek van de Stichting Marke Gorsselse Heide was De Elf
Marken op maandag 24 augustus met een stand aanwezig bij de
overdracht van de Gorsselse Heide aan de Stichting IJsselland -
schap. 
Op 3 oktober hebben we ons samen met het Historisch Genoot -
schap Lochem-Laren-Barchem gepresenteerd op de inloopochtend
voor nieuwe inwoners van de gemeente Lochem.
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Op uitnodiging van een buurtcomité was op 10 oktober een delega-
tie van het bestuur aanwezig bij de onthulling van het straat-
naambord ‘Jan Regelinkpad’. Mede op advies van De Elf Marken
is de gemeente uiteindelijk akkoord gegaan met de naamswijzi-
ging van een gedeelte van de Teenkweg in Eefde. 
Op uitnodiging van het Regionaal Archief Zutphen was een
afvaardiging van het bestuur op 8 december in Zutphen te gast om
bijgepraat te worden over de werkzaamheden en de plannen van
het archief. Tevens worden gelegenheden als deze benut voor uit-
wisseling van informatie met de naburige historische en oudheid-
kundige verenigingen. 
We werkten afgelopen jaar mee aan de totstandkoming van de
canon van Lochem. Publicatie daarvan vindt in het najaar van
2010 plaats. 
Tot slot bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en
een warm hart toedragen. 

Eefde, december 2009
J. te Linde, secretaris

Agenda jaarvergadering op dinsdag 30 maart 2010 in De Roskam
te Gorssel, aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 27e jaar-

gang nummer 3, augustus 2009
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering

uitgereikt
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing nieuw lid kascommissie in plaats van 

de heer G.J. Jonkman
7. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw W.J. Holtslag-Harkink
en de heren W.J. Besselink en P. Staal. Namen van eventuele
tegenkandidaten kunt u tot drie weken voor de vergadering
kenbaar maken aan het bestuur

8. Rondvraag
9. Sluiting

Pauze

20.00 uur: lezing met dia’s door de heer C. Roording met als onder-
werp: Ludger en de bekering van de Saksen tot het christendom.
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VERSLAG VAN DE FILM ‘LIEVER GEEN BEZOEK’

W.J. Holtslag-Harkink

In Harfsen wisten sommige inwoners allang (omdat ze zelf een rol
speelden in de film, zoals Gerrit Slagman, Dika Wichers-
Wuestman en Bertus Wichers) dat er een film zou komen over de
onderduikers in Harfsen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het
verraad eind september 1944. Dit verraad had tot gevolg dat de
boerderij van Gerrit Slagman op 14 oktober in brand werd gesto-
ken en boer Gerrit Slagman met, op twee na, alle onderduikers
gevangen werd genomen. Op die dag werd ook het onderduikers-
hol aan de Schepersweg doorzocht. Ynze Dikkerboom en zijn ver-
loofde Christine van Heesch zaten daar in het goed verborgen com-
partiment en werden niet ontdekt, maar vonden daar wel de dood
door de achtergelaten brandbom.
Helaas konden wij niet naar de première van de film in
Hilversum, waarvoor Andries Udink, geboren in Gorssel en de
maker van de film, ons had uitgenodigd. Wel hebben we meteen
daarna overlegd dat De Elf Marken de film tijdens de jaarlijkse
ledenavond in Harfsen zou vertonen.
De datum 13 oktober werd vastgelegd met een optie op de avond
erna. Ook werd besloten dat leden en niet-leden een toegangsbe-
wijs moesten kopen, omdat we wilden voorkomen dat de toestroom
te groot zou worden voor de zaal van café Buitenlust. En beide
avonden waren inderdaad in een mum van tijd uitverkocht!
Er waren goede afspraken gemaakt op technisch gebied en ook ter
plekke uitgetest, zodat beeld en geluid perfect waren.
Op beide avonden konden we een volle zaal welkom heten. Andries
Udink  vertelde zelf in een korte inleiding dat hij op de lagere
school een fietstocht langs alle oorlogsmonumenten mee had
gemaakt. Hoe hij later met zijn kameraden op brommertjes vaak
naar zaal Buitenlust  was gegaan om optredens van bekende
bands mee te maken… grandioze feesten! Hij durfde zelfs te bewe-
ren dat ‘het biergooien’, waar de band Normaal om bekend staat,
in Harfsen is begonnen!
Na deze luchtige inleiding vertelde Andries hoe hij nu na jaren tot
het maken van deze film was gekomen. Inmiddels filmmaker van
beroep, werd hij bij een bezoek aan de oorlogsmonumenten
nieuwsgierig naar de verhalen achter de gebeurtenissen. Hij ging
op zoek naar ooggetuigen, overlevenden en familie van slacht-
offers, die hij interviewde. Hij deed onderzoek in archieven en na
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tweeëneenhalf jaar van bijvoorbeeld ook filmen op locatie in alle
seizoenen was de film klaar.
En nu de film: indrukwekkend van begin tot eind. In grove lijnen
kennen we het verhaal allemaal en ik ga hier niet een verslag
maken van de film zelf. Grote indruk maakten de verhalen van de
geïnterviewden, waarvan sommigen op beide avonden aanwezig
waren, en die verhalen zorgden voor emotionele ‘weerzien’momen-
ten. Maarten van der Bijl heeft na de oorlog een aantal jaren in
Almen gewerkt en ontmoette dus op beide avonden niet alleen lot-
genoten, maar ook voor hem bekende Almenaren. We hebben ver-
der kennis kunnen maken met Ted van Walsem-Fischbein, Jan
Nauta, de broer van de bij De Woeste Hoeve gefusilleerde Albert
Nauta, Evert de Jonge, die onder andere nog precies wist wat hij
65 jaar geleden op de avond van 13 oktober had gelezen en
mevrouw Guus Schut-Sterkenburg, die net als Maarten van der
Bijl zelfs op twee avonden aanwezig was. Wim Christiaanse zagen
we alleen in de film.
Aan het eind van de film bleef het even doodstil in de zaal, waarna
enkele aanwezigen toch gingen applaudisseren. Bij de tweede
avond, op de datum 14 oktober, was het precies 65 jaar geleden
dat de overval plaatsvond en Ynze en Tine de dood vonden. Toen
hebben we na de film in stilte en staande de gebeurtenissen her-
dacht voordat we Andries voor zijn film hebben bedankt.
En toen werden wij en ook Max Franken van café Buitenlust
bestookt met de vraag of er nog een derde avond kwam! Eerst
werd nee gezegd en toen, in overleg met alle partijen, werd toch
een derde avond georganiseerd, die in één dag uitverkocht was.
Dat maakte dat de vierde avond er ook kwam. De film zelf, maar
ook de sfeer in de zaal, maakten dat de bezoekers alle avonden
diep onder de indruk naar huis gingen.
Van de film is ook een dvd gemaakt en die werd op alle avonden
grif verkocht. De dvd is nog te koop bij de VVV in Gorssel en via
www.lievergeenbezoek.com. Heel bijzonder is misschien wel dat
deze dvd door Jolande Withuis (schrijfster van het boek ‘Weest
manlijk, zijt sterk’ waarmee zij de Grote Geschiedenis Prijs 2009
heeft gewonnen) naar het Niod is gestuurd en dat er tevens via
een bezoekster een exemplaar naar het Yad Vashem museum in
Jeruzalem is gegaan.
Op meerdere avonden waren familieleden en vrienden van de
slachtoffers gekomen. Op de laatste avond maakten we ook nog
kennis met de heer Obermeyer, die in de oorlog bij de familie
Pasman en Winkeldermaat ondergedoken is geweest. Inmiddels
heeft hij ons het boek met zijn herinneringen toegestuurd.
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Opnieuw een waardevolle aanwinst voor de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog.
We kunnen terugkijken op heel waardevolle avonden.

