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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE
Van het bestuur
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op dinsdag 3 september 2013
kregen wij bezoek van vertrekkend burgemeester Spekreijse. Dit bezoek aan De
Elf Marken vond plaats in het kader van zijn informele afscheidstournee.Wij werden
getrakteerd op wortelnotentaart, een heerlijke oer-Lochemse lekkernij. Onder het
genot daarvan werden herinneringen opgehaald en perspectieven geschetst voor
de toekomstige samenwerking tussen de gemeente en onze vereniging. Frans Spekreijse bleef nog lang bij ons, waarbij hij na vragen van ons uitvoerig inging op zijn
toekomstige werkzaamheden. In samenwerking met twee universiteiten en de stichting Lezen en Schrijven gaat hij, als programmaleider, programma’s opzetten om de
laaggeletterdheid terug te dringen.Wij hebben hem daarbij veel succes toegewenst.
Op 6 september bracht het bestuur een bezoek aan de Zorgtuin in Gorssel. Deze
tuin is een sociaal en maatschappelijk project en beoogt een brug te slaan tussen
jong en oud. De Zorgtuin ligt aan de Veerweg op het terrein van de voormalige
gemeentewerf. De IJssel is daar dichtbij. Wij werden ontvangen door Henk van
Dort. Na zijn inleiding over de totstandkoming van de Zorgtuin kregen wij een
rondleiding. De Zorgtuin is een van de projecten van de stichting Munira. De contacten van De Elf Marken met de Zorgtuin waren een gevolg van het project ‘Gorssel dichterbij de IJssel’. Onze gift aan de stichting lieten we vergezeld gaan met een
vergroting van een foto uit 1955 van het drijvende zwembad in de IJssel. De Zorgtuin is voor een ieder toegankelijk en is in het zomerseizoen een bezoek meer dan
waard.Vanaf half oktober is de Zorgtuin in winterrust en voor bezoek gesloten.
Tramstation
Op 7 december 2013 staat er weer een Open Dag op het programma. Dit wordt
dan de achtste Open Dag van dit jaar.
Tot nu toe zijn er dit jaar vier exposities in het Tramstation gehouden. Na de expositie over de archeologische vondsten in onze gemeente was er in april en mei
ter gelegenheid van de troonswisseling een Oranje-expositie ingericht. In juni en
juli zijn er in het kader van het project ‘Gorssel dichterbij de IJssel’ schilderijen en
foto’s te zien geweest en in augustus en september waren er de foto’s van Geert
de Groot geëxposeerd. Daarna werd aan de Epser schilder Rudy Volbeda de gelegenheid gegeven zijn werk te exposeren. Deze tentoonstelling is nog tot en met
3 december 2013 te zien. Vervolgens zal er begin volgend jaar, aansluitend aan de
lezing over Het Hassink, een expositie over Het Hassink in Epse in het Tramstation
ingericht worden.
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Contributieverhoging
Zoals besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2013 (zie het
verslag van die vergadering OMB nr. 3, augustus 2013) zal de contributie per 1 januari 2014 voor alle leden  20,- bedragen.
Excursies
Het bestuur kan met dank aan de excursiecommissie ook dit jaar weer terugzien
op een drietal geslaagde excursies. Aan de midzomeravondwandeling op donderdag 11 juli in Joppe namen ruim dertig mensen deel. Met assistentie van Henk
Hietbrink vertelde Paul Kluwer vele wetenswaardigheden over het gebied rond
de katholieke kerk. De middagwandeling met Nelleke van Keulen met als thema
Ida Gerhardt in Zutphen op zaterdag 3 augustus was ook een succes. De zeventien
deelnemers kwamen langs vele interessante plekjes die met Ida Gerhardt in verband gebracht konden worden.Van deze excursies en ook van de derde excursie,
de dagexcursie op 10 september naar Anholt en Kevelaer, vindt u in dit nummer
korte verslagen.
Bevolkingsregister Gorssel digitaal
Op het website van het Regionaal Archief Zutphen (www.regionaalarchiefzutphen.nl) is het oude bevolkingsregister van de voormalige gemeente Gorssel geheel digitaal in te zien. Alle inwoners die tussen 1861 en 1939 in de gemeente
Gorssel woonden, zijn nu met een eenvoudig trefwoord op de website terug te
vinden. Op de scan die aan de naam is gekoppeld, staan de geboorteplaats, de vorige woonplaats, het adres en huisgenoten. De scans zijn gratis in te zien en te
downloaden.
Ook de militieregisters (dienstplichtigen) van de voormalige gemeente Gorssel
zijn op de website te vinden en te doorzoeken.
Voor de niet-digitaal aangesloten lezers: natuurlijk kunt u ook terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief, waar u hulp bij uw onderzoek kunt krijgen.
Lezingen en dia-avonden 2013-2014
Als u dit leest hebben we de eerste lezing van dit seizoen al weer gehad. Op donderdag 24 oktober verzorgde Pieta van Beek in plaats van Sander Grootendorst
in Het Hart in Eefde een lezing over leven en werk van Ida Gerhardt.
Bijzonderheden over de overige lezingen in dit seizoen vindt u hierna. In het kader
van het jaarlijkse gezamenlijke evenement met het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem zal Johan de Jong op 6 maart 2014 in De Hoofdige Boer in
Almen een presentatie verzorgen over Het Hassink.
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Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 28 november 2013
Lucia Beerten uit Zieuwent zal ons door middel van een powerpoint- en fotopresentatie kennis laten maken met de vlascultuur in de Achterhoek. Zij verzorgt een
amusante lezing over vlas, antieke kleding en mode. Van vlas werden naast linnen
nog vele andere producten gemaakt.
Zieuwent had van de zeventiende tot de negentiende eeuw een bloeiende vlasindustrie. In het Openluchtmuseum te Arnhem is de oliemolen van ‘Tilias’ daar nog
een levend bewijs van. Aanvang 20.00 uur.
Almen, Ons Huis, donderdag 16 januari 2014
Derk Jan (Dick) ten Hoopen werd in 1943 in Neede geboren en is vervolgens jarenlang huisarts geweest in Zuidwolde, waar hij nog steeds woont. Hij is regelmatig
medewerker aan ‘De Moespot’ en zijn werk werd geplaatst in bundels, zoals ‘Den
Tillefoon’ (1997), ‘Flonkergood’ en ‘Mo’j ’s kieken wah’n schrievers’ (1999). In 1999
verscheen zijn gedichtenbundel ‘Soms zit ik zomaor onder ’n boom’ en in 2001
de bundel ‘Gedachtenzaod’, beide met dialectgedichten. Hiervoor ontving hij in
2002 de Kunst-en Cultuurprijs Oost-Gelderland Jaromir. In De Hoofdige Boer zal
hij op 16 januari iets van zich zelf vertellen, wat hem bewogen heeft te schrijven,
dingen die hem geraakt hebben, zowel vroeger thuis als in zijn huisartsenwerk.
Niet alleen leuke voorvallen maar ook serieuze verhalen zullen verteld worden,
alles in het Achterhoeks dialect. Omdat hij ook gedichten schrijft, worden de verhalen afgewisseld met poëzie. Aanvang 20.00 uur.
Epse, kerk Protestantse Gemeente, donderdag 27 februari 2014
Ben Godtschalk uit Vorden verzorgt een lezing over het offshore werken. Ben was
ruim vijfentwintig jaar gezagvoerder op kleine en grote constructieschepen. Hij
zal het een en ander vertellen over het installeren van olie- en gasplatforms en
het leggen van pijpleidingen op zee. Ook het sociale aspect van het werken op
een schip met soms wel 750 personen komt aan de orde.Voor ons landrotten een
onbekende wereld. Het belooft een zeer interessante avond te worden. Aanvang:
20.00 uur.
Almen: Ons Huis, donderdag 6 maart 2014
Johan de Jong uit Epse zal in Ons Huis over de geschiedenis van het landgoed Het
Hassink in Epse vertellen. Daarbij gaat Johan ook in op het personeel dat hier ooit
heeft gewerkt. De geschiedenis van het landgoed begint in de Late Middeleeuwen.
Tal van bekende families hebben Het Hassink achtereenvolgens in bezit gehad.
Toen in 1919 Het Hassink werd geveild telde het landgoed 350 hectare met zestien
pachtboerderijen. Triest is het bombardement op 21 maart 1945 waarbij het huis
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ten onder ging. Johan is de auteur van het begin 2013 verschenen boek over de
geschiedenis van Het Hassink. Aanvang 20.00 uur.
Gorssel: De Roskam, dinsdag 11 maart 2014
Deze avond houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar hebben wij weer
enige reglementair aftredende bestuursleden, namelijk Henk Hietbrink, Johan te
Linde en Henk Pelgrum. Na de ledenvergadering geeft Jacques Duivenvoorden
een lezing over de IJssellinie bij Olst. Jacques is voorzitter van de stichting IJssellinie.
Deze stichting maakt zich sterk voor het vertellen van het geheime verhaal over
de verdediging van West-Europa ten tijde van de Koude Oorlog (1950-1968). De
IJsselinie werd tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband gebouwd als verdediging tegen het Russische gevaar (1953-1965). Men wilde grote delen ter weerszijden van de IJssel onder water kunnen zetten om de vijand te vertragen. Tot 1990
een zeer groot geheim. Met beeld en filmmateriaal krijgt u een goed beeld van de
aanleiding en bouw van deze linie en een kleurrijke presentatie van de huidige IJssellinie bij de havezate De Haere. Er zijn nu nog een noodhospitaal en een commandobunker te bezichtigen. De Stichting IJssellinie geeft hierover informatie en
men kan een kijkje nemen in de overblijfselen.
