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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE
Zoals u allen heeft gemerkt zijn we een actie onder de leden begonnen om de inrichting van ons Tramhuisje in financieel opzicht
mogelijk te maken. Op het moment van dit schrijven kunnen we
vanzelfsprekend over het resultaat nog niets zeggen; de eerste
reacties stemmen ons hoopvol en in het februarinummer van Ons
Markenboek zullen we uiteraard verslag doen.
Per 1 januari 2009 heeft de Belastingdienst De Elf Marken als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt. Dit betekent dat u uw gift als aftrekpost mag gebruiken bij de opgave van
uw inkomstenbelasting.
Om misverstanden te voorkomen merken wij overigens nog op dat
wij als toekomstig huurder van het Tramhuisje geen enkele vorm
van inspraak hebben gehad op de keuze van aannemer en andere
bedrijven bij de verbouwing. De keuze lag bij de eigenaar van het
gebouw: woningcorporatie Viverion.
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar
weer terugzien op een drietal geslaagde excursies. De circa dertig
deelnemers van de midzomeravondwandeling op 13 juli in de
omgeving van camping De Baankreis en De Ehze zijn op deze
mooie avond veel te weten gekomen over deze voor velen onbekende omgeving. Oud-bestuurslid Roelof Boschloo had de leiding van
deze wandeling. Ook de middagwandeling op 31 juli in Deventer in
de Raambuurt was zeer interessant. Dankzij de inzet van de
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer is hier veel behouden
gebleven. Onze gids Gijs van Elk vertelde de circa twintig deelnemers vele bijzonderheden over de gerestaureerde gebouwen in de
Raambuurt. Daarnaast kregen wij te horen welke plannen er zijn
met de binnenhaven. Van deze excursies en ook van de derde
excursie, de dagexcursie naar Montferland en Emmerich, vindt u
in dit nummer korte verslagen.

Ynze Dikkerboom
In dit Markenboek treft u een artikel over Ynze Dikkerboom aan,
dat wij mochten overnemen uit ‘Ut eigen Gea”, een blad over de
geschiedenis van Skarsterlân. Het artikel is geschreven door
Freark M. Ringnalda. De auteur pleit voor meer erkenning van
deze verzetsstrijder in zijn geboortedorp Oudehaske (gemeente
Skarsterlân). Naar verluidt is zijn naam inmiddels toegevoegd aan
een herinneringsplaquette. Nu wordt in zijn geboorteplaats nog gestreefd naar het vernoemen van een straat naar Ynze Dikkerboom.
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Lezingen en dia-avonden 2010-2011
Als u dit leest, is het eerste evenement van dit seizoen reeds
geschiedenis geworden. In Harfsen in zaal Buitenlust heeft de oorspronkelijk uit Laren afkomstige journalist Jan Braakman op
dinsdag 28 oktober 2010 een inleiding gehouden over de gebeurtenissen in Laren in de Tweede Wereldoorlog. Hierover is bij uitgeverij Fagus Aalten, met Jan Braakman als auteur, een boek verschenen onder de titel ‘Klein Nederland - De oorlog in een Gelders
dorp, 312 pagina’s; ISBN 978-90-78202-65-3; 19,95 euro.
Epse, kerkje protestantse gemeente, donderdag 18 november 2010
Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen zal het een en
ander vertellen over de bewogen geschiedenis van ons deel van de
IJssel onder de titel ‘Een strijdperk uit de vergeethoek’. Centraal
in het verhaal staan de unieke kwaliteiten van het landschap van
de Veluwse Bandijk en de hier aanwezige indrukwekkende sporen
van een verbitterde strijd. Die strijd werd niet alleen gevoerd
tegen de grillige IJssel maar ook tegen de wanhopige inwoners van
Overijssel. Keer op keer glipten die met bootjes de rivier over om
de Veluwse Dijk door te steken. Ze wilden daarmee hun eigen dijken redden. Bewoners van de Noordelijke IJsselvallei stonden hen
met geweren, schoppen en rieken op te wachten. Ze mochten van
de Veluwse dijkgraaf zelfs schieten! Van Hemmen wil de inwoners
van Epse en omgeving de ogen openen voor een kostbaar dijklandschap met prachtverhalen en voor de kansen om ook gepaste aandacht te schenken aan het landschap van de oostelijke IJsseldijk,
rond Gorssel, Epse en Deventer.
Aanvang 20.00 uur.

Almen: Ons Huis, donderdag 20 januari 2011
De heer A. Goutbeek zal een dialezing houden over ‘Hooibergen in
Oost-Nederland’.
Een hooiberg is een eenvoudig bouwsel, eigenlijk een stuk verpakking voor de oogst, het kapitaal van de boer. Maar het is wel een
instrument dat zeer vernuftig is gemaakt van simpel materiaal
dat de boer zelf heeft. Door logisch denkwerk en werkervaring van
de Middeleeuwse boer is een werktuig ontstaan dat ongeveer 1200
jaar heeft gefunctioneerd.
Door de teelt van maïs en de bouw van de veestallen zijn de hooibergen de laatste vijftien jaar als sneeuw voor de zon verdwenen.
De hooibergen hebben het landschapsbeeld eeuwenlang bepaald,
elk jaargetijde aangegeven: in het najaar bol en hoog gevuld, maar
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in het voorjaar leeg met het dak bijna op de grond en in de zomer
zien we langzaam het dak weer tegen de roeden opkruipen.
Een landschapsbeeld dat de eeuwen door ook kunstenaars heeft
getroffen, die het op het doek hebben vastgelegd. Meer over dit
thema op www.hooiberg.info.
Het belooft een boeiende lezing te worden, aanvang 20.00 uur.