11
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FEESTELIJKE ONTHULLING JAN REGELINKPAD

H.F. Bruil

Op zaterdagmiddag 10 oktober 2009 maakten wij met drie
bestuursleden van De Elf Marken, op uitnodiging van de buurt,
deel uit van een groep van zeker vijftig buurtbewoners uit de
omgeving van de voormalige boerderij van Jan Regelink uit Eefde,
die in 2006 overleed. 
Jan was een man die onze vereniging een warm hart toedroeg. Dat
bleek onder meer uit zijn aanwezigheid en het actief meedoen op
onze lezingenavonden, waarbij hij discussies niet uit de weg ging
als hij een andere mening had. Die mening liet hij ook duidelijk
horen, in woord en geschrift, als de rondweg van de N348 om
Eefde ter sprake kwam. In de destijds in De Stentor gepubliceerde
necrologie werd hij terecht als een sociaal bevlogen mens gety-
peerd. 
De buurt had deze bijkomst georganiseerd om het Jan
Regelinkpad te onthullen; dit gebeurde door de oudste en de jong-
ste buurtbewoner. Namens de buurtbewoners deed de heer Klaas
Bron het woord. 
Zijn verslag van de onthulling van het Jan Regelinkpad volgt hier
onder.

“Op zaterdag 10 oktober is op feestelijke wijze het Jan
Regelinkpad onthuld door de oudste en jongste buurtbewoner. Het
begon met luid onweergedonder maar eindigde in volle zon. Alsof
Jan nog even iets van zich wilde laten horen. 
Zoals velen weten was Jan een markant persoon in onze omgeving
en dorpgemeenschap van Eefde. Op zijn boerderij stond voor ieder-
een de deur altijd open en kinderen uit de gehele buurt hebben
prachtige uren beleefd op en in de nabijheid van de boerderij. Ook
heeft hij in het vrijwilligerswerk voor Eefde (onder andere EHBO,
bibliotheek, etc.) zeer veel gedaan. Na zijn overlijden is in verband
met de geplande rondweg zijn geboortehuis c.q. boerderij uit 1868
gesloopt. Buurtbewoners in de directe omgeving van Jans boerde-
rij hebben het initiatief genomen om het zandpad tegenover de
voormalige boerenhoeve tot Jan Regelinkpad om te dopen. Eerst
door zelf borden te plaatsen maar dat vond de gemeente niet goed
en de borden werden verwijderd. Daarna is een adviesaanvraag bij
de gemeente ingediend met support van buurtbewoners,
Dorpsraad en De Elf Marken. Deze aanvraag werd gehonoreerd
door de gemeente, waarmee de weg vrij was voor een nieuwe
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naam. Zaterdag 10 oktober was het zover: het Jan Regelinkpad
kon officieel worden onthuld. Hiermee is voor ons allen een her-
kenningspunt en aandenken gecreëerd aan Jan. Tijdens de festivi-
teiten werd een video-opname van 2004 over Jan vertoond en wer-
den vele herinneringen opgehaald met anekdotes over hem. 
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde onthulling en een
gezellig samenzijn, dankzij de inzet van ons allen.”

De oudste buurtbewoner, de heer B.J. ter Mull, onthult een van de
twee geplaatste borden

Foto: Jan Houwers

Hierna vertelde mevrouw Zwaan Makkink-Nijholt over haar her-
inneringen aan Jan.
“Het is al weer oktober, de harfst zit in de loch, maar het is een
prachtige, zunnigen dag. Anne wil d’r gearne uut. Ik zegge, “gao
maor naor de fietse”. Ik doo de jas an veur ons dagelijkse rondjen.
Ik komme bie de plaatse van Jan zin veurmalige boerderieje en in
gedachten zee ik Jan met Bobbie en de rode kater weer in de weie
staon. De kippen en de knien’n heffe al ‘evoerd. Het is een uur of
vier en Jan hölt de schuppe in de hand um toe te slaon. Hee is an
het mollen vangen. Volgens Jan is dit de tied dat ze gaot graven,
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maor helaas… disse keer gin molle te zeen. Jan groet ons vriende-
lijk. ”Dag Zwaantje” en gif Anne een aai aover de kop en zeg: Jao,
jao Anne, ie bunt een braven hond.”
Wiele maakt ons dagelijkse präötje aover het weer en het boeren.
Mien oge völt op de loze. D’r hönk een kippe an de balke. “Jan, wat
is dat dan?” “Jao, dee kippe mok nog slachten, want zundag krieg
ik de familie op visite. Ik wille dan soep kokken. Ik hebbe nog
mooie greunte in de tuin, dee doo ik d’r dan bie in. Lekker heur,
zo’n eig’ns gemaakte soep!”
Jao, gastvrie en vriegevig was Jan. Ok met koffie en thee… d’r
stond altied wel wat op de kachel te prutteln.
Jan boer’n op zin maniere. Zo had hee ok zin gedachten aover het
heu’jen. Veur 1 juni kon ie neet heu’jen, al was het nog zuk mooi
wear. Dus begin juni kwam de vingermaaibalk uut de schure, de
trekker d’r veur en an ’t maejen. Dan mos de vörkskesschudder
veur den dag komm’n . Ears kieken of de vörkskes neet verroest
waar’n. Ears smeer’n en dan schudden. As het weer tegen zat,
stonn’n  d’r weaken lang öpperkes heuj op het land. Maor op een
dag kwam Boschloo met de pakjespers. En dan wodden de hele
buurte in‘eschakeld. Het heuj mos naor binn’n en wat d’r aover
was ging naor de paerdeleefhebbers in de buurte. Puur biologisch
heuj. Jan had krenteweggen ‘ehaald veur bie de koffie; het was
gewoon feest.
Met de rogge ging het net zo. En dat was nog extra bezunder, want
Jan was jaorenlang de enige en dus grootste graanboer uut de
buurte.
Ok verbouwd’n hee knoll’n en voederbieten. Heel wat kinder
haald’n stiekem een knolle uut zin land. En van heide en ver
kwamm’n de leu um de voederbieten te koop’n.
Earpel verbouwd’n hee ok. Hee rooid’n dee met de hand. Disse
waren ok veur de verkoop, net as de eier. 
In het tillefoonbook stond bie zin name da’j bie Jan ok zei’j- en pot-
goed kon’n bestell’n.
Jan was fanatiek lid van de kleinhuisdierenvereniging ‘Ons
Genoegen’. Hee had zeldzame rassen knien’n en kippen. Ok
Arocana’s met greune eier. De breudmachine stond op de götte en
daor wodden de eier uut’ebreud.
Kinder van de Vrije School kregen uutleg aover het opfokken van
een kalf en ze mochten d’r mangs effen op zitten. Hee ging dan
met zo’n kalf naor Zutphen. De klomp op het gaspedaal; wel een
betjen hard deur de bochte, maor het ging haoste altied goed. Heel
völle kinder uut Eafde en omgeving hebt bie um op de boerderieje
genoten.
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In Eafde was Jan bie iederene bekend. Hee stond jaoren in de
bibliotheek en dat vond ‘e prachtig. Hee was erelid van de EHBO,
waor hee ruum dattig jaor de lessen hef ‘evolgd en dan ok precies
wist wat er bie een ongelukje mos gebeur’n.
In de zommermaonden ging hee met een olde ambachten-groepjen
uut Harfsen naor braderiejen. Hee vlechtten dan stromanden veur
imkers. Zo kwam ie nog’s argens en zelf wasse ok biejenholder.
Bie de Mettray en Het Hungerink was Jan een graag gezene gast.
Veur de zommermaonden wodden Jan in’ehuurd deur de Pasman -
manege um de pearde te verzorgen.
Hee was dan effen een grote boer en was blie met het leaven op
zien boerderieje.
Ten slotte wil ik iets zeggen over de rondweg. Jan was een felle
tegenstander van de westelijke rondweg in Eefde. Hij streed er
tegen op zijn manier en haalde menig keer de krant. Wij zijn daar-
om blij dat de gemeente Lochem, mede dankzij de Dorpsraad en
De Elf Marken, groen licht heeft gegeven voor de naam Jan
Regelinkpad, de zandweg tegenover de voormalige boerderij.
En we hopen dat in de toekomst de parallelweg naast de zandweg
mag blijven bestaan als het Jan Regelinkpad.
Het is een voorrecht deze bijzondere man als buurtgenoot en
gemeenschapsmens gekend te hebben. Wij gedenken hem in
vriendschap.” 
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DE BAKKERS VAN GORSSEL (1)

