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IN MEMORIAM REINT WEENK

W.J. Holtslag-Harkink

Misschien niet het àlleroudste lid
van onze vereniging, maar wel het
oudste meelevende lid. Reint
Weenk was lid vanaf de oprichting
en verzorgde veel hand- en span-
diensten voor met name de lezin-
genavonden samen met Henk
Jansen op de Haar, de toenmalige
voorzitter. Reint verzorgde dan de
diapresentaties.
Samen met Henk ging hij naar de
dialectbijeenkomsten van het
Staringinstituut in Doetinchem,
waar gewerkt werd aan de Wald
woordenboeken. Verder was hij
een trouw lid van de fotowerk-
groep in het Richtershuis.
Hij ontbrak zelden bij de lezingen
en ging graag mee met de excur-
sies. In de zomer van 2010 vierde
hij met veel plezier en veel gasten zijn negentigste verjaardag.
Tijdens de herdenkingsdienst bij zijn afscheid werd stilgestaan bij
zijn vele sociale contacten, natuurlijk bij zijn lidmaatschap van de
schietvereniging en de fijne jaren die hij in Het Spijk heeft mogen
doorbrengen. Na de moeilijke jaren in de privésfeer, waarbij hij
veel steun kreeg van Henk Jansen op de Haar, hebben die twee
nog jaren van elkaars vriendschap kunnen genieten, gezellig met
een borreltje erbij. Reint heeft als bijna geen ander Henk na diens
overlijden gemist.
Onvermoeibaar bleef hij zich inzetten voor de gemeenschap. Zo
werkte hij zolang hij kon mee aan het boek over Eefde, dat binnen
afzienbare tijd zal verschijnen. En in het als voorloper daarvan
verschenen boek, ‘Eefde in bange dagen’ vertelt hij over zijn erva-
ringen in de Tweede Wereldoorlog. En je zag hem genieten bij het
uitreiken van die boeken aan de Eefdese jeugd.
Een waardevol mens is heengegaan. Dat hij moge rusten in vrede.
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Op 29 maart jl. is in Hotel De Roskam de jaarlijkse ledenvergade-
ring gehouden.
Op zaterdag 21 mei jl. werd in Ons Gebouw in Harfsen de jaarlijk-
se genealogische dag georganiseerd. Het werd weer een geslaagde
dag met veel bezoekers, ook van buiten onze regio.
Op dinsdag 13 september a.s. vindt de dagexcursie plaats naar
zuidwest Friesland. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Nadere
gegevens over deze excursie stonden in het meinummer en worden
in dit nummer herhaald.
Voor de wandeling op zaterdag 13 augustus a.s. met Henk van
Baalen in Deventer zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt
zich dus nog aanmelden.

In de komende maanden staan de volgende lezingen en dia-avon-
den op het programma:

Harfsen: zaal Buitenlust, donderdag 13 oktober 2011
Jan Dommerholt uit Lochem zal een lezing zal verzorgen over het
houden van bijen.
Jan is in 1946 in Harfsen geboren. Na de middelbare school in
Lochem ging hij naar de Landbouwhogeschool in Wageningen,
waar hij veeteelt studeerde en promoveerde op zijn proefschrift
over de verbetering van de productieaanleg van melkvee. Vanaf
1977 heeft hij zich bezig gehouden met bijen en met bestuurswerk
bij lokale afdelingen van de Nederlandse Bijenvereniging in
Utrecht. In 2008 werd hij landelijk voorzitter van deze vereniging.
Aanvang 20.00 uur.

Epse: kerkje Protestantse Gemeente, donderdag 17 november 2010
Jan Berends uit Doetinchem zal het een en ander vertellen over de
bewogen geschiedenis van de kastelen en hun bewoners in onze
regio. Aanvang 20.00 uur.