Aanvang ledenvergadering 19.30 uur, de lezing zal aansluitend om 20.00 uur beginnen.
Sanatorium Almen - een oproep
Het P.W. Jansen Ziekenhuis is in Almen en wijde omgeving, vooral voor ouderen,
een bekend begrip. Wie heeft er in de jaren dat het als sanatorium voor tuberculosepatiënten diende niet op de een of andere manier kennis mee gemaakt? Veel
mensen leden aan TBC en werden daar opgenomen, anders ging je wel op bezoek
bij de familieleden en kennissen die er moesten kuren. En dat kon heel lang duren!
Het jaarverslag over 1946 noteerde voor de rond vijftig patiënten een gemiddelde
kuurduur van 647,5 dagen, dat is meer dan 1¾ jaar!
Want rusten en nog eens rusten was de remedie, eerst in bed en later als het genezingsproces vorderde op een ligstoel in de hal, want de patiënten moesten zoveel mogelijk tijd in de frisse lucht doorbrengen.
Inmiddels is het P.W. Jansen Ziekenhuis al lang uit Almen verdwenen. Nadat het
eerst als een verpleeghuis onder de hoede van het St. Geertruiden Ziekenhuis in
Deventer was gekomen, werd het op 1 mei 1992 geprivatiseerd.
Begin 1993 vertrokken de nog in Almen aanwezige bewoners als verpleeghuispatiënten naar nieuwbouw in Colmschate. Gebleven bij velen is de herinnering aan
de tijd dat het een sanatorium voor TBC-patiënten was.
Een van die velen is Theo Gianotten, wiens moeder Christien Gianotten-Damen
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in 1945 en 1946 in Almen heeft gekuurd. Ze heeft er dus juist de bevrijding meegemaakt en maakt in een brief, die ze vanuit Almen via een verpleegkundige naar
Zutphen wist te krijgen, melding van de situatie daar. In 1946 is Theo’s moeder
overleden. Hij was toen nog maar anderhalf jaar. In zijn familie is later nooit meer
over zijn moeder gesproken. Door een pas ontdekte brief is hij echter erg geïnteresseerd geraakt.
Misschien zijn er nog oud-personeelsleden of oud-patiënten die, als ze dit lezen,
zich zijn moeder kunnen herinneren. In verband hiermee heeft onze Historische
Vereniging in het Tramstation in Gorssel een vitrine over het sanatorium ingericht
en daarbij ook de brief en foto van de moeder van Theo geplaatst. Iedereen die
denkt informatie te kunnen verstrekken nodigen we uit voor een bezoek. U kunt
Theo Gianotten ook bereiken via een van de leden van de redactie.
Van de redactie
In dit Markenboek treft u natuurlijk weer de gebruikelijke excursieverslagen aan.
Maar ook: wist u dat de kerk van Warnsveld een bijzonder zilveren avondmaalservies bezit uit een schenking van weldoeners uit Gorssel en Eefde?
Ap ten Have vertelt het vervolg van de geschiedenis van Het Dommerholt: de
verwoesting van de boerderij in de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende
nieuwbouw, de bouw van café De Houtwal en de uiteindelijke sluiting daarvan.
Erwin Strookappe wil graag degenen onder de lezers die niet beschikken over een
computer met internet vertellen over zijn onderzoek naar de oorsprong van zijn
familienaam, het boerderijtje Strookappe, en over zijn beschrijving op internet van
het hele gebied van de Eesterhoek. Wie geen computer heeft, hoeft nu niet veel
te missen! Wie niet aan de ‘kompjoeter’ wil denken, is Wim Rood. Hij vertelt
waarom en haalt herinneringen op aan zijn jeugd in Eefde. Hij schrijft ‘Aefde’, want
zijn stuk is geschreven in het ‘Eefdes’.Tot slot zijn er twee stukken opgenomen uit
De Gids, het ene van vijftig jaar en het andere van zestig jaar geleden. Het oudste
is een verslag van de opening van het Openluchttheater in Gorssel in 1953 en het
andere beschrijft de viering van het vijftigjarig bestaan van de School met de Bijbel
in 1963 (over deze school schreef Henk Kraaijenbrink in Ons Markenboek van
augustus 2013). Het is opvallend hoe de schrijfstijl in de loop van de jaren veranderd is. Natuurlijk is dat een weerslag van de veranderingen in de maatschappij in
het algemeen en de veranderingen in het leven in een dorp in het bijzonder. De
artikelen in De Gids zijn daar een mooie illustratie van.
Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 21 december 2013
bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG MIDZOMER AVONDWANDELING JOPPE
OP 11 juli 2013
Henk Hietbrink
Op donderdagavond 11 juli 2013 werd traditioneel de midzomer avondwandeling
gehouden, deze keer in de lommerrijke omgeving van Joppe. Een grote schare
mensen had zich verzameld rond de RK kerk van Joppe en onder leiding van Paul
Kluwer (en wat later door ondergetekende) werd de wandeling ingezet.
Paul Kluwer vertelde over de historie en het ontstaan van de kerk in Joppe en
het voormalige hotel De Eikeboom, met zijn daar graag geziene en belangrijke gasten. De wandeling werd voortgezet via het hobbelige bospad naar de familie Stegink, woonachtig aan het Middenbospad, om zo uit te komen op de Eikeboomlaan.
Onderweg werden enkele woningen gepasseerd, onder andere van wijlen mej. S.M.
Hulscher, (Gorsselse Kunstkring). De wandeling werd vervolgd over de Eikeboomlaan richting Tramzicht, waar vroeger het café met speeltuin van de heer Roest
een bekende pleisterplek was en waar de plaatselijke buurt vaak gezamenlijk het
Sinterklaasfeest vierde. De uitspanning is na een verwoestende brand geheel verdwenen en hierna werd het de vestigingsplek van bouwbedrijf Enderink.
Via het uitzicht op de boerderij met bakhuis van Jan Dommerholt, met aan de
overzijde van de Lochemseweg een voor deze streek unieke ‘stoltenberg’, liep het
gezelschap richting Rehoboth. Naast dit gebouwtje stond ooit de boerderij van
de familie Nijkamp. De grootvader van Gerrit Nijkamp stichtte in zijn eigen boerderij een zondagschooltje voor kinderen uit Joppe en omgeving. Al snel werd er
besloten om er een gebouwtje naast te zetten, waar tot in de jaren tachtig van de
vorige eeuw zondagschool werd
gehouden. Op dit moment maakt
Rehoboth deel uit van de Protestantse gemeente Gorssel/Epse en
wordt het nog door een enkele
vereniging gebruikt.Via de Flessenbosweg werd de wandeling voortgezet om op het verharde
gedeelte van de Huzarenlaan uit te
komen. Halverwege werd even
stilgestaan bij Huize Hermine,
waar de schrijver van dit verslag
als kind opgroeide en heel wat
Foto: Arjan Meijerink
kattenkwaad heeft uitgehaald (de Tramzicht in Joppe
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details worden de lezer bespaard). Alvorens de Joppelaan over te steken werd
even de aandacht gevestigd op het statige huis van de heer Van Nieukerken, een
in de vorige eeuw in Nederland en ver daar buiten zeer bekende architect.
Ook bij de oversteek van de Joppelaan werd stilgestaan bij een huis op een wat
hoger gelegen gedeelte. Deze woning deed ooit dienst als woning/annex postkantoor van Joppe, met achter het loket Wim Jansen als hoofdpostbeambte.
Al lopend door een afgesloten deel van de Huzarenlaan, werd door Paul Kluwer
verteld over de diverse woningen waar de familie Kluwer ooit woonde en in sommige gevallen nog woont. Via de Amelterweg werd verteld waar eens het ‘station
Gorssel’ heeft gestaan.
De spoorlijn Zutphen-Zwolle (1865) met het daarbij behorend stationnetje heeft
een turbulente beginperiode meegemaakt. De inwoners van Gorssel wilden de
spoorlijn door het dorp laten lopen, maar de invloed van de toenmalige bewoners
van Huize ’t Joppe bleek groter te zijn. Zij stonden een groot deel van hun landgoed af om de spoorlijn aan te laten leggen.
In het Bosrestaurant Joppe werd nog een drankje genuttigd en door velen nog nagepraat.
VERSLAG EXCURSIE ANHOLT EN KEVELAER
OP 10 SEPTEMBER 2013
Sipkje Ham-Coltof
Dit keer ging de jaarlijkse excursie naar Anholt en Kevelaer in Duitsland. Dat klonk
wel ver weg, maar eigenlijk was het minder ver dan naar Friesland of Drenthe.We
vertrokken dan ook pas om 8.45 uur.We gingen via Zutphen, Hummelo, Langerak,
Doetinchem, Ulft, Gendringen naar Schloss Anholt, ook wel bekend als Wasserburg
Anholt.
Anholt
In Anholt werden we in het Parkhotel, dat in het slot gevestigd is, ontvangen met
koffie met gebak. Na de koffie kregen we een rondleiding door het museum van
het slot, dat zijn oorsprong kent in een fort uit de twaalfde eeuw, gebouwd om
het bezit van het bisdom Utrecht veilig te stellen. Hoewel de naam suggereert dat
Anholt een burcht is, is het eigenlijk een kasteel. In 1169 werd er voor het eerst
gesproken over een heer van Anholt: Stefanus I van Zuylen. In 1347 kreeg Anholt
stadsrechten. Na de graven van Zuylen kwamen de graven van Bronkhorst-Batenburg op het kasteel en daarna de vorsten van Salm. Nu is het in het bezit van een
van Salm-Salm. In het museum was van alles te zien: een kleine bibliotheek, een
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grote bibliotheek, een ridderzaal
met daarnaast een slaapkamer
met hemelbed. Een eetzaal met
een prachtig gedekte tafel, die in
deze tijd nog altijd gebruikt wordt.
En dan natuurlijk de diverse schilderijen. De bovenste etage van het
museum was zelfs als schilderijengalerij ingericht, waartussen ook
een echte Rembrandt hing. Vanaf
deze etage had je ook een prachtig
uitzicht op het park rondom het
kasteel. We konden ook nog zon- Schloss Anholt
der gids de ‘hofkeuken’ en de ‘dikke toren’ bekijken.