A.J. ten Have

Aanvankelijk werd het brood gebakken door de huisvrouwen in
het bakhuis dat bij de boerderij stond, waarin ook een oven zat of
in een schuur waar een oven aanwezig was. Dit is jarenlang zo
geweest en zelfs tegenwoordig wordt er nog door sommigen brood
gebakken, maar dan in moderne kleine elektrische oventjes.
Rond 1825 is het broodbakken door bakkers begonnen, mede als
gevolg van snelle toename van de bevolking.
Bakker zijn was een zwaar beroep, want men begon soms al om
vier uur met het opwarmen van de oven door het verbranden van
takkenbossen. In latere jaren gebeurde dit met briketten, waar-
mee het water verwarmd werd dat via buizen door de oven werd
gevoerd.
Tegenwoordig vindt de verwarming plaats door gas of door stroom.
Het broodbakken was handwerk, zowel het deeg maken als de bro-
den vormgeven nam veel tijd in beslag. Tegenwoordig wordt dit
werk door machines en andere hulpmiddelen gerealiseerd.
Aanvankelijk was het hoofdzakelijk roggebrood dat werd gebak-
ken, bekend als acht- en zestien ponders, maar geleidelijk veran-
derde het beeld en werden er steeds meer soorten brood gebakken,
zoals tarwebrood, wittebrood, krentenbrood, rozijnenbrood, luxe
broodjes koek, koekjes, gebak etc.
In de dorpen woonden maar weinig mensen, dus het grootste
gedeelde van de omzet werd per fiets met daarop een bakkers-
mand bezorgd. Tegenwoordig is alles veranderd en worden  bijna
alle benodigdheden afgehaald.

In Gorssel heeft de bouw van de Gorsselse molen De Hoop in
1822/1823 mogelijk een belangrijke rol gespeeld bij het broodbak-
ken door bakkers, omdat er toen voldoende meel ter beschikking
kwam. Deze molen werd gebouwd door Philippus Dommerholt,
geboren op 8 februari 1776 op Het Dommerholt, aan de IJssel, als
zoon van Zwier Dommerholt en Harmken Philips Roeterdink. Hij
was op 20 januari 1814 gehuwd met Maria van der Meij, geboren
op 30 september 1792, dochter van Jan van der Meij en Hendrika
Hassink die op De Roskam woonden.
Philippus Dommerholt was een veelzijdig man, want naast molen-
bouwer was hij ook molenaar, herbergier, landbouwer en koop-
man. Hij woonde tot 1836 in bij zijn schoonouders op De Roskam.

17



18

Molen De Hoop in Gorssel, met op de achtergrond, aan de overkant
van de Molenweg de molenaarswoning met magazijn, in gebruik
bij de molen  foto: eigen archief



Toen heeft hij een woning/boerderijtje laten bouwen aan de
Hoofdstraat, het pand waar nu Boertie Optiek zit.
Uit het huwelijk werden zeven kinderen geboren, waarvan de oud-
ste zoon Zwier Dommerholt, geboren op 5 juni 1814, op 22 septem-
ber 1838 trouwde met Janna ter Maat, geboren op 23 oktober
1813. Zij hebben gewoond in de Eesterhoek op boerderij Hekkert.
Zwier was molenaar op de molen in Gorssel. Zoon Hendrik Willem
Dommerholt was bakker van beroep, waarover later meer.
Zoon Harmen Dommerholt, geboren op 31 juli 1826, was bakker
van beroep in de buurtschap Linde, gemeente Vorden, dichtbij de
Lindese molen.
Aan de bouw van de Gorsselse molen heeft ook meegewerkt Jan
Lucas Willemsen, geboren op 26 augustus 1797 te Vorden en
gehuwd op 12 mei 1820 met Willemina van der Meij, geboren op
15 mei 1794, dochter van Willem van der Meij en Antoinetta
Beemers. 
Willem van der Meij was een jongere broer van Maria van der
Meij, dus de vrouwen van Philippus Dommerholt en Jan Lucas
Willemsen waren nichten van elkaar.
De familie Jan Lucas Willemsen woonde op een boerderijtje
genaamd Olthof of Oldenhof aan de huidige Hoofdstraat in Gorssel
met daarbij ook een grote eekschuur. Jan Lucas was van beroep
bakker en houtteller. 