Als data voor de volgende lezingen kunt u alvast noteren:
donderdag 19 januari 2012 in Almen, donderdag 23 februari 2012
in Eefde en dinsdag 27 maart 2012 in Gorssel, voorafgegaan door
de ledenvergadering.
De gezamenlijke avond met het Historisch Genootschap Lochem
Laren Barchem is op 22 maart 2012 in Ons Huis te Almen. In het
novembernummer komen we uitgebreid terug op deze lezingen.
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Boek over Gorssel
Het bestuur is blij met de start voor het boek over Gorssel. De
werkgroep is al een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft zich
aan de (niet eenvoudige) taak gezet een eerste inventarisatie te
maken van onderwerpen die aan bod moeten komen bij een
beschrijving van de geschiedenis van het dorp Gorssel. Vervolgens
moet dan gekozen worden voor een vorm en mate van diepgang
van de geschiedschrijving. En dan nog het schrijven zelf!
We zullen u van de vorderingen op de hoogte houden.

Open Monumentendag op zaterdag 10 september 2011
Dit jaar is het thema ‘Oude gebouwen, nieuw gebruik’. We zouden
haast gaan denken dat dit thema speciaal voor onze vereniging is
bedacht! Een Tramhuis uit 1926 nieuw gebruikt als onderkomen
voor onze Oudheidkundige Vereniging. We hebben dan het
Tramhuis nog niet officieel geopend, maar de bezoekers op Open
Monumentendag mogen er ‘even doorheen lopen’.
U zult overigens versteld staan over het aantal gebouwen in de
gemeente Lochem dat aan dit criterium voldoet. Ongetwijfeld zal
hieraan in de regionale pers uitgebreid aandacht worden besteed

Tramhuis
Eindelijk is het dan zo ver… de restauratie en uitbreiding van het
Tramhuis is afgerond. Over de verbouwing zullen we in een later
stadium uitgebreid ‘verhalen’ en daarbij ook aandacht besteden
aan alle sponsors. Maar we durven nu al rustig te verkondigen dat
deze renovatie met alles wat erbij kwam kijken, met ‘liefde’ is uit-
gevoerd.
De eerste sleutels zijn uitgereikt, het huurcontract is ondertekend
en langzamerhand kunnen we gaan beginnen met het inrichten en
daarna nog de verhuizing regelen van Harfsen naar Gorssel. De
firma Van de Straat in Almen heeft ons deze verhuizing aangebo-
den en verhuisdozen afgeleverd. In deze periode kunnen we in Ons
Richtershuis geen gasten ontvangen. Met het bestuur hebben we
daar onlangs onze laatste vergadering gehouden en zo beleven we
iedere keer weer een mijlpaal in onze geschiedenis.
De bibliotheek en de vele dozen dia’s staan ingepakt. Er moeten
echter nog veel meer dozen gevuld worden. We komen daarbij
allerlei ‘verrassingen’ tegen.
Maar… niet alles kan mee en daarom houden we op zaterdag
17 september a.s. een heuse boeldag. We hopen dan zoveel moge-
lijk, nee, eigenlijk alles kwijt te raken wat niet mee kan. We zullen
een lijst maken en die wellicht in De Gids publiceren, zodat u op
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tijd weet of er iets van uw gading bij is. (Is er bijvoorbeeld iemand
die antieke stofzuigers verzamelt? We hebben een niet elektrisch
exemplaar uit begin 1900!)
De officiële opening zullen we op een nader tijdstip plannen en
omdat de ruimte in het Tramhuis beperkt is, zullen we daarna ook
open dagen organiseren. Uiteraard moeten we dan klaar zijn met
de inrichting om u trots alles te kunnen laten zien.

Replica Tramhuis in buitenmuseum Valkenburgse Meer
Voor wie niet wachten kan om ons Tramhuis te bekijken hebben
we nog een tip.
Het Nationaal Smalspoormuseum in Valkenburg (Zuid-Holland)
heeft een replica gebouwd van ons Tramhuis. Vanaf deze zomer
vertrekken de stoomtreinen van dit pas opgeleverde station.
Het station is onderdeel van het buitenmuseum en ligt in het
recreatiegebied Valkenburgse Meer, aan de snelweg A44 tussen
Wassenaar, Leiden en Katwijk (www.smalspoormuseum.nl).