Foto: Sipkje Ham-Coltof

Kevelaer
Om ca. 12.30 uur vertrokken we naar Kevelaer. Daar hadden we in het centrum
van het plaatsje in het restaurant Alt Derp een heerlijke lunch. Na de lunch konden
we een aantal uren naar eigen inzicht invullen. Een wandeling door de voetgangersvrije zone was erg leuk. Kevelaer is een bedevaartsplaatsje en behoorde tot
het Overkwartier van Gelre en dus tot de Zuidelijke Nederlanden. Het zou gesticht zijn door de marskramer Hendrick Busman (1607-1649) die van de Maagd Maria tot
drie maal toe de opdracht kreeg om een kapelletje (Gnadenkapelle) voor haar te bouwen. Al snel werd dit een bedevaartsoord,
waarop de Kerzenkapelle werd gebouwd. In
de negentiende eeuw werd dan nog de Marienbasilika gebouwd. Deze drie gebouwen
staan naast elkaar aan eenzelfde plein. Erg
overweldigend.
Bij de Gnadenkapelle krijg je de indruk dat het
mooiste van het mooiste nog niet fraai genoeg
was. Het plafond is prachtig ingelegd en daaronder staat een fraai altaar. Het oorspronkelijke Genadebeeld is aan de achterkant van het
altaar te zien. Aan deze kant van de kapel is
Gnadenkapelle te Kevelaer
een venster, zodat het Genadebeeld ook door
Foto: Sipkje Ham-Coltof wandelaars langs de kapel te zien is. De GnaOMB 2013-4/9

denkapelle is eigenlijk later pas om het Genadebeeld heen gebouwd.
Dat de organisatoren weer terug kunnen kijken op een geslaagde dag was wel te
merken uit de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de tocht en aan het
hartelijke applaus dat bij het binnenrijden van Gorssel voor hen opklonk.
GULLE SCHENKERS UIT EEFDE AAN DE KERK VAN WARNSVELD
ofwel
Het avondmaalservies van de Martinuskerk in Warnsveld en
de relatie met Eefde
Henk Mulder
Bij de diensten van Schrift en Tafel (vroeger de viering van het Heilig
Avondmaal) in de Martinuskerk van Warnsveld wordt gebruik gemaakt
van oud tafelzilver dat onder andere geschonken is door inwoners van
Eefde en Gorssel. De oudste bekers zijn dit jaar 300 jaar in gebruik, de
latere 130 jaar. Voldoende reden om hier even aandacht aan te schenken, want wie waren die gulle schenkers?
Daarbij is het goed om te weten dat Eefde vroeger kerkelijk tot Warnsveld behoorde. Pas per 1 juli 1944 werd Eefde een zelfstandige Hervormde gemeente.
Arnold Joost van Keppel
De eerste schenker was Arnold Joost van Keppel, eigenaar van Huis de Voorst in
Eefde.
Arnold was een zoon van de min of meer verarmde landjonker Oswald van Keppel en zijn vrouw Reiniera Anna Geertruid van Lintelo (van kasteel de Marsch bij
Zutphen). Oswald was onder andere opperkerkmeester in Warnsveld. Maar het
leven van zoon Arnold Joost veranderde snel toen hij zich een plaats wist te verwerven aan het hof van Koning-Stadhouder Willem III, die hem verhief tot graaf
van Albemarle. Doordat hij een van diens gunstelingen werd, is onze Arnold Joost
tot hoog aanzien en grote welvaart gekomen. Zo kreeg hij de beschikking over de
middelen om eind zeventiende eeuw Huis de Voorst te laten bouwen in de nabije
omgeving van zijn ouderlijk huis ’t Velde.
In die positie gekomen mocht de kerk van Warnsveld ook een beetje meedelen in
zijn glorie en schonk hij twee avondmaalsbekers met daarop gegraveerd een gekroond hermelijnen dekkleed waarin de volgende alliantiewapens:
drie Jakobsschelpen met de randtekst ‘Hony soyt qui mal y pense’ (als bewijs dat
hij lid was van de Orde van de Kousenband) en een schild met klimmende leeuw
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(wapen van zijn echtgenote Quirina van Duyn). Onder de wapens: ANNO 1713.
De bekers zijn in Zutphen gemaakt door de gebroeders Jan en Berend Coolhaas.
Hun meesterteken was een haas uit de kool springend!
Volgens de overlevering moet Arnold Joost van Keppel, graaf van Albemarle en
heer van de Voorst een prachtige tombe in de Warnsveldse kerk gesticht hebben
op het graf van zijn ouders. Vermoedelijk zal hij hier ook zelf begraven zijn, maar
helaas is daar niets meer van terug te vinden.

Martinuskerk Warnsveld

J.A. de Vuller
De andere gulle gever was J.A. de Vuller, bekend als burgemeester van Gorssel van
1830 tot 1860. Hij woonde op De Wolzak in Eefde, dat toen dus kerkelijk onder
Warnsveld viel. Hij volgde zijn vader op, die ook burgemeester van Gorssel was.
Dank zij informatie van Henk Bruil van de Historische Vereniging De Elf Marken
valt over dat burgemeesterschap nog het volgende te vertellen.
Vanaf 1811 is er een gemeentesecretarie aan huis bij J.J. de Vuller, Huize De Wolzak
in Eefde, die van 1811 tot 1813 maire is van Gorssel. Vanaf 1813 tot 1830 is hij
burgemeester van Gorssel en van 1814 tot 1825 ook nog schout van Dorth.Vanaf
1825 tot 1830 is hij bovendien burgemeester van Dorth. In 1830 komt Dorth bij
Gorssel en volgt zijn zoon J.A. de Vuller hem op als burgemeester van Gorssel. De
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zoon woont ook op De Wolzak en blijft burgemeester tot 1860. Van 1860 tot
1862 was het gemeentehuis tijdelijk gevestigd in herberg De Laatste Stuiver. In
1862 verhuisde men naar het gereed gekomen gemeentehuis in Eefde.
Vader en zoon waren beiden actief in de kerk van Warnsveld.Vader Johan Jacob de
Vuller was er ‘kerkeschrijver’, een ambtelijke functie. Hij voerde de administratie van
het bestuur van de opperkerkmeesters en ontving daarvoor drie gulden per uur.
Zoon Johan Anthon de Vuller was ‘Fungerend President van de Kerkvoogden der
Hervormde Gemeente Warnsveld’ tot 1874. Uit stukken in het archief blijkt dat
hij dat in 1855 ook al was!
Deze J.A. de Vuller, in Gorssel nog steeds bekend dankzij het De Vullerfonds (ondersteuning bij studiekosten), legateerde bij zijn overlijden op 28 mei 1883 aan de
Nederlands Hervormde Gemeente Warnsveld ‘een som van fl. 500 om te strekken
tot aanvulling of verbetering van het zilvergereedschap ten dienste van het Heilig
Avondmaal’.
In het kerkarchief van Warnsveld bevinden zich twee nota’s van Hofleverancier P.F.
Manikus te Arnhem, waaruit blijkt dat zijn geleverd op:
7 april 1884 twee zilveren nachtmaalsbekers ad fl. 200 en op 12 augustus 1884
twee zilveren bladen met gravures ad fl. 200.
Het opschrift luidt: GESCHENK/VAN DEN HEER/J.A. DE VULLER en onder de
draperie (de versiering) ANNO = 1883. Dat is dit jaar dus 130 jaar geleden!
Diefstal
In de nacht van 8 op 9 juli 1974 wordt uit de kerk van Warnsveld het tinnen avondmaalservies gestolen, bestaande uit twee tinnen bekers, twee tinnen kannen, twee
schotels en een tinnen vaas.
De schade wordt geschat op fl. 4450. Besloten
wordt om van het uit te keren verzekeringsgeld het overgebleven zilveren materiaal aan
te vullen tot een compleet avondmaalstel. Bij
zilversmederij Fa. P. Heerens in Schoonhoven
worden daarom twee borden en een schenkkan besteld.
Als in april 1975 het zilverwerk wordt afgeleverd blijken de kosten incl. btw fl. 4524 te bedragen, zodat de schade uiteindelijk zeer
gering is, maar de kerk wel een prachtig zilveren avondmaalservies ter beschikking heeft.
Aan de onderkant van de borden staat gegraveerd: HERVORMDE GEMEENTE
WARNSVELD/1975.
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Laatste aanvulling in 1991
In verband met de deelname van kinderen aan de avondmaalsviering en de vorming
van de Samen Op Weg gemeente per 6 januari 1991 kreeg zilversmid Heerens in
Schoonhoven opnieuw opdracht voor het maken van twee kleine zilveren bekers
van 16 cm hoog, voor het gebruik van druivensap. Aan de ene kant staat het opschrift 1990 /VAN DE DIAKENEN/VAN DE / MARTINUSKERK WARNSVELD en
aan de andere kant staat de bekende afbeelding van Martinus gegraveerd, waarbij
hij zijn mantel deelt met een bedelaar. De kosten bedroegen nu fl. 3200 incl. btw.
Zo voelen we ons in Warnsveld bij de viering van het Heilig Avondmaal, via dit
mooie zilverwerk, al eeuwen verbonden met al degenen die ons voorgingen.
Bronnen:
1. Reg. Archief Zutphen nr. 3004: Archief Hervormde gemeente Warnsveld
2. In en Om de Kerk, geschiedenis van de Warnsveldse Kerk (2006)
3. Informatie Kerkelijk Ontvanger Warnsveld
4. Boek De Voorst van J. Harenberg (1981)
HET DOMMERHOLT EN DE HOUTWAL
BOERDERIJ EN CAFE
Ap ten Have
In Ons Markenboek nr. 3 (augustus 2013) beschreef de auteur de geschiedenis van Het Dommerholt aan de IJssel als boerderij, herberg,
veerhuis en aanlegplaats voor schepen. Die geschiedenis gaat terug tot
1240. De boerderij annex herberg werd in 1927 opgesplitst in café en
boerderij. Het café kreeg de naam De Houtwal. Over de historie van
boerderij en café na de splitsing gaat het volgende verhaal.
Café De Houtwal
Het Dommerholt was zo gebouwd dat er twee gezinnen apart konden wonen.
De oorspronkelijke boerderij annex herberg werd in 1927 opgesplitst in café en
boerderij, die beide een naam moesten hebben. Omdat ten gevolge van het verladen van veel hout en aanvoer van verschillende goederen als riet, turf, stenen, zand
etc. de naam Houtwal al bekend was, is toen waarschijnlijk de naam De Houtwal
voor het café gekozen.
Oudste dochter Jantje (1905-1978) van de toenmalige bewoners van Het Dommerholt, het echtpaar Hekkert-Barmentloo, trouwde in 1927 met Albertus (BerOMB 2013-4/13