Eefde: Het Hart, donderdag 24 februari 2011
De heer F. de Zee zal een lezing verzorgen over de opkomst en de
ondergang van de Hanze in de Nederlandse geschiedenis. In het
jaar 863 plunderen de Vikingen voor het laatst Dorestad. Was
Deventer al klaar om de handelsrol over te nemen? Schippers,
kooplieden en financiers willen veiligheid, zekerheid en macht. Als
gevolg daarvan groeien er 'hanzen', oftewel 'samenwerkingen'. Die
hanzen bieden ook de mogelijkheid om geld te verdienen en macht
uit te oefenen. De belangrijkste wordt de zogenaamde 'Duitse
Hanze', die vanaf de twaalfde eeuw zal uitgroeien tot een groot,
maar niet altijd hecht verband, tussen Duitse en Nederlandse steden. Deventer en Zutphen waren trouwe deelnemers, maar
Kampen niet! En Lochem deed ook mee! Gedurende 500 jaar zou
die Duitse Hanze de handel, de prijzen, het vervoer, de lonen, de
verdiensten, de scheep- en de stedenbouw in West-Europa min of
meer bepalen.
Aanvang 20.00 uur.

Laren: Kulturhus, dinsdag 22 maart 2011
In het kader van het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het
Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem zal Jan Roerink
een presentatie houden over onze eerste gastarbeiders in de zeventiende eeuw onder de titel ‘Fijndoekpoepen en Tödden’.
Na drie jaar onderhandelen kwam er in 1648 een eind aan een oorlog van tachtig jaar en werd de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden een feit.
Enkele maanden later, in september 1648, werd in het nabije
Osnabrück een eind gemaakt aan de Dertigjarige oorlog. Deze
twee vredes hadden grote gevolgen, want de legers werden naar
huis gestuurd en op het platteland werd het voor de weggevluchte
boeren weer een stuk veiliger. Zij trokken terug naar hun boerderijen en gingen het land weer bewerken. Zij stichtten vaak grote
gezinnen, maar op den duur bleek, dat er niet voor iedereen plaats
was op de boerderij. Dus trokken de jongelui de wijde wereld in op
zoek naar werk.
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En werk was er wel, vooral in de lage landen aan de Noordzee: in
Holland en Friesland.
In die gewesten heerste grote welvaart door handel en industrie en
dus trokken veel jonge mensen, vooral uit Westfalen, te voet naar
Holland en Friesland.
Aanvang 20.00 uur.

Gorssel: De Roskam, dinsdag 29 maart 2011
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar
hebben wij weer enige reglementair aftredende bestuursleden,
namelijk de heren H. Hietbrink, J. te Linde en H.G. Pelgrum. Wij
hopen, dat zij nog vele jaren hun krachten aan onze vereniging
willen geven. Na de ledenvergadering zal Han Koolhof een lezing
houden over de stoomtram door Gorssel. Han is actief lid van de
Historische Vereniging Zutphen en groot kenner van de geschiedenis van de spoor- en tramwegen rond Zutphen. In het Ons
Markenboek nr. 4 november 2009 is een artikel van zijn hand verschenen over het tracé van de stoomtram Zutphen-Deventer. Nu
ons Tramhuisje dit jaar weer ‘in bedrijf’ gesteld wordt is dit een
mooie gelegenheid om iets meer over de geschiedenis van het
tramstation en van de tramlijn Deventer-Emmerich te horen.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; aansluitend zal de lezing om
20.00 uur beginnen.

Verzamelfestival Gorssel: Het Trefpunt, zaterdag 19 maart 2011
In het meinummer van Ons Markenboek hebt u kunnen lezen dat
in het voorjaar van 2011 een aantal oudheidkundige verenigingen
en historische genootschappen in onze omgeving een expositie van
verzamelingen uit onze regio organiseert. Het is een expositie en
dus geen ruilbeurs en geen verkoop. De keuze voor een locatie voor
het verzamelfestival is op Gorssel gevallen. Er is al een aantal toezeggingen van exposanten. We verwachten dat er stands ingericht
worden met de volgende onderwerpen: archeologische vondsten uit
de omgeving, klederdrachten uit Oost-Nederland, genealogie, blikken, merklappen, oude foto’s en prentbriefkaarten van onze omgeving, oude elektrische apparatuur en nog vele andere zaken. Bij
deze opnieuw een oproep aan een ieder, die een verzameling heeft
opgebouwd en het leuk vindt om deze aan anderen te laten zien,
om zich bij een van onze bestuursleden voor deze tentoonstelling
aan te melden.
Aanvang 10.00 uur, einde circa 16.00 uur.
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Rectificatie
De naam Ploegman in het verhaal ‘Bakkers (3) uit de vorige uitgave
van Ons Markenboek (nr. 3, augustus 2010) moet zijn ‘Hoefman’:
Aeldert Hoefman, geboren op 17 augustus 1762 te Deventer en
gehuwd op 3 mei 1789 te Gorssel met Janna (niet Jenneken)
Dijkerman, geboren op 20 maart 1763 te Gorssel op Klein Bentink,
dochter van Willem Dijkerman en Jenneken Jansen op Klein
Bentink.
In de inhoudsopgave van hetzelfde nummer staat als auteur abusievelijk vermeld: W.J. Holtslag-Harkink. Er had natuurlijk moeten staan: A.J. ten Have!
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 24
december 2010 bij de redactie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).

EXPOSITIE IN HET GEMEENTEHUIS VAN GORSSEL
W.J. Holtslag-Harkink
We hadden de expositie met voornamelijk persoonlijke herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en bevrijding nog maar nauwelijks ingericht of Henk Obermeijer vroeg wanneer hij kon komen
kijken. Henk Obermeijer komt niet voor in de film ‘Liever geen
bezoek’ maar kwam wel kijken naar de film; we hebben toen
meteen ook kennisgemaakt. Hij was in de oorlog eveneens ondergedoken in Harfsen, onder anderen bij de familie Pasman aan de
Harfsensesteeg. Hij vertelde dat hij ook bij de familie Winkeldermaat was geweest om daar te helpen toen boer Winkeldermaat
ziek was. Hij gaf ons het adres van zijn website, waarop we over
zijn ervaringen konden lezen en hij stuurde ons zijn dagboek.
Daarin vertelt hij onder meer dat hij aan het eind van de oorlog bij
Winkeldermaat achter de boerderij stond met een paar Duitse officieren, toen een aantal Engelse vliegtuigen overvloog. Een van die
Duitsers pakte zijn geweer en schoot al scheldend op die vliegtuigen, waarbij hij er een in de staart raakte.