Station uit de steigers

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 1 okto-
ber bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met
afbeelding).
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP 29 MAART 2011

1. Opening en mededelingen
De voorzitter, mevrouw W.J. Holtslag-Harkink, kon om 19.30 uur
bij de opening van de vergadering circa tachtig leden in de Roskam
verwelkomen. In haar openingswoord ging onze voorzitter aller-
eerst in op de stand van zaken rond het Tramhuis. Nadat vorig
najaar begonnen kon worden met de restauratie van het Tramhuis
is deze nu zover gevorderd dat het over enkele maanden door onze
vereniging betrokken kan worden. De officiële opening zal dit
najaar plaatsvinden. Uit de opslag van de Rabobank Graafschap-
Noord van gebruikte meubels kon een volledige kantoorinrichting
uitgezocht worden. Het bestuur van De Elf Marken is de Rabo-
bank hiervoor zeer erkentelijk.
Het gerestaureerde Tramhuis wordt algemeen gezien als een aan-
winst voor het dorp Gorssel. De aankleding rond het Tramhuis zat
niet in de begroting. Er is een actie gestart om het hiervoor beno-
digde bedrag binnen te halen. Omdat er op de leden al in een eer-
der stadium een beroep is gedaan bestaat de doelgroep voor deze
actie nu uit de niet-leden in het dorp Gorssel. Het rekeningnum-
mer 1353 39 820 t.n.v. Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken
inzake Tramhuisje is hiervoor beschikbaar.
Vervolgens ging onze voorzitter in op de stand van zaken rond de
boeken die de vereniging wil uitgeven. De werkgroep van het boek
over Eefde heeft, nadat vorig jaar als voorloper van dit boek een
boekje over Eefde in de Tweede Wereldoorlog uitgegeven was,
haar werk aan het boek Eefde voortgezet. Voor het boek Gorssel
kon een stuurgroep geformeerd worden. De werkzaamheden aan
dit boek zullen dit jaar starten.
Verder kondigde ze aan dat er voor de pauze een korte diapresen-
tatie van de onlangs in Het Trefpunt gehouden verzamelfestijn is
ingelast. Dit evenement was georganiseerd door de vier samenwer-
kende Oudheidkundige Verenigingen in de regio rond Zutphen en
is voor herhaling vatbaar gebleken. Na de mededeling dat het
ledental weer iets gestegen is en dat we ultimo 2010 met inbegrip
van de sponsors meer dan 800 leden hebben, werd de agenda van
de vergadering verder afgewerkt.

2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 31 maart 2010
Deze notulen waren afgedrukt in Ons Markenboek, 28e jaargang
nummer 3, augustus 2010 en werden zonder op- en aanmerkingen
onder dankzegging voor de samensteller vastgesteld.
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3. Jaarverslag 2010
Dit jaarverslag was gepubliceerd in Ons Markenboek, 29e jaargang
nummer 1, februari 2011. Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot
op- of aanmerkingen, waarna het met algemene stemmen werd
goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2010 en begroting 2011
De penningmeester, de heer H.F. Bruil gaf een korte toelichting op
de uitgereikte financiële stukken en kon melding maken van een
positief resultaat over het jaar 2010 van € 6.089,59. De begroting
voor 2010 sluit met een positief saldo van € 375, - . Hierbij tekende
onze penningmeester aan dat gezien de nieuwe locatie enkele pos-
ten dit boekjaar moeilijk in te schatten zijn.

5. Verslag kascommissie
Namens de kascommissie voerde de heer G. Addink het woord. Hij
had met de heer B. Tuitert de boekhouding gecontroleerd en in orde
bevonden. Hij vroeg de vergadering de penningmeester te decharge-
ren. Nadat de voorzitter eerst de kascommissie bedankt had,
bedankte zij de penningmeester voor het vele werk en onder luid
applaus werd hem decharge verleend.

6. Verkiezing kascommissielid
Aftredend was de heer G. Addink. Een nieuw kascommissielid dien-
de gevonden te worden. Spontaan bood de heer H. Geerlink zich
aan. Hij werd met algemene instemming benoemd.

7. Bestuursverkiezing
De heren H. Hietbrink, H.G. Pelgrum en J. te Linde waren aftre-
dend en herkiesbaar als bestuurslid. Er waren geen tegenkandida-
ten aangemeld. De aftredende bestuursleden werden met algemene
instemming herkozen.

8. Rondvraag
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, waarna de voorzitter
aan de heer Te Linde de gelegenheid gaf om aan de hand van dia’s
kort verslag van het verzamelfestival te doen.