Bakkerij Van der Meij
Aan de Hoofdstraat stonden drie boerderijtjes naast elkaar:
Haijtinkhof (nu Everdinahof), Elshof en Olthof of Oldenhof.
Of Jan Lucas Willemsen al bakker was vóórdat de molen van
Gorssel in bedrijf kwam is niet te vinden. In elk geval was er nu
voldoende meel beschikbaar om brood te bakken.
In die tijd heb ik wel enkele personen gevonden die van beroep
bakker waren, maar het is moeilijk te traceren of die een eigen
bakkerij hadden of dat ze ergens als knecht werkten.
Opvolger van bakker Jan Lucas Willemsen was Jan Willem van
der Meij, geboren op 12 januari 1806 en gehuwd met Hendrika
Buitenweerd, geboren op 15 oktober 1811 te Deventer.
Jan Willem van der Meij was de jongste broer van Willemina van
der Meij die met Jan Lucas Willemsen was getrouwd.
In het verhaal ‘Brand in Gorssel’ op 21 september 1853 van 
H.J. Lensink in Ons Markenboek van mei 2009 hebt u kunnen
lezen dat ook de bakkerij van Van der Meij verloren is gegaan.
De bakkerij is niet herbouwd en of bovengenoemde Hendrik
Willem Dommerholt, zoon van Philippus Dommerholt (geboren op
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14 augustus 1822) daar mogelijk als bakkersknecht reeds werk-
zaam was, is niet bekend. Het is ook mogelijk dat hij toen als bak-
ker is begonnen in een schuurtje bij zijn boerderijtje dat gestaan
heeft achter het pand waar later bakkerij Stoelhorst, jarenlang als
grote bakker en kruidenier gevestigd was (Hoofdstraat 48). 
Deze Hendrik Willem Dommerholt was gehuwd op 21 september
1845 met Hendrika Stoelhorst, geboren op 21 maart 1824 in
Laren. Waarschijnlijk heeft ten gevolge van de voorheen genoemde
brand bij andere bakkers de omzet zich snel ontwikkeld.
Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren. Zoon Gerrit
Willem Dommerholt, geboren op 13 augustus 1851 en gehuwd met
Willemina Klaasen, geboren op 18 juni 1857 in Zutphen, heeft het
bedrijf voortgezet. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.
Zij hebben het bedrijf in de daarop volgende jaren verder uitge-
bouwd. 
Zwier Dommerholt, geboren op 11 februari 1871, die we nog weer
tegen zullen komen, werkte hier als knecht.
Inmiddels ging het niet meer alleen om broodbakken etc. maar ook
om het verkopen van kruidenierswaren.
Ook werkte hier Hendrik Stoelhorst als knecht. Hij werd geboren
op 23 juni 1884, zoon van Jan Stoelhorst en Jantje Dommerholt.
Hendrik kreeg verkering met de jongste dochter van zijn baas, met
Hendrika Johanna Dommerholt, geboren  op 11 september 1891.
Zij  waren neef en nicht van elkaar, trouwden op 11 februari 1915
en zetten het bedrijf voort.
Inmiddels was het boerderijtje met schuur vervangen door een
nieuw pand aan de Hoofdstraat met bakkerij en winkel. De omzet
werd steeds groter met een uitgebreider assortiment. Het gevolg
was dat ze steeds meer en vaker hulp nodig hadden in bakkerij,
winkel en huishouding en zo zijn er meerdere bakkersknechten en
hulpen in de huishouding werkzaam geweest.  Uit het huwelijk
werden twee kinderen geboren die ook meehielpen in het bedrijf.
Zoon Gerrit Willem Stoelhorst, geboren (op 6 december 1920) en
getogen en met alle facetten van het bedrijf op de hoogte, wilde het
bedrijf wel voortzetten. Inmiddels werkte daar in de huishouding
Aaltjen Kalfsterman, geboren op 10 december 1919. Het toeval
wilde dat het goed klikte tussen hen. Ze kregen verkering en op 
22 oktober 1947 zijn ze getrouwd.

Het ging goed met het bedrijf en daarom werd rond 1950 besloten
om  te vergroten, te renoveren en te moderniseren, waardoor het
werk minder zwaar werd en productiever gewerkt kon worden.
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Dat de verhouding tussen de bakkers goed was, bewijst het voor-
val dat bakkerij Dikkers op een morgen om 5 uur opbelde naar
bakkerij Stoelhorst met het probleem dat zijn oven storing had en
hij het deeg reeds klaar had. Aangezien bakkerij Stoelhorst zijn
oven niet in gebruik had moest hij deze eerst opstarten  en is bak-
ker Dikkers voorzichtig met het deeg daar naar toe gereden en is
het toch nog gelukt om daar goed brood van te bakken.
Aansluitend op het artikel van H. Kraaijenbrink in de uitgave van
Ons Markenboek van februari 2009 het volgende: over het gorse-
len of gegorseld brood is bij de huidige bakkers niets bekend. Wel
werd mij verteld dat er verschillen waren in de kwaliteit van het
brood en het percentage korsten, alsmede de hardheid hiervan. De
oorzaak hiervan is mij niet duidelijk, maar mogelijk is dit een
gevolg van het verschil in de wijze van bakken en de kwaliteit van
de oven.

Het Bakkerspaadje
Het Bakkerspaadje is een smal zandweggetje geweest als verbin-
ding van de huidige Hoofdstraat, toen nog Deventerweg genoemd
en de Kromme Molenweg, nu de Nijverheidsstraat. Het Bakkers -
paadje is een benaming van vroeger, omdat dit paadje langs bak-
ker Stoelhorst liep en dit is de huidige Beukenlaan. Het was een
smal paadje waarvan weinig gebruik werd gemaakt, behalve twee
dagen in het jaar als er kermis was, want dan kwamen daar veel
kinderen over die naar school moesten die toen in het pand was
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waar nu de winkel van Kreeftenberg is gevestigd. Zij mochten niet
over de huidige Hoofdstraat en Joppelaan in verband met de
Gorsselse kermis die daar werd gehouden.

Uit het huwelijk van Gerrit Hendrik Stoelhorst en Aaltjen
Kalfsterman  is alleen maar een dochter geboren en die voelde er
niets voor om het bedrijf later over te nemen. Met het bedrijf ging
het goed, maar helaas was het met de  gezondheid van het gezin
minder goed.
Het gevolg was dat er moest worden nagedacht over de voortgang
van het bedrijf. De plaatselijke Rabobank wilde een groot nieuw
kantoor bouwen en was op zoek naar een passende locatie hier-
voor. Zij kwamen in contact met de familie Stoelhorst en hebben in
1969 overeenstemming bereikt om het pand te kopen en als tegen-
prestatie de heer G. H. Stoelhorst een passende functie aan te bie-
den tot aan zijn pensioen. Nog ruim twaalf jaar heeft hij daar met
veel plezier gewerkt.
Het gevolg was dat hiermee een groot bedrijf, met veel klanten,
dat jarenlang in Gorssel een grote bekendheid genoot, plotseling
ophield te bestaan.
Zij hebben nog jarenlang prachtig kunnen wonen op de hoek van
de Deventerweg en de Ravensweerdsweg in Gorssel.
Inmiddels heeft de Rabobank vanwege fusies al de helft van dit
nieuwe kantoor verkocht en is er nu op de begane grond een win-
kel van Het Kruitvat en daarboven zijn twee appartementen
gebouwd.

Bakkerij De Hoek
Op de hoek Stationslaan, nu Joppelaan en de Nijverheidssstraat
stond omstreeks 1860 een boerderijtje van het T-type waarin
Hendrik Rothman woonde, geboren op 9 maart 1842 te Laren en
gehuwd met Hendrika Scheppink, geboren op 9 juli 1835 in
Voorst, met als beroep landbouwer. Uit dit huwelijk werden vijf
kinderen geboren. Zoon Hendrik Rothman, geboren op 20 novem-
ber 1873 te Gorssel en gehuwd met Aleida Koerselman, geboren op
4 februari 1870 in Laren, is daar later in de keuken op kleine
schaal met een bakkerij begonnen. 
In hoeverre dit een succes was is niet na te gaan, maar al op 
1 april  1910 heeft hij dit pand met 1560 m2 grond verkocht aan
Zwier Dommerholt, geboren op 11 februari 1871 in Gorssel. Zwier
was een zoon van Philippus Martinus Dommerholt en Johanna
Willemina Hekkelman en een achterkleinzoon van Philippus
Dommerholt die de molen van Gorssel heeft gebouwd.
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Deze Zwier Dommerholt is reeds eerder genoemd als bakkers-
knecht bij Gerrit Willem Dommerholt: hij beschikte dus over de
nodige ervaring als bakker. Hij was gehuwd met Johanna Antonia
Hengeveld, geboren op 13 oktober 1863 te Deventer (hun huwelijk
is kinderloos gebleven). Bakkerij De Hoek hebben zij verder uitge-
bouwd met behulp van meerdere personeelsleden.
Toen de pensioengerechtigde leeftijd in zicht kwam, moest uitge-
keken worden naar iemand die het bedrijf zou willen overnemen. 
Op 15 mei 1934 was Albert Jager Lankhorst als bakkersknecht bij
hen gekomen. Hij werd geboren op 12 november 1906 te Deventer.
Hij was voorheen bakkersknecht bij bakkerij Van Asselt in Deventer.
Ook zijn oudere zuster, Hermina Johanna Jager Lankhorst, gebo-
ren op 23 maart 1901 in Zwollerkerspel, kwam naar Gorssel om
daar te helpen en zij is gebleven tot ongeveer 1943. Zwier
Dommerholt is in 1936 met pensioen gegaan en is toen gaan
wonen aan de Elfuursweg in Gorssel. Albert Jager Lankhorst
heeft het bakkersbedrijf van hem gekocht en verder voortgezet
onder de naam Brood en Banketbakkerij De Hoek.   
Albert Jager Lankhorst trouwde op 24 juli 1942 in Gorssel met
Lucretia Preusterink, geboren op 11 november 1908 te Zwolle. De
familie Jager Lankhorst heeft het bedrijf verder uitgebouwd met
naast verschillende soorten brood Gorsselsche koek, diverse soor-
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ten koekjes en meerdere soorten gebak etc. Daarnaast verkochten
ze in de winkel ook de benodigde kruidenierswaren en snoep.