Achterste rij van links naar rechts: mevrouw F. Woertman, G.J. Wichers, G. Slagman, H. Blankenberg,
H. Obermeijer, J. Nijhof, H. Bruil.
Tweede rij: mevrouw F. de Jonge, M. v. d. Bijl, mevrouw De Maes Janssens, mevrouw Pasman.
Voorste rij: wethouder B.J. Bussink, E. de Jonge, mevrouw W. Holtslag, mevrouw Slagman, H. Pelgrum,
G. Verstege.
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Henk Obermeijer ging als vrijwilliger naar Indië en kwam aan het
werk op een militaire vliegbasis. Daar hoorde hij het verhaal over
een piloot die in de oorlog in de Achterhoek geraakt was, maar het
had gered in bevrijd gebied rond Arnhem te landen en zelf maar
lichtgewond raakte! Henk stond perplex. De verteller kende die
piloot persoonlijk en we kunnen begrijpen dat Henk hem zijn
eigen verhaal graag vertelde. Helaas heeft Henk de piloot niet ontmoet. De man is door de Japanners vermoord.
Henk kreeg net als de hoofdpersonen uit de film onze oproep of hij
misschien ‘iets’ had voor onze expositie en dat werd ogenblikkelijk
opgestuurd.
Daarnaast kregen we o.a. foto’s van het onderduikhol van Maarten
van der Bijl en van Evert de Jonge: het vijltje en het stukje hout
waarmee hij uit de gevangeniscel in Deventer heeft weten te ontsnappen. Ook zijn valse persoonsbewijzen en bijzondere andere
documenten bracht hij ons. De andere ’acteurs’ lieten weten niets
te hebben voor onze expositie.
De familie Slagman zorgde voor indrukwekkend beeldmateriaal:
een door Maarten van der Bijl gemaakte kopie van alle onderscheidingen die Gerrit Slagman postuum heeft ontvangen. Verder
kregen we attributen van diverse leden en ook de gebreide onderbroek uit het verhaal van Jan de Geus in Ons Markenboek nr. 3
van augustus 2010, evenals het bijbeltje dat Riek van der Meij aan
zijn moeder gaf bij terugkeer uit Indonesië.
Als u bent wezen kijken in het gemeentehuis, dan hebt u ook de
grote collectie oorlogsherinneringen van Wouter Veldhoen uit
Deventer gezien. Van hem zullen we zeker vaker horen en lezen in
Ons Markenboek.
Omdat veel bestuursleden op vakantie waren, hebben we Henk
Obermeijer meegedeeld dat wij zijn bezoek wilden uitstellen tot we
een geschikte woensdagmiddag konden vinden waarop ook de
andere onderduikers en inzenders van vitrinemateriaal aanwezig
konden zijn. Dat werd woensdag 11 augustus jongstleden. De
gemeente werkte fantastisch mee, zodat we de genodigden in de
kantine konden ontvangen, waar we rijkelijk werden getrakteerd
op koffie en thee. Burgemeester Spekreise was helaas verhinderd,
maar wethouder Bussink nam de taak van gastheer enthousiast
over. Wij hadden ook de gastgezinnen van de onderduikers uitgenodigd, Roel Hendriks was er namens De Stentor en naast een aantal bestuursleden, ons erelid Gerrit Verstege en Wouter Veldhoen.
Het werd een uitermate boeiende en gezellige middag. Op de stoep
van het gemeentehuis werden alle aanwezigen gefotografeerd,
waarna we bij De Roskam nog even nagepraat hebben.
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VERSLAG VAN DE ZOMERAVONDWANDELING
ROND DE BAANKREIS IN ALMEN OP 13 JULI 2010
H. Pelgrum
Op dinsdag 13 juli 2010 hebben we met ongeveer 25 leden een
wandeling gemaakt onder leiding van ons oud-bestuurslid Roelof
Boschloo.
We werden zeer gastvrij bij hem thuis in de tuin ontvangen en
genoten van de heerlijke taart, die werd aangeboden door zijn
dochter Maaike Boschloo.
Tijdens de wandeling vertelde Roelof ons allerlei dingen over de
omgeving waarin hij zijn hele leven al woont, werkt, filosofeert en
waarneemt.
Zijn voorouders kochten de boerderij in 1899, toen enkele bezittingen van De Ehze in dat jaar werden geveild. Uit een belastinglijst
uit 1494 blijkt dat De Baankreis dan al deel uitmaakt van de
bezittingen van kasteel De Ehze.
In het Baankreisbos wijst hij ons op een beukenboom met in de
bast gesneden cijfers 1877 en de initialen van de kinderen H.J.V.
en W.V. Hun vader was pachter op De Baankreis.
In het dokterslaantje leven we mee met de Almense huisarts, die
regelmatig op vrijersvoeten naar de kasteelvrouwe van de Ehze
snelt. Na hun huwelijk laten deze dokter Van der Harst en Clara
Elisabeth Jansen in 1917 de laatste vleugel van het eens zo machtige kasteel tot op de kelders slopen. Architect A.J. Jansen, die ook
het gemeentehuis van Gorssel heeft ontworpen, krijgt de opdracht
om op de kelders het huidige gebouw in Engelse landschapsstijl te
ontwerpen.
We horen het verhaal over het huisje ‘Rust Roest’. Oorspronkelijk
was het een huisje om te spelen voor de kinderen van het kasteel,
later werd er door de dames Itz naailes aan de jonge dames uit
Almen gegeven. Van 1941 tot 1943 wonen er de Duitse journalist
Zingler en zijn vrouw, die bij de ouders van Roelof op bezoek kwamen. Zingler moet al in 1933 vluchten voor het Hitlerregime,
omdat hij onwelgevallige teksten heeft geschreven. Door verraad
worden ze in 1943 door de Duitsers opgepakt. Zingler is in dat jaar
na berechting in Berlijn opgehangen. Zijn vrouw is in 1945 door de
Amerikanen bevrijd uit een vrouwenkamp. In Duitsland is een
straat naar hem genoemd. Via mevrouw Ewijck van den BiltVellinga, voormalige eigenares van De Ehze, is onze vereniging in
het bezit gekomen van een videoband over deze journalist.
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Blad van sassafras