tus) Tuitert (1904-1983). Dit echtpaar ging in het aparte gedeelte wonen en nam
de exploitatie van het café voor zijn rekening. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Alberta Harmina en Johanna.
Jantjes moeder, broer en zusters trokken in het gedeelte dat bij de boerderij Dommerholt behoorde en zetten het boerenbedrijf voort.
Boerderij Het Dommerholt
Jantjes zuster Alberta Gerdina en haar broer Reinier, die het bedrijf oorspronkelijk
zouden voortzetten, vertrokken naar elders. Johanna Hekkert-Barmentloo en haar
dochter Johanna Wilhelmina Hekkert bleven dus achter op de boerderij.
In 1934 is Johanna Willemina Hekkert, geboren in 1911, gehuwd met Gerrit Wolters, geboren in 1909 te Apeldoorn. Zij zetten de boerderij Het Dommerholt
voort. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Hendrika in 1935, Johannes
in 1937 en Gerrit Jan in 1939.
Oorlogsjaren
Op 6 april 1945 was het dorp Gorssel bevrijd, maar bleef wel onder vuur liggen
vanaf de overzijde van de IJssel. Het Canadese leger trok zich samen in de bossen
van Gorssel en omgeving en op 11 april werd na een zware artilleriebeschieting,
de overtocht over de IJssel ingezet. De IJssel werd onder een rookgordijn gezet
en onder bescherming daarvan trokken de amfibietanks de IJssel over. Deze actie
werd ‘canonshot’ genoemd en er werd fel gevochten, waarbij slachtoffers zijn gevallen. Daarbij raakte ook erve Het Dommerholt in brand en er bleef geen steen
meer op de andere.
Op 12 april 1945 werd vanaf Het Dommerholt een pontonbrug gelegd over de
IJssel voor de overtocht van het Canadese leger en begon de bevrijding voor het
westen van het land. (In 1990 is als oefening door het leger een gelijksoortige pontonbrug over de IJssel gelegd en was iedereen in de gelegenheid om te zien hoe
snel dit kon worden gerealiseerd.)
Ter nagedachtenis aan de bevrijding is aan de Veerweg in Gorssel, nabij de plek
waar de overtocht over de IJssel van het Canadese leger heeft plaats gevonden
een gedenksteen geplaatst. Het is een grote zwerfsteen met een granieten letterplaat met de tekst: ‘Oversteek geallieerde troepen van het 1ste Canadese Legerkorps over de IJssel. 12. 04. 1945.’
Boerderij Het Dommerholt na de oorlog
Na de bevrijding kon het gezin van Gerrit Wolters in de buurt zowel voor het
gezin als het vee onderdak vinden. De familie kwam pas op 21 mei 1948 terug op
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een nieuwgebouwde boerderij op een ander plaats op het erf. Daar zetten zij het
bedrijf voort, kochten er grond bij en bouwden er bedrijfsgebouwen.

Het Dommerholt anno 1947

Foto: Henk Bruil

Aanvankelijk was het een gemengd bedrijf, maar omdat de grond nogal verspreid
lag werd besloten om het bedrijf aan te passen tot akkerbouwbedrijf en daarnaast
verder uit te breiden tot fokzeugenbedrijf. Ten behoeve hiervan werd een nieuwe
fokzeugenstal gebouwd. Zoon Johannes Wolters (1937), trouwde met Gerrie
Oonk (1943). (Uit hun huwelijk
werden een zoon en een dochter
geboren.) Dit echtpaar heeft het
bedrijf verder voortgezet en uitgebreid. In 2000 stopten ze met
de fokzeugenhouderij. Daarna is
de familie het rustiger aan gaan
doen en alleen verder gegaan met
de verbouw van wat graan en
maïs. De familie Wolters behoorde bij de bedrijven die beste
biggen fokte en stond tevens bekend als teler van consumptie- Gevelsteen
Foto: Henk Bruil
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aardappelen met veel particuliere afnemers. Aangezien er geen opvolger was, is de
boerderij inmiddels omgebouwd tot woonboerderij voor dubbele bewoning en
woont hun dochter daar nu ook. Zowel Wolters als zijn vrouw zijn nog altijd zeer
actief op allerlei gebied en als je op zo’n mooi plekje woont aan de IJssel geniet je
iedere dag.
Opmerkelijk is trouwens dat de familie Wolters bekend staat als Wolters van De
Houtwal.Wat velen niet wisten (en de auteur dezes ook niet), dat de boerderij de
naam ’t Dommerholt draagt. Bij de wederopbouw is in de zijmuur door de overheid een steen geplaatst met het jaartal 1947. Op de voorgevel staat nog steeds
de naam ’t Dommerholt.
Café De Houtwal na de oorlog
Na de bevrijding vond de familie Tuitert tijdelijk elders onderdak en zette in 1946
naast het oorspronkelijke Dommerholt een noodwoning annex café op een verhoogde stenen voet (tegen het hoge water).
Na de oorlog is er bij De Houtwal tijdelijk nog aanvoer geweest van turf, riet, zand
en grind. Na verloop van tijd was er weinig behoefte meer aan turf. Bovendien
werden de schepen steeds groter en waren de havens in Zutphen en Deventer
beter geschikt voor laden en lossen.

Hoog water tegengehouden met zandzakken
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Foto: Henk Bruil

De doorvoering van de plannen voor de nieuwbouw van het nieuwe café annex
woning ondervonden nogal wat vertraging. Pas in 1955 was de nieuwbouw klaar
en konden zij hun intrek nemen in het nieuwe café ‘De Houtwal’, een woning met
daaronder een grote kelder, café met biljart en een feestzaal met een mooi groot
terras, door hekwerk omgeven en met een prachtig uitzicht over de IJssel. In verband met de soms hoge waterstand van de IJssel was het gehele pand nu veel
hoger gebouwd en via een trap kwam je binnen.
Het was een echt gemoedelijk café, waar jan en alleman kwam. Wanneer je in de
jaren vijftig iets in de fles wilde hebben, moest je in die tijd naar dit café, want dat
kon je in een winkel nog niet kopen. Je ging er dan met de lege fles naar toe, die dan
voor je werd gevuld en bij het betalen kreeg je een borrel of een sigaar cadeau.
Ook het vogelschieten en de disco voor de jeugd van de Oranjevereniging werden
bij en in De Houtwal gehouden. Ook waren er vergaderingen, bruiloften en andere
gezellige feesten.
Café De Houtwal en het zwembad
Albertus (Bertus) Tuitert, geboren en opgegroeid in Epse nabij de IJssel, was van
alle markten thuis en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het
bedrijf. Zo was er al in 1930 een drijvend zwembad in de IJssel, waarvan vooral de

Zwembad in de IJssel

Foto: eigen archief
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jeugd veel gebruik maakte. De V.V.V-Gorssel heeft in nauw overleg met de gemeente de exploitatie hiervan op zich genomen. Een exploitatietekort van f. 300,werd door de gemeente betaald. Bertus Tuitert liet schuren bouwen waar de liefhebbers van de watersport hun kano’s en/of bootjes in de winter konden opslaan.
Men kon daar prachtig buiten zitten en niet alleen genieten van de zon, maar ook
van de IJssel, de vogels en de natuur. Om beschadiging te voorkomen werd het
zwembad na het seizoen afgevaren naar Deventer en daar in een binnenhaven opgeslagen. In het voorjaar werd het weer teruggevaren naar Gorssel. Dit was een
grote kostenpost. Het zwembad was in de oorlog nog gewoon beschikbaar, totdat
het door de bezetter niet meer werd toegestaan. Na de oorlog is het drijvende
zwembad niet weer in gebruik genomen.
De exploitatie was inmiddels overgedragen aan de Stichting IJsselbad: omstreeks
1946 is in de oorspronkelijke insteekhaven een betonnen bak gebouwd van tien
bij twintig meter, dat als zwembad dienst ging doen, naar ontwerp van B.J. Woertman. Deze bak werd door middel van een pompinstallatie gevuld en ververst met
water uit de IJssel. Helaas was dit ook geen succes, want in 1951 is er weer een
nieuw drijvend zwembad gebouwd. Dit bad is tot ongeveer 1958 in gebruik geweest.Toen was het water in de IJssel zo sterk vervuild dat het zwembad gesloten
moest worden.
Café De Houtwal en het voetveer
Bertus Tuitert zorgde voor het café en terras en zijn vrouw voor het overzetten
met de boot van personen overdag. Indien nodig zorgde Bertus Tuitert zelf voor
het overzetten van personen in de nachtelijke uren.
In 1933 was de veerboot in Gorssel voorzien van een hulpmotor, zodat er nu minder menskracht nodig was en men ook sneller overgezet kon worden. Tijdens de
oorlogsjaren zijn vele onderduikers en voedsel, maar ook piloten en bemanning
van neergeschoten vliegtuigen met boten hier over de IJssel gezet.
Sommigen zullen zich nog herinneren hoe Bertus Tuitert personen met fiets en al
voor een paar centen naar de overkant bracht. Na de oorlog is het overzetten
van personen afgenomen.
In 1964 werd er nog maar weinig gebruik gemaakt van het veer en omdat de kosten hoger waren dan de opbrengsten is het veer toen opgeheven.
Café De Houtwal, de laatste jaren
In 1969 namen de schoonzoon van Albertus Tuitert, Derk Jan Huiskamp (1926)
en zijn dochter Alberta Harmina Tuitert (1928) het bedrijf over.
Albertus’ tweede dochter, Johanna Tuitert (1932) trouwde met Jan Willem Lensink
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IJsselzicht