Eén dag in de week kwam ook een zwager van hen, Derk van der
Meij, uit Deventer bij hen werken. Deze gaf ook les aan de
ambachtschool in Deventer voor brood- en banketbakker en heeft
met zijn kennis van zaken, deskundigheid en ervaring zeer zeker
een bijdrage geleverd  aan de uitbreiding van het bedrijf.
Bakkerij Jager Lankhorst was de eerste die in Gorssel eigenge-
maakt ijs verkocht, hetgeen een groot succes werd. Aanvankelijk
werd dit ijs nog gemaakt in de hoek van de winkel, maar na ver-
loop van tijd mocht dat niet meer.
Op grond van dit feit en vanwege een brand in 1939 heeft een gro-
te verbouwing en modernisering plaatsgehad. De bakkerij die nog
steeds in de keuken was gevestigd werd verplaatst naar het ach-
terhuis en direct achter de winkel kwam een afdeling voor de
fabricage van het ijs. Door deze verbouwing was het werk nu min-
der zwaar en nam ook minder tijd in beslag. 
Uit hun huwelijk werden twee dochters geboren: Mini op 22 juni
1943 en Truus op 22 april 1946.

Mini hielp meestal vader in de bakkerij en bij het bezorgen van
brood etc. Dit laatste was toen gebruikelijk en nam veel tijd in
beslag. Truus hielp haar moeder bij de huishouding en was diege-
ne die meestal in de winkel haar werk deed.
Verder hebben ze zoveel mogelijk met eigen mankracht het bedrijf
gerund. Het was een goed lopend bedrijf en speciaal bekend om
zijn lekkere gebak en ijs en ook bij feestelijkheden in het dorp was
het bedrijf actief.
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Bakkerij Jager Lankhorst

Zo stonden ze altijd op Koninginnedag in de tuin van Puntenburg,
grenzend aan de feestweide voor de verkoop van ijs, koek, snoep
etc.
Zo langzamerhand kwam natuurlijk de vraag aan de orde hoe het
straks verder moest gaan. Inmiddels was wel duidelijk dat geen
van de beide dochters belangstelling had om het bedrijf voort te
zetten. (Wel hebben ze gedurende een groot aantal jaren gewerkt
in de winkel bij bakkerij Stoelhorst en de supermarkt van de fami-
lie Brinkman). Besloten werd om achter het bedrijf in de tuin een
bungalow te laten bouwen, zodat ze nog in dezelfde buurt konden
blijven wonen, hetgeen in 1964 is gerealiseerd. Helaas heeft Albert
Jager Lankhorst daar maar kort mogen wonen, want op 6 januari
1966 is hij reeds overleden. In 1967 werd het bedrijf verkocht en
vanaf die tijd is het café en cafetaria De Hoek. Het is meerdere
keren van gebruiker/eigenaar gewisseld, maar sinds een aantal
jaren zijn Jan Willem Mogezomp en Cindy Schermer de bewind-
voerders en sinds vorig jaar ook eigenaar van Eetcafé De Hoek.
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PLATTELANDSLEVEN

A.J. ten Have

Tot ongeveer 1950 hadden zowel op het platteland als in de dorpen
de meeste gezinnen een paar koeien, een paar varkens, wat kip-
pen, een ruime groentetuin met ook wat bessenstruiken, vruchtbo-
men onder andere appels, peren, pruimen, kersen perziken etc.
Tevens had men de beschikking over een stuk weiland en/of bouw-
land om graan, aardappels en dergelijke te verbouwen voor eigen
gebruik. Door sommigen werd er ook vlas verbouwd om olie uit te
winnen en linnen van te weven. Ook werden er schapen gehouden
voor het vlees en om de wol. 
Het was de gewoonte dat men een of tweemaal in het jaar een var-
ken, koe of een schaap slachtte voor eigen gebruik. De huisslachter
kwam dan bijvoorbeeld op maandagmorgen slachten en de andere
avond afsnijden, uitbenen en inzouten. Ook werd soms een gedeel-
te van het vlees in flessen geweckt. Het was dan voor de huishou-
ding een drukke week, want de eerste dag moesten de darmen
worden schoongemaakt om deze de komende dagen te gebruiken
om de volgende artikelen te maken: verse worst, bloedworst, lever-
worst en longenworst. Ook werd dan hoofdkaas, zure zult, balken-
brij, bloedbrood, zwoerdrolletjes, etc. gemaakt.
Het was in die jaren gebruikelijk om vier keer per dag te eten,
want het waren lange dagen en alle werk was handwerk, dus was
het werk veel zwaarder dan nu. De eerste maaltijd was omstreeks
een uur of zeven, vaak pannenkoeken met spek of kaan (uitgebak-
ken spek), om twaalf uur aardappels met vlees en groente. 

De maanden juni, juli en augustus (hooi- en graanoogst - 
St. Japik) zijn de drukste maanden van het jaar en de werkdagen
erg lang. Toch was het de gewoonte om na het middageten, op het
warmste gedeelte van de dag extra rust te nemen (middagslaapje).
Dan ging het werk weer verder tot vespertijd (tussen 16.00 en
17.00 uur). Er werd dan even wat brood gegeten op het land, soms
zittend op een knie of klomp en ‘s avonds om ongeveer negen uur
werd als laatste pap gegeten, waarna men al vrij snel naar bed
ging.
Uit bovenstaande blijkt dat de bevolking in heel veel dingen zelf-
voorzienend was, zodat men veel minder kruidenierswaren nodig
had dan tegenwoordig het geval is.
De belangrijkste artikelen die men nodig had waren onder andere
zout, suiker, koffie, thee, cacao, roggemeel, tarwebloem, haver-
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De slachting geschiedde vroeger aan huis bij iedere landbouwer en
na het slachten volgde het ‘vet-priezen’. Meestal werd een varken
geslacht geleverd aan een slager in de stad en werd er een voor
eigen gebruik gehouden. Op de foto staan van links naar rechts: 
Joh. Haarman sr., Jan Haarman jr. en D.J. Woertman, de slachter.