Roelof Boschloo legt uit

Beuk in Baankreisbos
met de letters HJV 1877 en WV

Foto’s H.A. Meijerink
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Via de weg zoals die voor de aanleg van het Twentekanaal van
Almen langs het landgoed de Ehze naar het station Laren-Almen
liep wandelen we naar de ‘sassafras’. Deze laurierachtige boom,
met bladeren die verschillende vormen hebben, komt uit NoordAmerika of China. Hij is vermoedelijk door een vroegere eigenaar
van de Ehze geïmporteerd. De mannelijke en vrouwelijke bloemen
groeien aan aparte bomen. Deze boom is van het mannelijke
geslacht. Hij vermeerdert zich hier door wortelopslag. Bij het graven van het kanaal in 1933 en later bij de verbreding heeft men
deze bomengroep gespaard. Via een fietspad vanaf Almen aan de
zuidzijde van het kanaal is deze bijzondere boom te bereiken
We wandelen nog langs het vroegere P.W. Jansen Ziekenhuis dat
in 1916 is gebouwd op de plaats van het vroegere landhuis De
Hoogenkamp. Het ziekenhuis was oorspronkelijk op homeopathische leest geschoeid. De symbolen zijn nog te zien boven de
ingang. In de Eerste Wereldoorlog waren Belgische vluchtelingen
de eerste bewoners. Later werd het een sanatorium voor tbcpatiënten en daarna een verpleeghuis voor langdurig zieken. Aan
het eind van de vorige eeuw waren er gedurende vijf jaar asielzoekers gehuisvest en nu is het Best Western Hotel Ehzerwold.
Op de toegangsbrug naar de Ehze kijken we nog even rond. In
1825 was al tweederde van het oorspronkelijke kasteel afgebroken.
Veel tuinsieraden zijn toen verkocht. Het oorspronkelijke fraaie
toegangshek is bij die gelegenheid overgebracht naar Het Medler
in Vorden, waar het nog steeds te bewonderen valt.
Over de boerderijcamping lopen we terug en bereiken nog net voor
een onverwachte regenbui het startpunt. Hierdoor vervalt een
geplande gezellige nazit.
We hebben met zijn allen genoten van een fijne avond, waarop
Roelof ons met zijn soms zo persoonlijke waarnemingen en herinneringen een stukje van onze omgeving heeft leren kennen, dat
voor velen nog onbekend was. Onze hartelijke dank daarvoor.
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VERSLAG EXCURSIE
INDUSTRIEEL ERFGOED DEVENTER OP 31 JULI 2010
H.F. Bruil
Als vervolg op de lezing van 18 februari 2010 over industrieel erfgoed in Deventer hebben we met 21 leden op zaterdagmiddag
31 juli een bezoek gebracht aan de clubaccommodatie van SIED
(Stichting Industrieel Erfgoed Deventer) bij de Prins Bernhardsluis. We werden, onder het genot van een kopje koffie of thee,
hartelijk verwelkomd door voorzitter Gijs van Elk, zijn echtgenote
en de heren Hartgers en Van de Laar. Na een inleiding waarbij we
ook de maquette, die onderdeel is van een voorstel tot herinrichting van het gebied rond de voormalige sluis, bekeken, werden we
in twee groepen gesplitst.
Eerst bekeken we de ‘kleine’ silo, waarin een soort Panorama
Mesdag opgesteld staat: je staat binnen een cirkelvormig stalen
frame met een diameter van circa vier meter. Hierin is een doek
opgehangen waarop ononderbroken het uitzicht is afgebeeld dat je
vanaf de top van de ‘grote’ silo hebt. Een van de leden van SIED
heeft met zijn fotocamera zo een prachtig beeld over 360 graden
van Deventer gemaakt.

De panoramafoto in de kleine silo

Foto H.F. Bruil
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In de gebouwen aan de eerste havenarm zie je nu, na een periode
van verpaupering, een opleving door de vestiging van kleine
bedrijven en artiesten. Ook kunstsmid Willem Jonkers III had
zich hier kort voor zijn overlijden gevestigd.
Hierna maakten we een wandeling door de Raambuurt, zo
genoemd omdat hier vroeger de geverfde lakens op houten ramen
te drogen werden gehangen. We kregen prima uitleg over de diverse gerestaureerde historische panden en welke restauraties nog
moeten worden gedaan.
Nu is het hoofdzakelijk een woonwijk, hoewel de fabriek van
Senzora (SchoenmakerENZOnenRAambuurt) nog een prominente
plaats inneemt.
Bij bepaalde gebouwen word je herinnerd aan bedrijven die hier
ooit gevestigd waren met de namen van onder meer Schepers,
Kapelle, Nering Bögel, Van Son, Ten Hove, Wijers, De Lange en
Noury & Van der Lande. Ook was hier van 1858 tot 1910 de gasfabriek van Deventer gevestigd.
Het is beslist een aanrader om dit stadsdeel eens op je gemak te
bekijken en een en ander na te lezen in het boek ‘Van
Handelskade tot Pothoofd’, geschreven door H.J. van Baalen en
H.J.M. Oltheten.
Op de terugweg hebben we een wandeling door het Knutteldorp
gemaakt. Deze wijk is in de periode 1919-1923 gebouwd en een
voorbeeld van de sociale woningbouw uit het begin van de twintigste eeuw. Het ontwerp was van de architect W.P.C. Knuttel (18861974), die ook in Gorssel geen onbekende was: hij bouwde onder
meer de huizen aan de Wildwal 1 en Esdoornlaan 2.
Het oorspronkelijke plan omvatte 324 woningen en tien winkels.
De architect had geen zeggenschap in de keuze van de bouwmaterialen, deze moesten worden betrokken bij de ‘Centrale Bouwmaterialen Voorziening’ in Den Haag. De materialen muntten, op
z’n zachtst gezegd, niet uit in kwaliteit en bovendien maakte de
ondergrond deel uit van de voormalige, met grachten doorsneden
vestinggronden. Tot overmaat van ramp kwam daar nog de watersnoodramp van 1926 overheen met als gevolg dat het Knutteldorp
heel lang onder water heeft gestaan. Toch heeft het nog tot ver na
de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat structurele verbeteringen werden doorgevoerd. Tenslotte zijn omstreeks de eeuwwisseling de woningen in de hele wijk afgebroken en is een nieuwe wijk
in soortgelijke stijl verrezen. Het karakteristieke poortgebouw aan
de Ankersmitlaan is behouden gebleven. Aardig is het om hier tijdens de wandeling straatnamen als Epserstraat, Almensestraat en
Gorsselsestraat tegen te komen.
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Terug bij de silo bedankte Fenny Woertman onze gastheren voor
deze bijzonder leerzame middag en overhandigde ze Gijs van Elk
een financiële bijdrage voor de SIED.