Foto: eigen archief

(1932) en zij lieten een woning bouwen nabij het café, op grond van de familie Tuitert. Door invaliditeit werd Derk Jan Huiskamp gedwongen om het bedrijf in 1985
te beëindigen en het pand kwam te koop. Er kwam vervolgens geen koper opdagen
om het bedrijf voort te zetten. De raad van de toenmalige gemeente Gorssel heeft
de ontstane situatie onvoldoende onderkend en is niet slagvaardig genoeg geweest
om deze prachtige plek aan de IJssel met zoveel mogelijkheden voor recreatie te
kopen. Zo had voorkomen kunnen worden dat het voor altijd voor de gemeenschap van Gorssel verloren zou gaan. De familie Kistemaker heeft het gekocht en
het terrein enigszins aan het oog onttrokken, zodat er weinig te zien is van Houtwal, botenloods en oude losplaats. Inmiddels staan er twee woningen.
Nieuw voetveer
Na verloop van tijd was er toch weer behoefte aan een voetveer, wat op die plek
aan de IJssel zo mooi gerealiseerd had kunnen worden met net als vroeger een
veerhuis en veerstoep. Dan was het weer echt origineel geweest zoals dat mooie
liedje van vroeger: ‘Aan de oever van de IJssel staat een veerhuis’… Maar door de
verkoop van de Houtwal was dit niet meer mogelijk en moest er een alternatieve
oplossing worden gevonden.
Al vrij snel zijn er besprekingen gekomen om in samenwerking met de gemeente
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Voorst te komen tot een fiets- en voetveer. Om versnippering van percelen te
voorkomen werd hiervoor grond aangekocht van de families Wolters en Stormink.
Op de scheiding van de percelen is een fiets-/voetpad aangelegd naar een veerstoep, ongeveer 150 m verder aan de IJssel richting Deventer.
Het voetveer ‘t Dommerholt is in september 1989 feestelijk geopend en is gedurende de maanden mei tot en met oktober in bedrijf. Plaatselijke inwoners en ook
veel vakantiegangers maken hier dankbaar gebruik van. Men kan nu via dit veer
snel van de Achterhoek op de Veluwe komen en omgekeerd, om te genieten van
het prachtige landschap en de natuur.
Bronnen:
Familie Johan Wolters
Familie M.A. Jansen
Eigen archief
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VERSLAG IDA GERHARDT WANDELING IN ZUTPHEN
OP 11 AUGUSTUS 2013
Willy Holtslag
Op zaterdag 11 augustus 2013 volgden we met zeventien leden in Zutphen de Ida
Gerhardt wandeling met Nelleke van Keulen. Al vaak over gelezen, maar niemand
van ons had die wandeling ooit meegemaakt. Nadat we ons verzameld hadden,
kregen we in de Kloostertuin van de Broederenkerk een verslag van Ida’s jeugd
en schoolperiode. Daarna begonnen we aan de wandeling met op speciale plekken
uitleg en of gedichten. Heel bijzonder dat we op een hofje mochten komen dank
zij de connecties van Nelleke.
De wandeling eindigde bij het gemeentehuis van Zutphen, waar in de zijgevel een
plaquette is aangebracht met dichtregels uit ‘Dolen en dromen’. Nelleke van Keulen
kreeg tijdens de wandeling anekdotes te horen van vroegere
buren uit Eefde en van mevrouw
Addink, die Ida in haar laatste
weken van haar leven heeft verzorgd. Al waren verhalen en gedichten niet altijd even goed te
verstaan, het was duidelijk dat
Nelleke zich goed heeft ingeleefd
in de persoon en dichteres en ze
werd met applaus en welgemeende woorden bedankt voor
de wandeling.
Uitleg door Nelleke van Keulen
Foto: Arjan Meijerink
Ida Gerhardt jaar
Achteraf spreken we wel over ‘ons’ Ida Gerhardt jaar. In mei hebben we immers
ter gelegenheid van het project ‘Dichterbij de IJssel’ in ons Tramstation een vitrine
ingericht met Ida Gerhardt herinneringen: dichtbundels, krantenknipsels, persoonlijke brieven van Ida, gericht onder anderen aan de ambtenaar Schneider van de
gemeente Gorssel, uit het archief van Henk Jansen op de Haar.
Pieta van Beek, die onze Ida Gerhardt lezing in Eefde verzorgde in plaats van de
aangekondigde Sander Grootendorst, kwam speciaal naar het Tramstation om onze
Ida expositie te zien… toen nog onwetend dat zij de lezing zou gaan verzorgen!
En in Ons Markenboek van augustus 2013 plaatsten we het artikel van Han KoolOMB 2013-4/21

Gevelsteen Agnietenhof Zutphen

Foto: Arjan Meijerink

hof over Ida Gerhardt. Dus na de lezing in Eefde op 24 oktober kunnen we volgens
mij gerust spreken van ‘ons’ Ida Gerhardt jaar’.
N.B.:
De redactie voegt hier nog aan toe dat sinds
enige jaren in het plaveisel van de Hoofdstraat
in Gorssel, naast de pomp en voor de zitbank,
een tegel ligt met het volgende gedicht van Ida
Gerhardt (Kwatrijnen in opdracht XXXIII).
Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kùs het geluk, dat u is toevertrouwd!
Het aanbrengen van een gedicht in de tegels
aan de Hoofdstraat was een oorspronkelijk
idee van Henk van Dort, het plan is uitgewerkt door de Dorpsraad Gorssel, het gedicht is uitgekozen door Jenny Rusch en het Gedicht Ida Gerhardt Hoofdstraat Gorssel

Foto: Hans Geerlink
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Ida Gerhardtgenootschap heeft advies gegeven. Na raadpleging van de bevolking
is de uitvoering mogelijk gemaakt door gemeente en provincie.
Ida Gerhardt (1995-2007) heeft lange tijd in Eefde gewoond. Ooievaar, zwaluw en
koekoek horen bij Gorssel. Het gedicht geeft uitdrukking aan het prettige leven in
Gorssel.
Gaat u eens rustig op het bankje zitten en laat deze prachtige dichtregels op u inwerken!
VAN HET EMSBROEK NAAR DE EESTERHOEK
VIA DE DIGITALE WEG
Erwin Strookappe
In het Emsbroek te Harfsen stond vroeger het boerderijtje van de familie Strookappe. Oudere Harfsenaren en leden van De Elf Marken kunnen zich deze boerderij misschien nog wel herinneren. Wat misschien
niet bekend is, is dat de geschiedenis van dit boerderijtje en de familie
Strookappe staat beschreven op het internet, op de website
www.strookappe.nl. De geschiedenis van de gehele Eesterhoek is hier
te vinden.
Van Lavarne naar Strookappe
Als kleinzoon van Hendrik Jan Strookappe en Heintje Stoelhorst begon ik (Erwin
Strookappe) deze geschiedenis te ontrafelen en te beschrijven. Hiervoor ging ik
ver terug in de tijd en kwam terecht in de Beuseberg te Holten. Daar werd omstreeks het midden van de achttiende eeuw door Willem Hendriks een katerstede
gesticht. Het ding kreeg een kap van stro en Willem bedacht de naam Strookappe
voor het nieuwe boerderijtje. Hij ging zichzelf ook zo noemen zoals ze dat in die
tijd vaak deden.Wel jammer eigenlijk, want Willem noemde zich daarvoor nog Lavarne!
Daglonershuisje
De huisnaam Strookappe was niet uniek, maar het is dit boerderijtje waar de familienaam Strookappe is ontstaan. In 1809 wordt hier Jan Strookappe geboren en
hij trouwt in 1833 met Fenneken Achterkamp. In 1835 verhuizen ze naar Harfsen
en vinden onderdak in de Kleine Koekkoek aan de huidige Schepersweg. Jan gaat
aan het werk als dagloner. In 1844 moet de familie Strookappe plaatsmaken en
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wordt er voor Jan een daglonershuisje gebouwd op de heide, ongeveer op de plek
waar later boerderij Dollekamp van de familie De Greef is gebouwd.