mout, gruttenmeel, boekweitmeel, slaolie etc. Meestal werden deze
kruidenierswaren en het benodigde brood wekelijks bezorgd. Deze
bestellingen vonden plaats via een winkelboekje.
Men leefde sober en kende veel minder weelde dan in de huidige
tijd.
Zo ongeveer na 1950 is er een belangrijke verandering gekomen in
de toen jaren bestaande leefgewoonten. Door de belangrijke toena-
me van de bevolking nam de woningbouw snel toe en ontstonden
nieuwe woonwijken. Door wijzigingen in de agrarische sector,
waar steeds meer veranderingen waren in de bedrijfsvoering (spe-
cialismen in rundvee, varkens en pluimvee), verdwenen steeds
meer kleine gemengde bedrijven.
Ook in de middenstand verdwenen meerdere bedrijven, omdat ook
hier de gewijzigde omstandigheden hun gevolgen hadden.
Dit was het begin van het ontstaan van grotere bedrijven zoals de
supermarkten in de voedingssector, maar ook in andere sectoren.
Voorheen was het zo dat de man het geld moest verdienen en de
vrouw voor de huishouding zorgde. Dat ging veranderen. De tijd
van tweeverdieners was begonnen en daardoor veranderde de leef-
stijl. Men nam meer ruimte voor sport en vakantie. Dit had tot
gevolg dat men aan de zelfvoorziening die men vroeger kende min-
der tijd ging besteden, met het gevolg dat de al jarenlang bestaan-
de gewoonten snel begonnen af te zwakken. De mensen hadden
een beter bestaan en gingen nu steeds meer artikelen kopen die
vroeger uit eigen bedrijf of tuin beschikbaar kwamen. Het stijgend
aantal inwoners en het gewijzigde leefpatroon hebben een belang-
rijke omzetstijging van de kruideniers, bakkers, slagers, groente-
boer etc. tot gevolg gehad. 

De werkzaamheden op het platteland moesten vroeger bijna alle-
maal handmatig gebeuren. En dit ging ongeveer als volgt. 
Voordat men het land ging ploegen moest dit eerst bemest worden.
Het ploegen  gebeurde met een rondgaande ploeg, getrokken door
een of twee paarden en daarna ging men het land eggen om het
gereed te maken om te zaaien. In de maand maart werden de
zomergranen, zoals gerst, tarwe en haver handmatig gezaaid. 
Vervolgens werden  in april de voederbieten gezaaid met een zaai-
machine, handmatig voortbewogen waarmee op rijen werd ge zaaid.
Ook de aardappels werden op rijen gepoot, door met de schop
gaten te maken of met een aardappelpoter, waarbij drie gaten
tegelijk werden gemaakt en tevens met een vierde pin een marke-
ring werd aangegeven voor het vervolg. Daarna werden de aardap-
pels in de gaten gedeponeerd die vervolgens werden dichtgemaakt.
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Vespertied, het beeldje dat in Joppe geplaatst is bij de bejaarden-
woningen tegenover de RK kerk
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De onkruidbestrijding gebeurde door te schoffelen of te hakken en
soms ook met een schoffelmachine (die in breedte verstelbaar was)
om tussen de rijen te schoffelen. De voederbieten werden soms
eerst op polletjes gehakt, om daarna  met de hand op één te wor-
den gezet.
Chemische onkruidbestrijding kende men toen nog niet.
In de maand juni werd het hooigras met de zeis gemaaid, waarna
het uitstrooien van het gras met de hooivork gebeurde. Vervolgens
moest het om beter te laten drogen gekeerd  worden met een hark.
Bij minder goed hooiweer werd het soms ‘s avonds aan grasoppers
gezet en bij goed hooiweer opnieuw uitgestrooid, of op ruiters
gezet. Als het hooi droog was werd het met de hark op ribben
geharkt en met een gaffel direct als los hooi op de wagen geladen
om het bij huis te lossen op de hooizolder of om aan een hooimijt te
zetten. Bij grote hoeveelheden zette men soms wat hooi aan grote
oppers om die de volgende dagen binnen te halen.
De graanoogst vond plaats in de tweede helft van juli door het te
maaien met een sikkel (zicht) en mathaak. Zo werd het graan tot
garven verzameld die door de bindsters meestal met twee zeelten
werden samengebonden. Tegen de avond werden de garven aan
gasten van zes garven gezet en met een zeelt samengebonden.
Wanneer de garven droog waren, werden ze met paard en wagen
van het land gehaald en in de zaadberg gepakt of aan een mijt
gezet.
Vóór 10 augustus moest dan het land waarop graan was ver-
bouwd, worden geploegd om daar vanuit een zaaivat knolzaad te
zaaien. In de herfst werden de knollen als ze volgroeid waren, met
de hand geplukt om als veevoer te dienen. Enkele sterke knollen
werden apart gezet voor zaadwinning voor het volgende seizoen.
In september werden de aardappels gerooid door ze met een riek of
speciale aardappelvork, met drie wat bredere tanden, uit de grond
te steken. Als ze  opgedroogd waren werden ze verzameld in man-
den of zakken en met paard en kar van het land gehaald om inge-
kuild te worden. De kuil werd afgedekt met stro en daarop grond
met nog wat extra bladeren om ze te beschermen tegen nachtvorst.
Soms werden ze opgeslagen in de kelder van de woning, of in een
speciale  aardappelbewaarplaats. 
In oktober werden de voederbieten geoogst door ze met de hand op
te trekken en met de schop van het loof te ontdoen. Daarna wer-
den ze op een kar geladen om naar de kuil te transporteren, waar-
in ze bewaard werden om in de loop van de winter te voeren aan
het rundvee. Ook deze kuil werd goed toegedekt.
In oktober werden de akkers geploegd voor het zaaien van de win-
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tergranen, zoals winterrogge, wintergerst en wintertarwe.
Door de aanschaf van machines werd het werk minder zwaar en
het ging ook veel sneller.
Als eerste kwam de grasmachine met messenmaaibalk, aanvanke-
lijk door paardenkracht aangedreven voor het maaien van hooi-
gras. Door deze machine  met een beweegbaar bord en van een
extra zitting te voorzien werd deze machine ook geschikt gemaakt
om graan te kunnen maaien. De tweede man op de machine moest
dan het gemaaide graan met een stok scheiden tot garven die dan
door de bindsters werden samengebonden.
Vervolgens kwamen er meerdere machines voor het zaaien en oog-
sten van de gewassen, die eerst door paardenkracht, maar al vrij
spoedig door tractoren werden aangedreven zoals: zaaimachines,
betere maaimachines, betere ploegen (de zogenaamde wentelploeg
met één, twee of drie scharen, waarmee dus wel drie keer sneller
geploegd kon worden). Vervolgens de aardappelrooiers, bietenrooi-
ers, beregeningsinstallaties, hooipersen, spuitmachines om
onkruid mee te bestrijden, mestinjecteerders, maiskneuzers en de
zelfbinder. Deze  maaide niet alleen het graan, maar kon het
meteen tot garven binden. Al spoedig daarna kwam de maaidorser
(combine) die niet alleen het graan maaide, maar ook meteen ging
dorsen. Aanvankelijk werd het geoogste graan in het najaar en
winter op de deel met de dorsvlegel gedorst. Later kwam de mobie-
le dorsmachine in opkomst. Deze trok van boerderij naar boerderij,
waarbij de ‘naobers’ elkaar hielpen om het dorsen snel te laten
verlopen.
Van de vele gemengde boerenbedrijven die er rond de jaren 1950
waren, is er momenteel nog ongeveer 10% over. Deze bedrijven
zijn meestal gespecialiseerd in hoofdzakelijk mestkuikens, legkip-
pen, fokzeugen, mestvarkens of in de melkveehouderij. De dieren
zijn gehuisvest in moderne grote stallen, meestal voorzien van vol-
automatische voederinstallaties. Veel melkveehouders beschikken
zelf over een voermengwagen waarin ze hun ruwvoeders en zono-
dig krachtvoer kunnen mengen en via zijwaartse lossing in de
voergoot voor de koeien brengen.
Ten gevolge van de gewijzigde bedrijfsvoering wordt tegenwoordig
maar een beperkt gedeelte gehooid. Het grootste gedeelte van het
gras wordt tegenwoordig ingekuild. Ook snijmaïs, toen nog onbe-
kend, wordt thans op grote schaal verbouwd en ingekuild. Deze
snijmaïs en het ingekuilde gras vormen tezamen het hoofdbe-
standdeel van de ruwvoeders.
Veel werkzaamheden worden tegenwoordig door loonbedrijven
verricht. 
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Jarenlang werd bij de melkveehouders machinaal gemolken in
verschillende typen melkstallen, maar momenteel worden steeds
meer melkrobots geplaatst met als doel arbeidsbesparing en min-
der kosten.
Daarnaast zijn er nog op beperkte schaal wat mestveehouders,
paardenhouders en hobbyboeren en ook nog wat bedrijven waar
akkerbouw plaatsvindt.
Het is jammer dat de oude traditionele gewoonten, die zo kenmer-
kend waren voor het platteland, steeds meer verdwijnen zoals:
aanvankelijk het schieten met carbid, later met ‘plaerdöpkes’ voor-
al door de jeugd op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag bij het
gelukkig nieuwjaar wensen bij de buren. De ouderen hielden in de
eerste drie maanden van het jaar de nieuwjaarsvisites.
Bij bruiloften werden buren en familie persoonlijk uitgenodigd
door  ‘brulfteneugers’ (speciale geklede buren of familieleden). Zij
nodigden de buren en families uit en dronken daarbij soms een
stevige borrel. De boerderij waarop de bruiloft zou plaatsvinden,
werd dan versierd met een boog aan de voordeur. De bruidskoe die
versierd was met een krans om de nek of iets dergelijks, werd dan
aangeboden aan de ouders van de bruidegom. De boerenbruiloft
was op de boerderij, waarbij de deel dienst deed als dansvloer, de
stallen als zitruimte en de muzikant en de drummer in de ‘hilde’
zaten, om de muziek te verzorgen. Het was de gewoonte dat de
buren voor de bediening zorgden. Bij aankomst begon men met
een borreltje. Verder zorgden de buren de hele avond voor de con-
sumpties en aan het einde koffie met broodjes. Een paar dagen
later was er dan de zogenaamde ‘naobrulfte’, voor de buren als
dank voor de verleende diensten tijdens de bruiloft. Dan werd de
bruiloft nog eens dunnetjes overgedaan.
Bij het ‘kroamschudd’n’ (het op kindervisite gaan na de geboorte
van een kind)  werd vaak een groot krentenbrood aangeboden. 
Verder was er de bekende naoberhulp bij verhuizen,  ziekte, over-
lijden en begrafenis etc.
Al met al grote veranderingen die in de loop der jaren hebben
plaatsgevonden.
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DE KOUDE OORLOG IN ALMEN