Gebouw met de silo

Foto H.F. Bruil

15

VERSLAG EXCURSIE NAAR
’s HEERENBERG, MONTFERLAND
EN HOOG ELTEN OP 14 SEPTEMBER 2010
F. Woertman-Derks
Na jarenlang de verslagen van de dagexcursies verzorgd te hebben
- ze deden dat op hun eigen onnavolgbare wijze - gaven de dames
Heijenk aan helaas niet meer met de bustocht mee te kunnen.
Hartelijk dank dames voor al de leuke bijdragen. We zullen jullie
missen.
Op dinsdag 14 september 2010 stonden 48 mensen om half negen
bij het gemeentehuis in Gorssel te wachten op de bus. De regen
hield ons gezelschap. Waar bleef de bus? Een telefoontje bracht
uitkomst: in de file bij Zutphen. Nadat een bereidwillige dame met
de sleutel de deur van het gemeentehuis geopend had om te schuilen, arriveerde de bus met chauffeur Barry. Tien minuten te laat.
Hij verontschuldigde zich hiervoor.
Op weg naar Montferland, eerste bestemming ’s-Heerenberg. Langs
een mooie route kwamen we om tien uur bij kasteel Huis Bergh
aan voor de koffie met een heerlijke krentenbol met kersen en
room. Dit werd geserveerd in Grand Café Heeren Dubbel, het
koetshuis op de voorburcht van het kasteel.
Direct na het passeren van de kerk op het voorplein gingen we via
de poort naar binnen en ineens ontvouwde zich het uitzicht op een
middeleeuws kasteel. Prachtige oude bomen, een slotgracht en de
barokke poort voorzien Huis Bergh van allure. Op het binnenplein
van het kasteel kregen we van de gids in het kort de geschiedenis
te horen. De vierkante toren uit de vijftiende eeuw vormt het hart
van het middeleeuwse kasteel. De bouwgeschiedenis gaat terug tot
de dertiende eeuw. Het kasteel was het stamslot van de machtige
heren en graven Van den Bergh, die een belangrijke rol speelden
in de Tachtigjarige Oorlog. De industrieel Jan Herman van Heek
kocht in 1912 het kasteel en trof het in een bouwvallige toestand
aan. Hij liet het restaureren en bracht er zijn kunstverzameling
onder. Kasteel, landerijen en kunstverzameling heeft hij aan de
gemeenschap nagelaten.
Wie de moed had, kon mee de toren beklimmen, de anderen betraden de statige trappen en stonden in een prachtige hal waar de
heer des huizes ons stond op te wachten, in de vorm van een
levensgroot geschilderd portret: Graaf Hendrik van den Bergh,
geschilderd door Otto van Veen (ca.1566-1629).

Dagexcursie naar kasteel ‘Huis Bergh’

Foto H.F. Bruil
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Hendrik van den Bergh, een neef van Willem van Oranje, leefde
van 1573 tot 1638. Hij overleed op 12 mei 1638 te Zutphen en zijn
lichaam is bijgezet in het koor van de kerk te ’s-Heerenberg.
In de grote hal hangen schilderijen van de vroegere bewoners.
De vijftiende- en zestiende-eeuwse portrettengalerij, die voor
Nederland uniek is, laat ons het ontstaan van het portret zien.
De vrouwelijke gids leidde ons heel enthousiast en met grote parate kennis door de vertrekken en vertelde ons over de vele unieke
kunstschatten. Voor wie even wilde rusten was er plaats in de vensterbanken. We hebben genoten en dat hebben we ook van de
geserveerde lunch (met kroket) die in het koetshuis klaarstond.
Na de lunch kwam de bus weer in zicht en met een Nederlandssprekende Duitse gids aan boord begon de tocht naar Hoog Elten.
De kleine weggetjes werden opgezocht (de bus leek nog groter)
langs een mooi kasteeltje. De gids verzekerde chauffeur Barry dat
hij er wel door kon. En het kon. We stopten op de Elterberg, maakten een wandeling om een blik te werpen op de Rijn, bewonderden
het stenen monument en kregen het verhaal over Wichnann van
Gent als gouwgraaf van Hamaland en burchtheer. Hij stichtte in
967 in Hochelten een Stift voor hoogadellijke dames. De gebouwen
herinneren nog heden ten dage daaraan. De stiftkerk St. Vitus
werd parochiekerk van Hochelten. Het is op Duitse bodem de noordelijkste van de romaanse kerken aan de Rijn. In het linkerzijschip is een beeldhouwwerk, dat in de twaalfde eeuw werd gemaakt als madonna met Jezuskind, in de zeventiende eeuw echter
tot een bedevaartsbeeld van de wonderdoener Machutus, die een
ziek kind op zijn schoot heeft, omgevormd. Altijd komen nog moeders met zieke kinderen naar Hochelten, om de voorbede van de
heilige af te smeken.
Ook op de Elterberg vind je de Drususbron. Wateraderen in de
berg, die waarschijnlijk vanuit Montferland-Nederland stromen,
vullen de Drususbron in Elten-Duitsland met zuiver bronwater.
De bron is 57 meter diep en is vermoedelijk ontstaan toen Graaf
Wichnann (ongeveer 950 na Chr.) burchtheer op de berg was. Een
bezoek waard.
Tijd voor het vervolgen van de reis naar Emmerich voor een wandeling langs de Rijnpromenade. Heerlijk uitwaaien. Een drankje
nuttigen en dan weer terug in de bus en naar Gorssel waar we om
ongeveer kwart over zes terug kwamen.
Een gezellige leerzame dag met elkaar.
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GEVELSTENEN (29)
Boerderij Huurnink
Werkgroep genealogie
De mooie, oude boerderij Huurnink staat aan de Dortherdijk 22 in
Eefde en is volgens de Kadastrale Atlas van 1832 dan eigendom
van Harmanus Beekman, groot ruim 38 ha. Al voor 1646 komen
we de naam tegen en was hier dus al bewoning.
Bij het vaststellen van de percelen van dit bedrijf komen we tot de
conclusie dat de 38 ha bestaat uit meer dan dertig percelen, waarvan een aantal rondom de boerderij ligt en de rest verder verspreid in de omgeving. In de loop van de jaren is dit wel gewijzigd
en nu ligt de meeste grond dichtbij de boerderij.
Het Huurnink is, als een van de weinige oude monumentale boerderijen, met riet gedekt, is kennelijk opnieuw gebouwd in 1804 en
nog bijna in oorspronkelijke staat gebleven. Bovendien staat de
boerderij op de monumentenlijst. Ook de plaats waar hij staat is
uniek, namelijk op een terp en met de achterzijde naar de weg,
compleet met bakhuis, voormalige varkensschuur, koetshuis en
een vijfroedige graan-/hooiberg en aan de westzijde van de boerderij een waterpomp. Voor de boerderij staan vier leilinden.
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld, waarbij de voordeur,
voorzien van een raam met een gietijzeren levensboom, niet in het
midden zit. Aan beide zijden van de voordeur is een twaalfruits
ouderwets schuifraam met luiken die gesloten kunnen worden.
Links van de voordeur is de keuken en rechts de woonkamer.
Verder naar rechts bevinden twee opkamers, waaronder twee kelders zijn. De ramen van deze opkamers zijn kleiner en zijn eveneens voorzien van luiken. Onder deze ramen bevinden zich de kelderramen. Aan de linkerzijde bij de keuken is nog een derde kelder aanwezig met opkamer en dezelfde raamindeling.
In het voorhuis bevinden zich nog diverse klassieke interieuronderdelen, waaronder bedsteden en twee schouwen met bijbehorende tegels, als gevolg van de dubbele bewoning die in het verleden
heeft plaatsgehad.
De zolder boven het woonhuis was vroeger de zaadzolder als
bewaarplaats van de zelf verbouwde, gedorste granen. In latere
jaren is het voorschild in het midden van het dak verhoogd ten
behoeve van de bouw van een grote dakkapel met vierruits ramen
voor de slaapkamers die er gebouwd zijn. Rechtsboven in de achtergevel van het voorhuis zit een dichtgemetseld venster, dat vroeger waarschijnlijk het raam is geweest van de knechtenkamer.
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Boerderij Huurnink, voorzijde omstreeks 1950. Toen was er nog geen
dakkapel geplaatst en waren er nog drie lindebomen. Helaas is het jaartal
1804 met muurankers in de voorgevel niet leesbaar.
Foto familie van Zeijts