Schilderij boerderij Strookappe

Foto: collectie Erwin Strookappe

Erve Strookappe
In het daglonershuis hebben de Strookappes twintig jaar lang gewoond, totdat er
eindelijk genoeg geld was om zelf grond te kopen en een huis te bouwen. En zo
ontstaat in 1864 aan de andere kant van de huidige Emsbroekweg het boerderijtje
dat op de website staat genoemd als Erve Strookappe.
Jan en Fenneken zijn hiervan dus de eerste hoofdbewoners, later zijn dat zoon
Hendrik Jan Strookappe en zijn vrouw Hendrika Muil, en weer later zijn dat zijn
zoon Hendrik Jan Strookappe met Heintje Stoelhorst en zijn eerste vrouw Jantje
Smale. En dan waren er nog oom Albert en heel veel kinders op de boerderij, het
was een drukke bedoening en er gebeurde van alles. Deze verhalen staan nu beschreven op de website www.strookappe.nl. Op de website is ook aandacht voor
andere bewoners van het Emsbroek en zo komen dus meer Harfsenaren aan bod.
Eesterhoek
Zojuist genoemde Hendrika Muil is geboren in Zuidloo, maar haar voorouders
hebben gewoond op de Muil in de Eesterhoek te Gorssel, zelf ben ik daar vlakbij
geboren en getogen. Toen ook nog bleek dat andere voorouders op de iets verOMB 2013-4/24

derop gelegen boerderij ’t Dijker woonden, ontstond het idee om de geschiedenis
van de boerderijen en bewoners van deze streek ook op het internet te publiceren. Begonnen werd met de Eesterhoek en ‘t Eschede, later volgde de Eesterbrink
en momenteel wordt er gewerkt aan de boerderijen van de Boschterhoek. Zo is
van vrijwel elke Gorsselse boerderij in het gebied tussen de Rijksweg en de IJssel
wel wat te vinden. Indien mogelijk wordt per boerderij de gehele bewonersgeschiedenis beschreven en met ruim tachtig huizen en vele jaren van bewoning (de
Eesterhoek is immers het oudste stukje Gorssel) betekent dit dat er heel veel
personen worden genoemd, waaronder zeer waarschijnlijk ook voorouders van
menig lezer van Ons Markenboek. Ik wil u daarom graag uitnodigen eens op zoek
te gaan op www.eesterhoek-gorssel.nl.

Familie Strookappe 1931

Foto: collectie Erwin Strookappe

Stamboom
Interessant is het ook om te zien hoe de Eesterhoekers naast streekgenoten vaak
ook nog eens familie van elkaar waren. Om deze familiebanden inzichtelijk te
maken zijn de personen opgenomen in een stamboom, waar naast Eesterhoekers
ook veel mensen uit de gemeente Gorssel in voorkomen, waaronder natuurlijk
weer veel Harfsenaren. Bijna 25.000 namen zijn er terug te vinden en ook nu is
de kans groot dat u een voorouder zult aantreffen. Indien bekend, staat bij de perOMB 2013-4/25

soon aangegeven waar hij of zij heeft gewoond en zo kan weer makkelijk terug
worden gezocht op de websites. De stamboom kan worden bereikt via de Strookappe Stamboompagina en de Genealogiepagina op de Eesterhoek website.

Schilderij Grote en Kleine Muil in Gorssel

Foto: collectie Erwin Strookappe

Boerderij ’t Dijker voor 1950

Foto: collectie Erwin Strookappe
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Informatie welkom
De websites zijn voorzien van veel informatie en foto’s, maar graag zou ik ze nog
willen uitbreiden met nog meer verhalen en foto’s van boerderijen en bewoners.
De foto’s kunnen ook gebruikt worden voor het boek over Gorssel dat in voorbereiding is.
Als u mij daarmee kunt helpen, vraag ik u contact op te nemen via e-mailadres
g.strookappe@chello.nl of telefoonnummer 0575-512028. Bij voorbaat hartelijke
dank!
HEUGENISSEN AN ’T NUESSINK IN AEFDE
Wim Rood
As wiej vrogger zundags-smans (zo rond ende veertiger jaoren van de veurige
eeuw) naor de karke gingen, (mangs ok mossen), dan gebeurn dat meestieds op ’t
allerlaatste nippertjen.
As deur ’n wespe -estokken, vlaogen wiej op onze fietsen vanuut de Kapperdiek
’t spoor aover, de kanaalbrugge op en af en deur de Schoolstraote naor de Rijksstraotweg.
Aw pech hadden, dan zat de aoverweg in de Schoolstraote dichte. An de ene kante
ston’n dan altied de Protestante en an de andere kante ston’n dan altied Griffemeerde Aefdenaren mekare an te kieken.Was de damp en de rook van de stroomtrein goed en wel op’etrokken, dan sliepstatten ze stilzwiegend langs mekare hen,
ieder naor zien eigen karke.
Vandage de dag is dat gelukkig ’n
heel stuk ve-betterd. Ene karke
steet d’r nog in ons darp, de Ontmoetingskarke en daor gaat ze
met mekare hen.
Maar kom, wiej gaot gauw wieter
met onze fietstochte, anders
komme wiej nog te late. Aw dan
de stenen brugge (die is tussen
twee häökskes, al zo old as de
weg naor Rome) veurbiej wazzen,
Willem Lijzen met Harmken Lijzen en Albert Willem
dan stond ’n endjen wieterop, an
Peters en vijf kleinkinderen
Foto: collectie Erwin Strookappe de linkerkante van de straotweg
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de kapel van de Ned. Hervormde Gemeente van Aefde. Ze neumden ’t ok wel ’t
Gebouw. Behalve beneejen, koj ok baoven zitten an waerskanten van ’t orgel. Halverwaege, tegen de rechtermure stond de hoge praekstool. Opzied an de achterkante was ’n deure woor achter ’n nogal stik oplopende trappe naor ’n ve’trek
leep dee bestemd was veur de karkeraod en de cattechesaotie, ok de Jongelingsvereniging maakten d’r gebruuk van.
Heel vrogger heurden ze in Aefde karkelijk onder Warnsveld. De anleg van ’t Twentekanaal in de dartiger jaoren, hef ’t oorspronkeleke karkepad, dat deur de Koffiestraote naor ’t Klaphekke en wieter naor ’t vonder aover de Barkel leep
‘eblokkeerd.

Het karkepad naor Warnsveld, langs de boerderieë van Hazeleger

Foto: collectie Wim Rood

Op de plaatse van ’t Gebouw steet noe un aetcafé, waor de bezeukers wat anders
veur-ezet kriegt dan geestelek voedsel.
Nao de Zegen en ’t amen van de veurganger, toentertied meneer Snel en later ds.
P.J.F. van Voorst Vader, pakten wiej onze fietsen uut ’t hok achter ’t Gebouw en
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reejen aover ’n smal zandpad naor ’t Nuessink, de boerderieje van de familie Brinkman. Opoe uut-edost in ’t zundagse kleed en met de hagelwitte knipmutse op, stond
ons meestieds al op te wachten. ’t Aerste wa’w deejen, was water leppen uut de
pompe veur ’t huus. ’t lange zitten op dee harde holten banken en de zeutigheid
van ’n rulleken peppermunt had ons knap dörstig emaakt.“Jongs”, zae ze dan:“maak
mien d’r astoebleef neet zo’n natten pröttel van, ’t kopperwark he’k net epoetst”.
Van een van de ooms - ’n grapjas - mossen wiej stäörig ’t volgende varsjen anheurn.
He-j daor, gao naor de Branderhorst,
den hef zo’n leef klein hundjen,
dee piest oe liek in ’t mundjen.
Veurdat de mansluu an de koffie gingen (en as d’r ene jeurig was, met ’n glaesken
brandewien en de vrouwluu ’n advekäötje) kuierden ze de kamp rond um de gewassen te bekieken.
Wiej grepen ’n kruwagen, zetten d’r ’n holten melkkupe op en re-jen deur de weiens naor de Aefse baeke. Zelfs middenin de dreuge tied ston d’r altied wel water
in de baeke en ’s winters schaatsten wiej op de ondergelopen wei-jen langs de
baeke. ’t Water was kraakhelder, wiej dronken d’r zelfs van en leten ons met de
tonne ’n ende met de stroom afdrieven.