W.J. Holtslag-Harkink

Toen onlangs bij de twintigjarige herdenking van de val van de
Muur ook de herinneringen aan de Koude Oorlog weer in de media
verschenen, kwamen bij mij ook de herinneringen aan ‘onze’
Koude Oorlog in Almen weer boven.
Nieuws op radio en in de kranten en de verhalen die aan de stam-
tafel werden verteld over geheime atoombomvrije bunkers, ook
hier in de buurt, maakten ons bang. 
Bij de uitbreiding van De Hoofdige Boer in 1970 hadden we een
grote kelder gekregen. Die was niet tegen een nucleaire aanval
bestand, maar we konden via folders van het ministerie wel zor-
gen voor aanpassingen, zodat we de bewuste eerste twee of drie
dagen konden overbruggen.
Zo werd een extra houten gebouwtje over de (buiten)ingang van de
kelder geplaatst, dat met een dekzeil kon worden afgesloten.
Daarboven werd een soort douche aangebracht om de fijnstof af te
kunnen spoelen.
In de kelder zelf werd een pomp geslagen om niet afhankelijk te
zijn van de waterleiding. In het achterste gedeelte van de kelder
werd een ruimte afgetimmerd, waarin speciale voorraden werden
opgeslagen. Houdbare producten, zoals rijst, gedroogde peulvruch-
ten, olie en blikken met voedsel. Een radio op batterijen, een flinke
verbandtrommel en veel kaarsen ontbraken natuurlijk niet. En
heel belangrijk was water. Hoewel er natuurlijk veel flessen fris-
drank stonden, werden veel flessen water op voorraad gehouden.
Nog jarenlang werd onze kinderen, inmiddels kamerbewoners, op
het hart gedrukt steeds te zorgen voor een krat mineraalwater.
Maar als je in de kelder moest blijven, hoe kon je dan naar een toi-
let? Dus chemische toiletten geplaatst. Want behalve met hotel-
gasten, hielden we ook rekening met de komst van buren die zelf
geen kelder hadden.
Oei, en als het in de winter zou gebeuren: hoe bleef je dan warm?
We konden natuurlijk matrassen en dekbedden naar de kelder
brengen, maar was dat voldoende? Nee, toch maar een paar straal-
kachels op olie aangeschaft.
En alcohol ontsmet, en zo stond er in de cafékelder extra voorraad
jenever en brandewijn.
En ik dacht nog verder. Hoe lang zou het duren voor er weer stra-
lingsvrije groente te koop zou zijn? Een extra groot dekzeil gekocht
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en allerlei soorten zaad, bieten, wortelen, bonen, uien… een grote
Douwe Egberts trommel vol. (Er kwam geen groentetuin en... weet
u wat er bij mij op zolder staat? Juist, die trommel compleet met
inhoud!)
Met de komst van Gorbatsjov werd de spanning tussen Oost en
West minder en ook bij ons ebde de spanning weg. De speciale
voorziening bij de kelderingang werd als eerste verwijderd. Veel
ingekochte etenswaren moesten weggegooid worden, met name die
uit de oude, muffe cafékelder. 
Achteraf zeggen we: gelukkig maar dat onze inspanningen niet
nodig zijn geweest. Een helderziende had gezegd dat het ooit zou
gebeuren als het voorjaar al begonnen zou zijn, er dan toch nog
sneeuw zou vallen en onder de heggen zou blijven liggen. Dus
waren wij jarenlang opgelucht als het voorjaar zonder grote narig-
heid weer voorbij was. 
We zijn benieuwd of er nog meer leden zijn die destijds maatrege-
len hebben getroffen voor het geval dát... de bom zou vallen!
Schrijf het ons en denk niet dat uw verhaal niet belangrijk genoeg
is. En hebt u nu het noodpakket al in huis?