Achterzijde boerderij Huurnink met sluitsteen

foto G. Verstege
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Alleen de stalramen van de boerderij zijn in de loop van de jaren
gewijzigd en bij de verbouwing tot woonhuis zijn er wat glaspartijen geplaatst.
In de voorgevel geven de jaarankers met het jaartal 1804 aan dat
de boerderij toen is herbouwd. In de boog van de grote achterdeuren zit een sluitsteen waarin het jaartal 1804 is gegraveerd, zodat
we ook hieruit kunnen afleiden dat toen (her)bouw heeft plaatsgevonden. Het bedrijfsgedeelte is inmiddels verbouwd tot woonruimte.
Als eerste bewoners van deze boerderij hebben we gevonden Peter
Beekman, geboren op 9 mei 1751 op erve Uterdink en overleden op
12 juli 1839. Hij was een zoon van Teunis Beekman en Maria
Gotinks. Hij is gehuwd op 13 april 1784 te Almen met Jenneken
Groot Hulze, geboren op 4 juli 1755 en overleden op 21 december
1815. Uit hun huwelijk zijn acht kinderen geboren.
Hun zoon Harmanus Beekman, geboren op 20 april 1796, overleden op 16 augustus 1868 en gehuwd op 22 oktober 1828 met
Jenneken Loman, geboren op 6 november 1805, heeft het bedrijf
voortgezet. Uit dit huwelijk zijn tenminste twee kinderen geboren:
Peterdina Beekman, geboren op 20 juli 1839 en op 30 juni 1870
gehuwd met Evert Jan Schurink, geboren op 29 april 1846 op
boerderij Schurink. Uit hun huwelijk zijn drie dochters geboren,
van wie we later Tonia Johanna Schurink nog zullen tegenkomen;
Hendrik Albert Beekman, geboren op 16 mei 1842, overleden op 20
januari 1927, gehuwd op 17 februari 1876 met Tonia Brummelman, geboren op 16 mei 1857 en overleden op 20 juli 1924. Zij was
een dochter van Hendrik Brummelman en Tonia Kornegoor. Zij
waren de volgende bewoners op boerderij Huurnink. Uit hun
huwelijk zijn geen kinderen geboren. Het gevolg was dat er naar
een mogelijkheid werd gezocht om het bedrijf de voort te zetten.
Deze werd gevonden in een buurjongen, Berend Jan van Zeijts,
geboren op 16 februari 1876 en overleden op 1 juli 1963, zoon van
Engbert Jan van Zeijts en Maria Klazina Rood. Hij was gehuwd op
4 mei 1900 met de bovengenoemde Tonia Johanna Schurink, geboren op 2 november 1875 en overleden op 23 januari 1924, dochter
van Evert Jan Schurink en Peterdina Beekman op boerderij
Schurink. Dit echtpaar was dus familie en buren. Zij hebben het
bedrijf verder voortgezet. Deze Berend Jan van Zeijts was een
belangrijk figuur in landbouwkringen: hij was een van de oprichters van de Coöperatieve Landbouwvereniging Gorssel en is daarvan vele jaren voorzitter geweest.