Familie Brinkman

Foto: collectie Wim Rood
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Biej de scheidpaol, tussen de waeje van ’t Nuessink en ’t Altena siepeln steurig ’n
witte drab uut ’n gresbuis. ’t was afval en speulwater van de botterfabriek.
In de harfs, in onze aerpelvakantie, was de baeke un echte uutkomst. Nao ’t aerpelgaar’n zat ons ’t zand in de heure, achter ‘hemp en in de bokse. Met greune
zepe en ’n handdook wasten wiej ons in de baeke en zongen daorbiej:
“dree keer zwemt wiej de baeke in ’t rond,
de vierde kaer met de boek aover de grond. enz ...
’s Aovonds was ’t bräödekes aeten. In öllie ebakken, met ’n fitsken zolt, siepels en
stukskes spek ging ’t met ’n scheppe appelmoes d’r in as koeke.
Veur ons was’t geen straf op ’t Nuessink te bivakkaern. D’r veel altied wat te belaeven of te doon.
’s Zommers helpen biej ’t heujen en ’s naojaors biej ’t dorsen. In november kwam
de huusslachter langs en maakten ’t varken ’n köpken kleiner. (wiej mochten daor
neet biej waen).
Ens in de vier jaor was ’t groot feest. Opoe’s vejeurdag, op 29 februari. De hele familie kwam dan opdaagn.
Met Paosen was ‘t ’n old gebruuk eier te tikken.
Ok Niejjaor was vast pandoer. Nao ’t afscheten van onze carbidbussen fietsten
wiej ’s nachts in ’t potduuster naor ’t Nuessink. Met de boek dikke van de ölliekrabben kraope wiej doodmeu de beddekaste in. ’t Was daor vake ’n kolde angelaegenheid.
Was ’t knollen roenn vlak veur de wintertied, dan kwam iej halfbevraoren biej de
potkachel, dan begonnen oe de vingers en de tene te tintel’n en te jökken da-j ‘t
van de piene haoste in de bokse deejen. Met ’n flinke pille stoete, die opoe altied
veur de borste afsnee, was ’t leed gauw eleejen. Steevast zae ze: “Jongs smeer miej
de botter d’r neet zo dikke op, ’t mes kan wel wat buugen lie-jen”.Veur alle zekerheid dee ze zelf de broene suker d’r op. Aj keze op brood wol’n dan heurden d’r
gin botter op, want zuvel op zuvel dat warkt veur den duvel. ’t Was veur ons al
met al ’n mooie, nuttige en laerzame tied.
Aj naogaot, waor wiej ons vrogger in onze vrie-je tied met zeute heeln en wat de
jongeluu tegenswoordeg doot, dan is dat ’n waereld van ve’schil.Wiej wazzen altied
buutn gangs. Noe zit ze vake uurn achter de tevee en de kompjoeter. ‘k Mot d’r
neet an denken, iej wodt d’r allene maor dikke en poetereg van. ’t Zal wel met de
laeftied in veband staon. Laow ’t daor mar op holl-n.
D’r steet nog meer over ’t Nuessink in Ons Markenboek mei 2010 en mei 2012.
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UIT DE GIDS VAN 4 SEPTEMBER 1953
Opening Openluchttheater te Gorssel
Enorme belangstelling
Samenwerking van alle verenigingen in Gorssel
Gorssel. De opening van het Openluchttheater op Maandagavond is een groot
succes geworden. Het theater was overvol met belangstellenden. Voorafgegaan
door de muziekveren. “Kunstmin” met de tamboers, volgden de leden van Sportclub Gorssel en de Gymnastiek.Verder volgden de leden der Verenigingen die deze
avond zouden medewerken. De muziekveren. “Looft den Heer” sloot de stoet, die
in optocht naar het Openluchttheater trok.
De voorzitter van de Stichting Cultureel Gorsse1, de heer van Lenthe heette allen
welkom. Inzonderheid Mevr. Thate, terwijl hij zijn teleurstelling uitsprak over het
feit, dat de Burgemeester door ziekte verhinderd was aanwezig te zijn. Hij memoreerde nog het ontstaan van dit theater en herinnerde nog aan het bezoek aan
College van B. en W. Met schroom was de Commissie, bestaande uit Mevr. Ipenburg
en de heren Steenbergen en van Lenthe de stoep opgegaan, maar zij vonden een
gewillig oor bij B en W. en hen werd voldaan aan het verzoek om f 1500.- subsidie.
Ook de Raad nam met algemene stemmen het voorstel van B. en W. aan. Spr. was
daar dankbaar voor. Een bizonder woord van dank bracht spr. aan de gemeente
architect, de heer Schoemaker en de gemeenteopzichter de heer Woertman, die
zoveel tijd en moeiten hebben besteed om dit werk klaar te krijgen. Ook de arbeiders die hebben meegeholpen komt een woord van lof toe. Ook de verenigingen in Gorssel, die allen direct bereid waren om aan deze opening mede te werken
werd dank gebracht. Spr. deed een beroep op de jeugd om dit theater niet als
speelplaats te gebruiken en wekte de ouders op de jeugd hierop te wijzen.
Hierna kreeg Wethouder Koning het woord om namens de gemeenteraad dit
theater officieel te openen. Hij begon er op te wijzen, dat het goed was om juist
op 31 Augustus dit theater in gebruik te nemen. Immers onze Koningin-moeder
vierde haar 73-jarige verjaardag. Dit is een feestdag voor het gehele volk en dus
ook voor Gorssel en daarbij komt dat dit theater thans in gebruik wordt genomen,
wat voor Gorssel een dubbele gebeurtenis is.
Omdat de Burgemeester door ziekte verhinderd was, zou hij dit theater openen
en hij deed dit gaarne.Wanneer spr. zo vanuit het toneel dat theater overziet, dan
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is dit een sprookjesachtig gezicht. De aardige verlichting en het grote publiek, dat
op de banken en stoelen zat was iets moois.
Hij hoopte dat door de Stichting Cultureel Gorssel, nog dikwijls in dit theater werkelijk cultureel werk mag worden gedaan. Het woord cultureel is moeilijk te omschrijven, maar heeft een diepe betekenis. Het sluit religie en kunst samen in. Hij wees
ook nog op de bespreking die het College van B. en W. indertijd met de commissie
heeft gehad en hij had het volste vertrouwen dat de Stichting ook in de toekomst
alles zou doen om Gorssel en de naaste omgeving nog dikwijls van uitvoeringen zou
doen genieten. Cultureel leven gaat gepaard met de persoonlijkheid.
Ook door deze avond hebt ge als het ware een band gelegd tussen de verenigingen. Hierdoor kan het verenigingsleven tot bloei komen. Centrale gedachte, religie
en cultuur, deze 3 grootheden uitdragen in dit theater.
Dat dit bereikt mag worden, want ook daarover zal de gemeente zich verheugen.
Hiermede verklaarde spr. namens de Gemeente dit theater voor geopend.
Hierna kreeg de heer Klein Lebbink als voorzitter van de Vereniging voor Winkeliers en Neringdoenden het woord. Hij wees er op dat zijn vereniging dit werk
gaarne steunde. Want er komt volk op de been en het spreekwoord zegt: waar
volk is daar is nering en daar komt het voor de zakenmensen op neer. Het was
hem een groot genoegen om namens de veren. een vlag aan te bieden aan de Stichting, waarin het Gorssels wapen op voorkwam en de aan de mast kon wapperen.
Helaas was de vlag niet op tijd gearriveerd en had men een symbolische vlag die
aan de paal gehesen zou worden.
Hij nodigde Mevr. Thate uit om deze handeling te verrichten, waaraan Mevr. Thate
gaarne wilde voldoen.
Nadat de vlag gehesen was speelde de Muziekver. “Kunstmin” het Wilhelmus dat
spontaan door het publiek werd meegezongen.
De heer van Lenthe dankte de heren Klein Lebbink voor hun hartelijke woorden
waarna Kunstmin het programma opende met een drietal mooie muzieknummers,
onder leiding van de heer Plant.
In samenwerking met de tamboers werd begonnen met de Manoeuvremars. Dit
klonk werkelijk goed. Vervolgens werd een Suite gespeeld en besloten werd met
een wals. Een dankbaar applaus was de beloning.
Nadat “Kunstmin” het toneel had verlaten kwam Gorssels Gem. Koor een drietal
nummers zingen welke ook uitstekend werden uitgevoerd. De plek leent zich uitstekend zowel voor muziek als zang. De klank is zeer goed.
Nu was het de beurt aan de Gorsselse Boerendansers. Maar voor dat ze met hun
dansen begonnen kreeg de heer Oosterkamp uit Almen gelegenheid om op werkelijk originele wijze op een bescheiden manier een beroep te doen op de portemonnaie der vele bezoekers.Wanneer men bedenkt, dat er geen entree is geheven,
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dan kon het niet anders of het publiek zou een ruime gift geven. We waren nog
maar aan de helft van het programma, maar hetgeen gegeven was, was een hoog
entree waard. Men had geen betere “aartsbedelaar” kunnen opzoeken, want men
kon onder het spreken van de heer Oosterkamp bij het publiek wel merken dat
het tot een gift bereid was. Ook hij mocht van de heer van Lenthe een dankwoord
in ontvangst nemen en de voorzitter zag vol vertrouwen de collecte tegemoet.