9. Sluiting
Om 20.15 uur was het eerste gedeelte afgelopen en omdat er in de
tussentijd nog een aantal belangstellenden was binnengekomen kon
de heer H. Koolhof voor ongeveer honderd toehoorders zijn dia-
lezing over de smalspoorlijn Deventer-Zutphen-Emmerik houden.

Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter, namens een
dankbaar publiek, de spreker voor de interessante lezing en wenste
allen wel thuis.
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Aanvoer van de tramrails

Huurovereenkomst

getekend Tramhuis Gorssel

Onder toeziend oog van

projectleider Gerrit

Nijenhuis, hebben

directeur-bestuurder

van Viverion Jan Willem

Allersma en Willy Holtslag,

voorzitter van de

Historische Vereniging

de Elf Marken op

donderdag 14 juli ‘11

de huurovereenkomst van

het Tramhuis getekend.



VERSLAG VAN DE GENEALOGISCHE DAG
OP ZATERDAG 21 MEI 2011

W.J. Holtslag-Harkink

Zoals aangekondigd was, hield de werkgroep genealogie op 21 mei
jl. haar genealogische dag in Ons Gebouw in Harfsen. De ruimtes
waren goed en overzichtelijk ingedeeld. In de grootste zaal stonden
de borden waarop de stamboom van de families Woert- en
Woerdman uitgewerkt en met veel foto’s tentoongesteld waren.
Vanaf de opening was er een constante stroom Woertmannen en
Woertvrouwen en ook van de andere tak, dus de Woerdmannen.
Al vrij snel ontdekten de samenstellers Annie Albers en Gerry
Dijkerman deze twee verschillende takken. Rond 1800 trouwt
Gerrit Harms van Velden in op erve Woerdman en neemt deze
naam aan. Deze familie zwermt uit richting Hellendoorn,
Apeldoorn en Deventer. Deze tak is overwegend rooms-katholiek
en de meesten ontwikkelen zich tot middenstander.
De familie Woer-t-man wordt omstreeks 1700 voor het eerst ver-
meld en stamt voor zover bekend af van Teunis Hermansz
Woertman. Deze tak is protestant en ook hier veel middenstan-
ders en opvallend weinig landbouwers.
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Gerrit Woertman uit Soest had al veel uitgewerkt over zijn fami-
lie en daar kon onze groep dankbaar gebruik van maken. Hij kreeg
dan ook het eerste exemplaar van het boek over de familie
Woertman overhandigd. Het bleek dat deze tak zich gesplitst heeft
in een Brummense tak en in de families hier uit de streek:
Gorssel, Epse, Lochem en Markelo.
De belangstelling voor de boeken is ieder jaar verschillend, maar
nu ging bijna geen Woert(d)man zonder boek naar huis en de
werkgroep en met name Annie Albers was aan het eind van de dag
heel tevreden.
Ook de aanwezige standhouders hadden over geïnteresseerde
bezoekers niet te klagen. Gerda Stokreef-Braakman was ook blij
met de aandacht die zij voor haar boek ‘Wissink op Sanderman’
heeft gekregen. We kunnen dus al met al spreken van een zeer
geslaagde genealogische dag.
De werkgroep is natuurlijk al aan het puzzelen welke familie bij
de volgende genealogische dag alle aandacht krijgt. Deze dag zal
ze dan hoogstwaarschijnlijk in ons Tramhuisje in Gorssel organi-
seren!
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EXCURSIE NAAR FRIESLAND OP 13 SEPTEMBER 2011

F. Woertman-Derks

Zoals in het meinummer van Ons Markenboek is aangekondigd
treft u hierbij het programma voor de dagexcursie op dinsdag
13 september a.s. aan. We hebben enkele maanden geleden ter
plaatse een verkenning gedaan en we zijn er unaniem van over-
tuigd dat het een mooie en interessante reis zal worden.