Dit draaibaar houten gebouwtje, ook wel koepel genoemd, heeft jarenlang als kuurplek dienst gedaan ten
behoeve van huisgenoten die tuberculose hadden, onder anderen Tonia Johanna van Zeijts.
Men was zo in de buitenlucht en omdat het draaibaar was kon het steeds met de zon meedraaien om zo het
genezingsproces te versnellen.
Foto familie van Zeijts
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Ook was hij lang voorzitter van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw en was hij actief in het verenigings- en kerkelijk leven.
Uit zijn huwelijk werden zeven kinderen geboren. Na het overlijden van zijn vrouw is hij op 19 november 1925 hertrouwd met
Johanna Everdina Tekelenburg, geboren op 7 januari 1885 in
Brummen op boerderij Bloemkolk. Uit dit huwelijk is een zoon
geboren.
Omstreeks 1950 hebben ze aan de aan de Jolinkweg in Eefde een
nieuwe woning laten bouwen met de naam Kamphof waar ze nog
een aantal jaren hebben gewoond.
De tweede zoon Antonie van Zeijts werd geboren op 23 september
1905 en is gehuwd op 7 juli 1950 met Tonia Heijenk, geboren op 28
juni 1920, dochter van Albert Jan Heijenk en Willemina Hendrika
Klein Hulze. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: Toos en
Jan van Zeijts.
Aangezien er geen opvolger was voor het bedrijf, hebben zij op een
stuk grond aan de Scheuterdijk omstreeks 1970 een bungalow
laten bouwen en zijn daar na hun pensioen gaan wonen.
Momenteel wonen daar Hans van ‘t Veld en zijn echtgenote Toos
van Zeijts. Zij hebben aan de overzijde van de Scheuterdijk het tuiniersbedrijf De Veldsprong. De boerderij werd verkocht en daar
hebben vervolgens gewoond de families Vos, Cohen en Gort. Nu
zijn de bewoners de familie J. van der Spek die voorzover het was
toegestaan deze mooie oude boerderij hebben laten verbouwen tot
een prachtige woonboerderij. Ze wonen hier rustig en met veel plezier in deze mooie omgeving met een prachtig uitzicht over de
graslanden waar de koeien lopen te grazen.
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EEN FRANSCH DESERTEUR UIT EPSE IN 1814
Overdruk uit ‘Archief’ III-3, Kerstmis 1948
J. de Graaf †
Van bevriende zijde werd ik er op gewezen, dat bij het echtpaar
Albert Boterman en Hermina Dommerholt te Epse (gemeente
Gorssel) eenige zeer oude stukken aanwezig zouden zijn. Bij
onderzoek bleek mij al dadelijk, dat “zeer oude” erg overdreven
was, want het heele zaakje (meest eenvoudige eigendomsbewijzen)
dateerde uit het begin der negentiende eeuw. Echter werd er ook
in aangetroffen eene collectieve Duitsche reispas, die m.i. verdiende niet zonder meer opgeborgen te worden. Dit stuk was afgegeven
te Brienen1) op 4 Februari 1814 namens den Commandant van het
Koninklijk Beiersch Hoofdkwartier ten behoeve van Johann
Domerhold uit Deventer2), wiens juiste naam en woonplaats waren Hendrik Jan Dommerholt3) te Epse op het erve Nijhuis, en van
vier andere Fransche deserteurs. Blijkbaar hebben dezen oorspronkelijk behoord tot het bij Leipzig in October 1813 verslagen
Napoleontische leger, zijn zij overgeloopen naar dat van de verbonden mogendheden en later meegetrokken naar Brienne. De vier
wapenbroeders van Dommerholt waren Michael Schneider uit
Trier, Nicolas Buk uit Mertzig4) bij Trier, Jacob Deisen uit Bergen
bij Coblenz en Johann Kaspar Detmar uit Amersfoort.5) Uit den
inhoud van het stuk blijkt o.a., dat deze deserteurs laatstelijk
dienden bij de Beiersche cavallerie onder graaf Wrede, op wiens
bevel hun vergunning verleend werd om “nach ihre Heimath zu
gehen ”, dat elke militaire autoriteit verzocht werd hen “frei und
ungehindert nach ihre Heimath passiren zu lassen.”
Drie dagen na afgifte van de pas bevonden zij zich te Pont á
Mousson6), alwaar zij een visum bekwamen voor de volgende marschroute: Coray, Joay, Marly, Boulay, Boussonville, Merzig7),
Trier, alzoo de richting van de Moezel. Na laatstgenoemde stad,
het eindpunt voor Schneider en Buk, bleven de overige drie de
Moezel volgen tot Coblenz, alwaar op 14 Februari de pas afgeteekend werd tot voortzetting der marsch over Andernach, Remagen
en Bonn tot Keulen.
Na eenig oponthoud te Coblenz, alwaar Deisen het drietal verliet,
werd echter het traject op 16 Februari niet tot Keulen bepaald,
maar tot het pl.m. 25 km. meer Noordwaarts gelegen Neuss.
Niettegenstaande hier een visum gegeven werd tot Krefeld, was
Geldern de eerstvolgende plaats van melding, alwaar de pas voor-
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zien werd van “Gut bis Cleve.” Eerste garnizoensplaats op vaderlandschen bodem was nu Nijmegen, dat bereikt werd op 20
Februari. Nadat hier een “Gezien na Arnhem” bekomen was, werd
nog dienzelfden dag doorgetippeld tot deze stad, blijkens het
visum “Passirt Arnhem den 20 Feb. 1814. Holtorff, commandant.”
Daarna zal Detmar natuurlijk de richting Amersfoort gekozen
hebben en zal Dommerholt in zijn eentje verder Noordwaarts zijn
gegaan. Op 22 Februari arriveerde deze te Zutphen, alwaar de pas
aangevuld werd als volgt: “Passirt Zutphen den 22 Febr. 1814. Auf
befehl der Major und Commandant von Bernuth, E. v. Leschen
capit.”
De toen nog resteerende 12 km. beteekenden na zoo’n marsch
slechts een peulschilletje en het lijkt ons niet te gewaagd aan te
nemen, dat de laatste van ons vijftal, nog dienzelfden dag bij zijne
familie op het erve Nijhuis in Epse is aangekomen.
Voor den geheelen afstand (naar schatting 675 km) had hij dus 19
dagen noodig gehad.
Wie onzer zou het hem nadoen?
Noten:
1) Lees Brienne. Hier werd Napoleon op tienjarigen leeftijd in
1799 op de militaire school geplaatst
2) Aldus de naam in de pas
3) Overgrootvader van voornoemde Hermina. Geboren te Deventer
22 October 1789; gehuwd te Gorssel 20 Mei 1815 met Willemina
Schurink
4) Bedoeld zal zijn Merzlich bij Trier. Merzig ligt n.l. niet minder
dan pl.m. 30 km. van deze stad
5) Ook hunne namen conform de pas
6) Aan de Moezel ten zuiden van Metz
7) Zie noot 4
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PADVINDERS DE IJSSELGROEP
DOOR DE JAREN HEEN
H. Hietbrink
Scouting (Padvinders) de IJsselgroep Gorssel werd in 1945 opgericht. Dit jaar bestaat de IJsselgroep vijfenzestig jaar en dat wordt
met veel activiteiten gevierd.
In 1966 vierden de padvinders van de Gorsselse IJsselgroep hun
twintigjarig bestaan. Naar aanleiding daarvan werd destijds een
jubileumboekje uitgebracht waaraan velen hun medewerking verleenden. In Ons Markenboek nemen we uit dit jubileumboekje de
bijdrage over van ‘hopman’ Wim Schekman, die gezien mag worden als de grondlegger van de IJsselgroep. Zijn verhaal geeft een
duidelijk beeld van hoe de IJsselgroep, inmiddels dus vijfenzestig
jaar geleden, begon.
Wim Schekman is enige jaren geleden in Zuid-Afrika overleden.