Openluchttheater in 1953

Foto: collectie Ad de Ruiter

Na deze oproep tot steun kwamen de Gorsselse Boerendansers op de hun bekende wijze het toneel op. Ze wisten door een viertal dansen het publiek te amuseren. Hoe kon het ook anders, want het is altijd weer leuk de “boereluu” bezig
te zien met de volksdansen.
Thans was het de beurt aan de Zangvereniging “Ontwaakt” die onder leiding van
de heer Weijenberg een drietal nummers zong. Hoewel deze vereniging nog niet
zo lang bestaat, kon hun zang toch wel bekoren.
Na deze vereniging kwam de Chr. Zangver. ,,Halleluja” aan de beurt. Door dit koor
werden enige bekende zangnummers gezongen, onder leiding van hun nieuwe dirigent de heer P. Westerhoud. Deze vereniging heeft een goede bezetting dames,
maar de heren, vooral de bassen waren uitstekend.
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De Muziekver. “Looft den Heer” was het laatst aan de beurt. Gewoonlijk is de
laatste plaats op een gemeenschappelijk programma niet de beste, want het gevaar
bestaat altijd dat het publiek aanstalten maakt om te vertrekken en daardoor onrustig wordt. Dit was thans niet het geval en de Vereniging kon, onder leiding van
Piet Westerhoud haar nummers onder stille aandacht van het publiek uitvoeren.
Tot slot speelde men Psalm 150.
De voorzitter der stichting kon met genoegen mededelen, dat de fa. Lensink, die
ook op prima wijze gratis voor de verlichting had gezorgd, de ijzeren palen die
voor het toneel stonden, gratis aan de Stichting overdroeg. Met applaus werd deze
mededeling ontvangen.
Voorts bedankte hij allen, die aan deze avond hun medewerking hadden verleend
en gaf de verzekering dat de Stichting alles zou doen om dikwijls dit theater te
zullen gebruiken voor een of andere uitvoering. Het was voor de band van de
C.J.M.V. jammer dat ze deze avond haar medewerking niet kon verlenen, aangezien
verschillende leden in militaire dienst zijn.
Geheel voldaan over het gebodene verlieten de aanwezigen hun zitplaatsen waardoor deze eerste avond werd gesloten. Het bestuur der Stichting kan met grote
voldoening op deze avond terugzien.
De collecte die door de Boerendansers werd opgehaald voor de Stichting had
een bedrag opgebracht van f 158.05.
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UIT DE GIDS VAN 22 NOVEMBER 1963
Vijftigjarig bestaan van de School met de Bijbel
Oprichters bij feestelijke receptie
Gorssel. Op 13 november 1913 werd de tegenwoordige Bijzondere Lagere School
te Gorssel opgericht en nu prijkt boven de ingang de oude naam School met de
Bijbel. Van de toenmalige oprichters zijn er thans nog twee in leven, namelijk de
heren Hassink (88) en Klein Hulze (84), die beiden een gedeelte van de feestelijkheden bijwoonden. Die begonnen j.l. vrijdag reeds op de school zelf. Er verscheen
een jubileumnummer van “De Barometer”, de schoolkrant, geïllustreerd door enkele leerlingen.
In de ochtenduren vertelde “meester van Velden”, het eerste schoolhoofd op boeiende wijze een en ander uit het begin. Als jong schoolhoofd van 25 jaar gekomen,
heeft hij de school gediend tot aan zijn pensionering en hij haalde vele herinneringen op. Wie meester van Velden kent - en dat zijn er velen - weet ook hoe mooi
hij vertellen kan en de kinderen hingen dan ook aan zijn lippen. Er was er zelfs
een bij, die later tegen zijn moeder zei, dat hij het verhaal van meester van Velden
nóg mooier vond dan de goochelaar, die het verdere ochtendprogramma vulde.
Natuurlijk was deze niemand anders dan de bekende Gorsselse Professor HerbeMaison, in het dagelijkse leven kapper Grashuis te Eefde. Ook hij wist de jeugd
aangenaam bezig te houden met zijn verbluffende staaltjes van goochelkunst. Natuurlijk ontbraken de traktaties niet aan het feest.
In de middaguren hield het schoolbestuur een druk bezochte receptie in het Gebouw van Chr. Belangen. Velen kwamen hun gelukwensen aanbieden in de met
bloemen en kindertekeningen versierde zaal en zij kwamen niet met lege handen.
De voorzitter Ds. D. Schakel en zijn medebestuursleden moesten vele handen
drukken. Namens het gemeentebestuur sprak wethouder G. Koning als loco-burgemeester. Hij verklaarde, dat de school in deze halve eeuw bewezen heeft recht
van bestaan te hebben en de grondslag te hebben gelegd voor het mens-zijn in
geestelijk en maatschappelijk inzicht.
De samenwerking tussen het schoolbestuur en dat van de gemeente was steeds
van prettige aard geweest en daarom vond hij het jammer dat hij de school nog
geen goedkeuring kon aanbieden voor de bouw van een nieuw tehuis. Dit te meer
daar er wel twee nieuwe scholen in de gemeente zijn verrezen (Harfsen en Eefde).
De heer J.M. Verburg, rijksinspecteur L.O. te Zutphen bood eveneens zijn gelukwensen aan, gevolgd door zijn collega van het C.V.O. de heer P. Jouwsma. Namens
de kerkeraad van de Herv. Gemeente sprak mej. Ds. A. A. van Leeuwen. Onder algemeen applaus sprak daarna nog de heer J. J. van Velden, oud schoolhoofd, die
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nog een der oprichters, n.l. K. Roeterdink aan de vergetelheid onttrok. Met de
toenmalige predikant Ds. Thoden van Velzen heeft Roeterdink de stoot gegeven
tot het oprichten van de school. Roeterdink was een stugge doorzetter, die voor
niets of niemand opzij ging. Maar hij is en blijft een der pioniers in de moeilijke
jaren, toen de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs (1920) nog
niet bestond.

Luchtfoto Bijzondere Lagere School en Gebouw Chr. Belangen in Gorssel

Foto: collectie Ad de Ruiter

Ds. Schakel bracht dank aan alle sprekers en ook aan het personeel van de school
van nu en vroeger, dat er veel toe heeft bijgedragen de school op te heffen tot het
tegenwoordige niveau. Hij sprak vertrouwen uit in de toekomst en hoopte dat de
noodoplossing (bouw van twee noodlokalen achter de school) spoedig tot het
verleden mag behoren en een nieuw schoolgebouw mag verrijzen. Die noodschool
zal opgetrokken worden uit hout met een eigen hal en toiletten. Zij zal met de
oude school in verbinding staan. De modernisatie van de oude school is reeds begonnen, er zijn 140 nieuwe leerlingensets en de verwarming zal gaan geschieden
met oliestook, zodat de oude stoffige kachels tot het verleden gaan behoren.
E.e.a. zal het schoolbestuur uit eigen kas moeten financieren, hetgeen een zware
last is. Er komt dan in de oude school een lokaal vrij voor allerlei zaken, waar tot
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nog toe geen ruimte gevonden kon worden, zoals film- en diavertoning, handwerkonderwijs en handenarbeid. Ook de overblijvers (tussen 12 uur en half twee) kunnen nu onderdak gebracht worden.
‘s Avonds gaven de oud-leerlingen van de school een feestavond in zaal Concordia.
De heer G. Boerstoel, zelf oud-leerling en oud-onderwijzer van de school leidde
de avond in en ging voor in gebed. Daarna volgde een muzikale uitvoering van het
C.J.V.-ensemble onder leiding van de heer Dolleman. Zij noemen zich nu “Havedosingers”, naar de eis des tijds. Deze naam is ontstaan uit de eerste letters van de
namen der drie dirigenten (Van der Haar, Van Velden en Dolleman), Een aardig
idee!
De heer Johan Boschloo bood met een geestige toespraak een bandrecorder voor
de school aan. Een voorproefje van het nut van zo’n toestel werd gegeven door
het luisteren naar twee opnamen: een uit de klas van mej. Schalenkamp met een
zangles en een uit de klas van meester Geijtenbeek met een leesles. Daarna kwam
een langdurige pauze, waarin vele oude kennissen elkaar ontmoetten. Ook de heer
van Riesen, het tweede schoolhoofd, was aanwezig,
Tenslotte was er een “revue”, waarin met prachtige gekleurde dia’s een historisch
overzicht van Gorssel met betrekking tot de school werd gegeven. Dit werd op
voortreffelijke wijze ondersteund met muziek en gesproken woord. Het geheel
was samengesteld door de heer J. Bosveld. Medewerking werd verleend door de
heren Jäger en Heilbron te Deventer, Bert Matter te Zutphen en Bolkenbaas. Ds.
Schakel sprak het slotwoord en bracht namens het publiek de welverdiende dank
over aan allen, die tot het welslagen van deze dag hadden medegewerkt.
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SPONSORS VAN DE ELF MARKEN
Almen:
Bouwbedrijf Geers BV, Kapelweg 22A
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
Eefde:
Autobedrijf Lenselink BV, Schoolstraat 11
Autoservice Eefde, Zutphenseweg 73
Boomkwekerij Knol BV, Jodendijk 51
Brouwer Autoschade, Teenkweg 4
Coöp Versluis, Schurinklaan 16
Dijkerman Rietdekkers, Scheuterdijk 23
Kamphuisschilders.nl, Kokstraat 37
Kwekerij De Veldsprong, Scheuterdijk 16
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
Woningschouw BV, Kapperallee 91
Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Autobedrijf Preuter, Lochemseweg 15
Chinees spec. & wokrestaurant De Rozentuin, Deventerweg 40
Installatiebedrijf Eefting, Lochemseweg 26
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10
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Gorssel:
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
Drogisterij Trea, Hoofdstraat 36A
Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5
Gorssel Buitengewoon, Kloosterweg 15
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis&Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
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
IJsseldal Wonen, Hoofdstraat 45 B
Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
André Brummelman Rietdekkersbedrijf, Zeedijk 5
De Haarbroekse Vijvertuin, Harfsensesteeg 40
Fa. Beltman, Haarbroeksteeg 4
Garagebedrijf Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Grond- en Straatwerken Fa. Schoneveld Harfsen, Koelerweg 1
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15
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Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Het 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
Kring van Dorth:
Camping De Vlinderhoeve, Bathmenseweg 7
Stayokay Gorssel, Dortherweg 34
Lochem:
Drukkerij Lammerdink, Burg. Leenstraat 54
Kreunen Bouw Lochem BV, Hanzeweg 11-13
Woningcorporatie Viverion, Larenseweg 28
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Installatiebedrijf Draaijer, Aalsvoort 2
Zutphen:
Dekker Lingerie, Korte Hofstraat 1
Dieperink Transport, Loohorst 6
Kamphuis Hoogwerkers BV, Loohorst 7
Rexwinkel BV, Hermesweg 19
RS Schildersgroep BV Liebrand & Schooltink,Verlengde Ooyerhoekseweg 16
Slütter Wighers & Visschers, Thorbeckesingel 33
Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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Het lidmaatschap loopt van 1 januari - 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december.
De contributie bedraagt  20,00 per jaar per gezin. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de
vergaderingen, lezing- en dia-avonden. Tevens wordt elk kwartaal Ons Markenboek gratis toegezonden.
Betaling van contributie, bijdragen of giften kan op de rekening van de vereniging nr. 3014.05.611
bij de Rabobank ”Graafschap Noord” t.n.v.: Historische Vereniging De Elf Marken.
Voor contributiebetaling wordt de voorkeur gegeven aan een machtiging.
Publicatie of overname van artikelen uit Ons Markenboek is alleen toegestaan met schriftelijke
toestemming van de voorzitter van de redactiecommissie.
Kopij te zenden aan een van de leden van de redactiecommissie, bij voorkeur via e-mail.
Het verenigingsgebouw het Tramstation,Van der Capellenlaan 4 te Gorssel, is op dinsdagmiddag
geopend van 14.00 - 16.00 uur en op donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur. De tweede
dinsdag van de maand kan men hier terecht voor bibliotheek en genealogie. In het Tramstation
beschikken wij over kopieën op microfiche van het bevolkingsregister tot 1940.
Het gemeentearchief is ondergebracht bij het Regionaal Archief Zutphen, tel. 0575 - 512157,
www.regionaalarchiefzutphen.nl.
U kunt hier terecht van dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 17.00 uur.
Het Gelders Archief
Openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag van
de maand van 9.00 tot 17.00 uur.
Gelders Archief, Markt 1, 6811 CG Arnhem, tel. 026 - 3521600,
www.geldersarchief.nl
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Het tramstation vanaf 1926
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