Uit De Gids van vrijdag 7 december 1956

Eefde, 30 november 1956
Vrijdagavond had bij de gevaarlijke oversteekplaats bij de Chr.
School een ongeval plaats met dodelijke afloop, waar de bekende
heer Joh. de Graaf, oud-secretaris van de gemeente Gorssel, het
slachtoffer werd.
De heer De Graaf, die vanaf de richting Gorssel kwam, heeft blijk-
baar niet naar twee kanten uitgekeken, zodat hij door een auto
werd geschept en met een bloedende hoofdwonde op straat terecht
kwam.
In het ziekenhuis waarheen het slachtoffer werd vervoerd, is hij ‘s
avonds aan de verwondingen overleden.
De heer De Graaf heeft veel voor de oudheidkunde van Gelderland
en vooral voor Gorssel gedaan. Talrijke werken zijn er van zijn
hand verschenen. Voor Gorssel was het boek Uit Gorssels
Verleden een van de voornaamste. In tal van commissies op histo-
risch gebied werkte de heer De Graaf mee. Hij is 79 jaar geworden.
Zijn nagedachtenis zal ook de gemeente Gorssel in ere gehouden
worden. Gorssel verliest in hem een stille, maar geachte ingezetene.
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LIEVE BEP (2)
Uit het dagboek van Riek van der Meij

W.J. Holtslag-Harkink

In het vorige nummer van Ons Markenboek (27e jaargang, nr. 4,
november 2009, p.23) schreef O. van der Meij over de brieven in
dagboekvorm, die zijn moeder Riek van der Meij-Goldstein aan
haar zuster in Nederlands Indië schreef, toen zij haar ‘echte’ brie-
ven door de oorlogsomstandigheden niet meer kon versturen. Van
dit dagboek zijn verschillende delen bewaard gebleven. In het vori-
ge artikel kwam het een na laatste deel aan bod.
Het eerste deel van het dagboek is intussen ook weer boven tafel
gekomen. Het begint met een drietal gedichten van Clinge
Doorenbos en het krantenbericht van 20 april 1940 dat heel
Nederland in staat van beleg is.
En dan volgt de beschrijving van de ochtend van 10 mei, met de
notitie: “Dit schrijf ik hoofdzakelijk voor Bep en Jan, die ik nu mis-
schien in lange tijd niet zal kunnen bereiken.”
Riek schrijft in het begin van de oorlog dagelijks een verslag. Ze
plakt er clandestiene foto’s bij van politieagent Meyer van de ver-
woesting van Rotterdam. Ook regelmatig foto’s van de Koninklijke
familie, krantenknipsels en gedichten. Wat verder opvalt is, dat er
het hele dagboek door bommen in de omgeving blijven vallen.
Maar dan begint het toeristenseizoen en is ze te druk om vaak te
schrijven. Het bezoek aan de Jaarbeurs wordt gekoppeld aan een
tocht naar Rotterdam om met eigen ogen de verwoestingen te
bekijken.

En daarbij ook een gedichtje van Clinge Doorenbos:

Requisitor
Gappers: in gewone tijden doe je een verkéérde daad
Maar nu is ’t een lage misdaad en een lafheid in ’t kwadraat
Plund’ren in verlaten huizen is met èlk gevoel in strijd
Stelen van geëvacueerden is iets, wat ten hemel schreit.
Fietsen, kleedingstukken pakken, die een jongen achterliet,
Omdat hij voor U moest vechten en voor ’t Nederlands gebied!
Onze taal is rijk aan woorden, waarvan ik de mééste ken;
Voor U kan ‘k er maar één vinden maar dàt mag niet uit mijn pen..
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En meteen is er ook sprake van schaarste en gaan veel zaken op de
bon, bijvoorbeeld vlees, koffie, chocola. Vanaf juli mogen particulie-
ren geen auto meer rijden. De jongens hebben op maandag vrij van
school om op stookkosten te besparen.
Vanaf 31 oktober moeten cafés om elf uur ’s avonds sluiten en is het
verboden om tussen middernacht twaalf uur en vier uur buiten te
zijn. Ook geldt (tijdelijk) een dansverbod!
Met Kerstmis is het heel druk, veel diners. Maria, de Duitse hulp,
had haar twee zoons, Walter en Edmund over laten komen uit
Duitsland, maar voor hen niet het Nederlanderschap aangevraagd.
Op 23 januari 1941 krijgen ze een oproep om zich te melden voor
het Duitse leger. Walter sneuvelt op 30 november in Rusland en
Edmund in 1944 in Caen.
Op 22 april 1941 wordt een versobering van maaltijden in hotels en
restaurants verplicht. Bij het ontbijt mag geen boter worden geser-
veerd en op dinsdag en vrijdag de hele dag geen vlees of gerechten
waarin vlees is verwerkt.
In februari 1941 eindelijk een bericht van Bep en Jan, via
Zwitserland. 
Naast allerlei krantenberichten over het verloop van de oorlog,
wordt ook deze advertentie ingeplakt:
‘Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte onzer dochter:
Beatrix, Irene, Juliana, Wilhelmina
M. v.d. Broek
R. v.d. Broek-Verkerk in Soest’
“Bep en Jan, we hebben een koe gekocht.” Een poosje later ook twee
varkens en dan komt er ook een schuur voor de veestapel: paard
Jopie, koe Dika, varkens Gait en Hendrik, ezel Caliban en bok
Tenny.
Gelderland verwacht een druk toeristenzomer en ja hoor, De
Roskam zit de hele zomer vol. Op 10 juli moeten de Joodse gasten
op last van de politie het hotel verlaten en moeten er borden worden
geplaatst: ‘Voor Joden verboden’.
Er worden steeds meer Joden afgevoerd naar bijvoorbeeld de kwik-
mijnen in Duitsland.
Op 12 juli brandt de molen van Goldstein in Almen af door bliksem -
inslag. De jongens gaan graag naar Almen.
Met Kerst weer vol. Winter 1942 constant hotelgasten en van mei
tot oktober vol, soms overvol en dan slapen er ook gasten of de jon-
gens bij Loman, Van Lente, gemeentehuis of op zolder.
Vanaf 1 mei moeten de Joden een ster dragen… reden om ze
nadrukkelijk en hartelijk te groeten.
Nu maar hopen dat de andere dagboeken ook nog boven water
komen.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
Bouwbedrijf Rothman, Scheggertdijk 21
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Geert de Groot fotograaf, Bakkersteeg 2
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14
Installatiebedrijf Pladdet, Scheggertdijk 41
Loonbedrijf Almen-Harfsen, Kapelweg 22
Van de Straat Verhuizingen, Heuvelweg 2

Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
C 1000 Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Kamhuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
Tuin en Kunst op Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regiobank Gorssel Eefde, Kokstraat 37
Schoonmaakbedrijf Frederiks VOF, Julianalaan 37
Te Loo Transportbedrijf, Zutphenseweg 95
Tuincentrum De Blaakhof, De Blaak 15

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
Veldwachter Rietdekkers BV, Dortherweg 43

Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
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Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Hekkelman Bouwbedrijf Gorssel, Zutphenseweg 28
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser  Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Kreeftenberg Mode en Linnen, Nijverheidsstraat 1
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Rabobank Graafschap-Noord, Hoofdstraat 48
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
Weijler & Weijler tandartsen, Hoofdstraat 7
Woningstichting De Groene Waarden, Nijverheidsstraat 8

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4  
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Gerjak BV, Holtmark 2
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Spar Kirchjünger, Lochemseweg 130A
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bosrestaurant, Joppelaan 100
Bouwbedrijf Enderink BV, Lochemseweg 64 
De Zevensprong, Dortherdijk 6
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81
N.M.J. Schrijver Rietdekkersbedrijf, Joppelaan 102
Technisch buro Bruggeman VOF, Oxerweg 4
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Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 3

Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17

Warnsveld:
Bouwbedrijf Pelgrum BV, Lage Weide 29

Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Koninklijke Hesselink BV Grafmonumenten, Gerritsenweg 6
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV, Verlengde Ooyenhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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