“Zomer 1945
Het oorlogsgeweld in Europa was gestild... Holland herademde, de
materiële schade was enorm, geestelijke wonden waren nog rauw
en veel families waren in twijfel over het lot van hun verwanten in
het Verre Oosten, waar de strijd nog voortwoedde… In een ieder
leefde de gedachte om een betere wereld te stichten, alleen het
goede van ‘voor de oorlog’ voort te zetten. Hoewel ‘de padvinders’
in 1942 door de Duitse bezetter werd geliquideerd, bleef de
Padvindersbeweging toch in leven om straks met vernieuwde
gloed het ‘Spel van verkennen’ voort te zetten. De toeloop van
nieuwe padvinders was enorm, overal in ‘t land verrezen nieuwe
groepen. Ook Gorssel bleef niet achter, ds. Schakel en de heer Van
Manen verzochten mij om een troep op te richten.
Als eerste stap werd er een advertentie in het plaatselijk blaadje
gezet en de toeloop van aspirant padvinders was enorm. De deurbel van het anders zo rustige ‘Lucretia’ stond niet stil. (red.: in het
huis ‘Lucretia’ was Wim Schekman als student woonachtig).
Namen werden genoteerd en we maakten een afspraak om op
zaterdag om twee uur hij de muziektent achter de ‘Roskam’ bijeen
te komen voor de eerste troepdag.
Dat was in september 1945. Toen ik op mijn fiets met houten banden bij de Roskam aankwam, stond er al een hele schare jongens
te wachten - Henk Hoentjen, Jan Schakel, Jopie Brinkman, Piet
van Manen, Jan ten Have, om maar een paar namen te noemen.
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Het bleek al gauw, dat er teveel waren voor de troep en we verdeelden de jongens in een Junioren en Senioren afdeling.
Zwaluwen, Kieften en andere patrouilles werden spoedig gevormd
en er werd druk werk gemaakt van de Derde Klasse Eisen, om
toch maar zo spoedig mogelijk echte padvinders te worden.
Uniformen waren er niet te krijgen, maar iedere jongen wist toch
wel iets te bemachtigen. Moeders maakten met veel vernuft padvindersbroeken en shirts van Canadese soldatenpakken. We stonden urenlang driekante doeken te koken in een blauwe verfmassa
om padvindersdassen te maken.
Meestal hielden we onze bijeenkomsten in een bosje met een grote
bomkrater, waar we de prachtigste kampvuren hielden. Als het
weer te slecht was, kwamen we bijeen op de zolder van de
Bloemenkamp. We hadden ouderavonden in het zaaltje van de
Roskam, eerst samen met de padvindsters. Later waagden we ons
zelfs aan een toneelstuk ‘De geheimzinnige Hopman’ of iets in die
trant. Koos Hovenier maakte met ons kennis op zo’n avond en hij
werd onze eerste vaandrig. We hielden ons eerste kampje in
Warnsveld, foerage moesten we zelf van huis meeslepen, alles was
nog op de bon.
We hadden een pracht kamp en als ik terugdenk aan die gruwelijke verhalen, die ik ’s avonds aan het kampvuur vertelde, dan
vraag ik me nu af, hoe het mogelijk was, dat de jongens konden
slapen...!
Welpen kwamen er ook spoedig en wijlen Mej. T. Roeterdink had
niet alleen een Hopman met veel aanloop over de vloer, ze vond
haarzelf Akela! (Red.: zij werd ook de eerste Akela van de groep).
Eerst hadden we nog wat evacuéjongens uit het Westen op de
troep, deze maakten plaats voor jongens gerepatrieerd uit Indië.
Jan Slagman en Erik de Groot bleken al gauw trouwe padvinders
te zijn.
Henk Meedendorp kwam uit het Noorden en we vonden in hem
een trouw en goed vaandrig. De groep liep. We vonden een nieuw
troephuis. We hadden de mooiste, meest fantastische grote spelen.
We maakten contact met padvinders uit Zutphen en Deventer. We
hadden zelfs een troep van Knaresborough. We kampeerden op de
Veluwe en in Wassenaar. We namen deel aan de Districtwedstrijden, we verzamelden oude flessen om een lid naar de Jamboree in Frankrijk te sturen en wat al niet meer?!
In 1949 moest ik vaarwel zeggen tegen de IJsselgroep. Over de
jaren heb ik nog vaak teruggedacht aan de vier jaren in Gorssel,
we hadden onze problemen, maar de padvindersgeest was nooit
ver te zoeken.
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En nu is het 1966, eenentwintig jaar geleden begonnen we het spel
van Baden Powell te spelen in Gorssel.
Het doet me enorm veel plezier, dat de IJsselgroep nog steeds het
spel speelt en ik wens alle padvinders van toen en nu, en alle leiders van toen en nu en allen die hebben geholpen en nog helpen
om de IJsselgroep te maken wat het is, een Goed Spoor en een
Goede Jacht!”

Foto uit 1948
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Wie kent deze personen?
Uw reactie graag naar de Redactiecommissie.
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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

44

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 Liebrand & Schooltink,
Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