Het programma ziet er als volgt uit:
08.00 uur: Vertrek uit Gorssel bij het gemeentehuis
09.45 uur: Aankomst bij het Woudagemaal in Lemmer waar u,

met een weids uitzicht op het IJsselmeer, een kopje
koffie of thee met gebak krijgt geserveerd. Hierna
krijgen we een videopresentatie en uitleg van een
gids over de werking van dit unieke stoomgemaal.
Daarna volgt een rondleiding

11.30 uur: Aanvang van de rit naar Hindeloopen, via een mooie
route door Gaasterland

13.00 uur: Lunch in het Kalkoentje in Hindeloopen
14.00 uur: Vertrek naar Kimsweerd
14.45 uur: In Kimsweerd bezichtigen we de kerk en zullen we

genieten van de boeiende vertelling over de Friese
vrijheidsstrijder uit de zestiende eeuw: Greate Pier.
Ook wordt ons daar een consumptie aangeboden

16.30 uur: Vertrek naar Gorssel, waar we rond 18.15 uur hopen
aan te komen

De kosten bedragen € 48,50 per persoon. De prijs is iets meer dan
de eerder genoemde € 45, omdat we er iets extra’s aan toevoegen.
Opgave uiterlijk zaterdag 27 augustus bij Fennie Woertman, tel.
0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 of Henk Bruil, tel.
0575 491822.
De groepsgrootte beperken we tot één bus, het maximum aantal
deelnemers is zestig.
U wordt verzocht de kosten over te maken op het banknummer
van de Rabobank 3014.05.611 t.n.v. oudheidkundige vereniging De
Elf Marken te Gorssel, onder vermelding van: excursie.
Graag opgeven voordat u geld overmaakt! Bij verhindering is
teruggave van uw betaling niet mogelijk, wel kan iemand anders
in uw plaats meegaan.
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GEVELSTENEN ( 31)
Boerderij De Voor(t)dijk

Werkgroep genealogie

In ons onderzoek naar gevelstenen zien we aan de Oxerweg 8 in
Joppe een gevelsteen - enigszins verscholen naast de voordeur van
de oude boerderij genaamd De Voor(t)dijk.
Ongeveer in 1840 vond hier de eerste bewoning plaats, kennelijk is
toen ook de boerderij gebouwd.
De eerste bewoner was Gerrit Jan Bussink, geboren in 1804. Hij
woonde hier tot 1886, in december van dat jaar is hij overleden.
Nadien is Manus Berkenbosch hier komen wonen. Hij werd gebo-
ren op 21 april 1853. Hij heeft de gevelsteen in het voorhuis laten
inmetselen.
M. Berkenbosch
M.F. Altena
8 nov. 1902
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Manus woonde hier met zijn vrouw Maria Frederika Altena en
hun twee kinderen. Manus Berkenbosch en zijn gezin vertrokken
naar Epse.
Hun opvolger was Hendrik Willem Stegeman, geboren in 1857 te
Bathmen, gehuwd met Aaltje Tuller. Hij was rietdekker.
Ongeveer in 1900 kwam Gerrit Jan Draaijer naar de Voor(t)dijk.
Hij werd in 1920 opgevolgd door Hendrik Lunenburg, die later
naar Bathmen zou vertrekken.
Vanuit Wilnis nam Klaas van Donk, geboren in 1877 te
Leiderdorp, zijn intrek op de boerderij, met zijn vrouw Janna
Rijlaarsdam en hun twee dochters Neeltje en Grietje. Moeder
Janna overleed in 1923, dochter Neeltje vertrok in 1931 naar
Deventer. Vader Klaas en dochter Grietje bleven hier wonen tot
1948.
Herman Nijland, geboren in Almen, trouwde in 1948 met Mineke
Stegink; zij werd geboren te Joppe. Het echtpaar ging wonen op de
Voor(t)dijk. Twee kinderen kregen ze: Toos in 1949 en Jan in 1951.
In 1963 lieten ze een nieuw huis bouwen, schuin achter het oude
huis. Mineke Stegink is overleden in 1995 en Herman Nijland
bleef op de Voor(t)dijk wonen tot zijn dood in 2009.
Vanaf die tijd stond het huis leeg. In 2011 wordt het verhuurd aan
een echtpaar voor tijdelijke bewoning.
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VEILING VAN KERKBANKEN VAN HUIS ESCHEDE

A. Roeterdink-van Zeijts

In het artikel van de heer Harenberg over het verdwenen huis
Eschede in het vorige nummer van Ons Markenboek (nr. 2, mei
2011) wordt op bladzijde 38 vermeld dat bij de veiling van het
‘landgoed’ ook twee kerkbanken geveild zouden worden.
Bij de oude papieren die op het Erve Groot Bentink bewaard wor-
den hebben we hierover ook een document gevonden.
Hierop wordt vermeld dat de banken voor 180, respectievelijk
200 gulden zijn gekocht door vier boeren uit Gorssel, namelijk Jan
Boschloo (Het Boschloo), Gerrit Boschloo (Het Dijker), Willem
Hendrik Wiltink (Het Wolferink) en Willem Roeterdink (Groot
Bentink). Het zal wel in overleg gegaan zijn, want ze waren alle-
maal familie van elkaar:
Jan en Gerrit waren broers, Jan Boschloo was getrouwd met
Willemina Roeterdink en Willem Hendrik Wiltink was getrouwd
met Bartha Roeterdink, beiden zussen van Willem Roeterdink.
Bovendien was Willem Roeterdink zelf getrouwd met Judeken
Wiltink, een zus van Willem Hendrik.
De veiling werd gehouden op 18 juli 1863 ten overstaan van nota-
ris Van Löben Sels. Het bewijs van aankoop is afgegeven door
notaris Putman Cramer, tijdelijk ‘bewaarder der minuten’, daar
Van Löben Sels op 25 november 1863 was overleden.
Waarschijnlijk heeft Willem Roeterdink dit document achteraf bij
de opvolger van de notaris opgevraagd om een officieel bewijs te
hebben.
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BONTE DUIKBOOTTREIN DOET EEN
VOLGENDE HALTE AAN

Herdenkingsbijeenkomst 27 april 2011

A. Wuestman

Van 5 t/m 8 juli 1946 werd voor onderduikers die in de Tweede
Wereldoorlog in Almen, Harfsen, Kring van Dorth en naaste omge-
ving gastvrijheid hadden genoten een ‘Principiële Onderduikers
Reünie’ georganiseerd. Onderdeel van de reünie was een feestelijke
bijeenkomst op 6 juli 1946 met als titel ’De Bonte Duikboottrein’,
gehouden in de Braakhekkebulten in Harfsen. Degenen die de
onderduikers onderdak verleend of anderszins geholpen hadden,
waren mede uitgenodigd. In de ochtend van dezelfde dag waren de
gevallenen herdacht bij het gedenkteken van Ynze Dikkerboom en
Tine van Heesch.
De brief met het voorlopig programma begon als volgt:
“Opgedoken vrienden!
Reeds lang, lang voor de bevrijding gaven velen van jullie de wensch
te kennen, om in een vrij Nederland elkaar nog eens weer te ont-
moeten op een groote, gezellige bijeenkomst. Nu zal het zoo ver
komen!”
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Op 27 april 2011 is deze reünie herdacht.
Inmiddels zijn we 65 jaar verder. Van ‘gescheiden bivak voor ‘de
dames zoowel als heeren’ zoals toen, is geen sprake meer. Ook het
meenemen van een jas, omdat met een zitplaats op het mos genoe-
gen genomen moet worden, is niet meer aan de orde. En aan reveil
met hoornsignalen doen we ook niet meer. Wat wel gebleven is, is
een gezamenlijke bijeenkomst voor de ‘Principiële Onderduikers en
hun pleegouders’.
Het programma van de huidige halteplaats van de ‘Bonte duikboot-
trein’ stond volledig in het teken van herdenking en herinnering.
In het bos in Harfsen waar 65 jaar geleden het onderduikershol ver-
scholen lag is inmiddels een klein aantal woningen met bostuinen
ontstaan. Op de locatie van het ‘gedroomde zomerhuisje’ waar de
onderduikers elkaar jaarlijks zouden treffen staat nu de Schepers-
hut. Hier kwamen ‘Principiële Onderduikers’ en familie van hun
toenmalige ‘pleegouders’ bijeen om gezamenlijk stil te staan bij de
spannende laatste oorlogsjaren. Onder het genot van een kopje kof-
fie vond de hernieuwde kennismaking plaats en werden de eerste
herinneringen opgehaald.
Vervolgens begaven de aanwezigen zich richting het oorlogsmonu-
ment voor een bijzonder plechtige herdenking. Wanneer vanuit de
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stilte van het bos rondom het monument ineens het Last Post sig-
naal geblazen wordt door de trompettist van de Koninklijke
Marinierskapel, de heer P. van Dinther, is iedereen zich ten volle
bewust van wát hier, op dit bijzondere moment, met elkaar
gedeeld wordt: herinneringen aan angstige en spannende tijden,
herinneringen aan tijden waarin kameraadschap en een gezamen-
lijk doel gedeeld werden, het besef dat vrede en vrijheid niet van-
zelfsprekend zijn, maar bewaakt en gekoesterd moeten worden.
De twee minuten stilte na het signaal waren zelden zo intens.
Als eerbetoon en vanuit saamhorigheid werd het Nederlandse
volkslied door alle aanwezigen gezongen waarna een laatste groet
werd gebracht aan alle gevallenen in oorlogen en strijd.
Dat het bos rondom het voormalige onderduikershol getuige is
geweest van gruwelijkheden en verdriet, maar ook van kameraad-
schap en het gevoel samen te strijden voor vrede en vrijheid werd
uitvoerig besproken op het terras van de naastgelegen woning.
Na een gezamenlijke maaltijd, aangeboden door Plaatselijk Belang
Harfsen-Kring van Dorth in samenwerking met de Oudheidkun-
dige vereniging de Elf Marken, nam ieder met pijn in het hart
afscheid. We weten allemaal dat de kans op het ontmoeten van
alle betrokkenen met de jaren steeds kleiner wordt.

Vanuit het besef dat we met elkaar verantwoordelijkheid dragen
voor het behoud van vrede en vrijheid werd ook de jeugd betrok-
ken bij deze herdenking.
Kinderen van de basisschool in Harfsen hebben ervoor gezorgd dat
het monument er mooi verzorgd bij lag. Leerlingen van het Bornego
College in Joure (de geboortegemeente van Ynze Dikkerboom) heb-
ben tijdens een projectles aandacht besteed aan de gebeurtenissen
in de bossen rondom Harfsen. Zij zijn gevraagd te solliciteren
naar een rol in een (fictief) toneelstuk, geïnspireerd op de docu-
mentaire ‘Liever geen bezoek’ van Andries Udink.
Sil Hooijsma, 11 jaar, uit Joure “… wil wel Appie Nauta zijn,
omdat hij me een leuk karakter lijkt. Hij staat een beetje in de
schaduw van Ynze, maar als het erop aankomt doet hij het heel
goed.” Danielle Paulide, 11 jaar, uit Joure zou kiezen voor de rol
van Guusje Sterkenburg: “Ik zou graag Guusje Sterkenburg willen
zijn, want het lijkt mij best wel gevaarlijk omdat je zomaar
gesnapt kan worden. Ook lijkt het me wel spannend, want ik ben
een verlegen meisje. Ik vind het ook wel spannend om het stiekem
te doen. Volgens mij moet je ook lef hebben om dit te doen.” En
Judy Boersma, 11 jaar, uit Joure heeft haar gedachten in een
gedicht weergegeven:
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Wie ik zou willen zijn,
Wat ik zou willen worden,
Wat vind ik fijn?
Appie Nauta, Ynze Dikkerboom,
Ik weet het niet
Was het maar een droom.
Guusje en Tine passen beter bij mij
Het zijn twee vrouwen
Dat is beter dan een ‘hij’
Nu zal ik toch moeten kiezen
Guusje of Tine?
Anders zou ik een rol verliezen.
Ik kies voor Tine van Heesch
Ze past goed bij mij
Als ik het zo lees
Ze durft wel, en is niet bang
Het is een goede vrouw
Waar ik naar verlang.

Het resultaat van deze projectles is opgenomen in het programma-
boekje. Ook de oudere jeugd was betrokken; studenten van Hoge-
school Saxion doen onderzoek naar de V1-stellingen en waren op
deze dag aanwezig om ooggetuigenverslagen te noteren.

Deze halteplaats van de ‘Bonte Duikboottrein’ kreeg het predikaat
van een dag met een gouden randje. Ook in de toekomst zal er een
vorm gevonden worden om de herinnering aan de gebeurtenissen
tijdens de oorlog in Harfsen en omgeving levend te houden.

Noot van de redactie:
In aansluiting op het verslag van deze reünie vraagt mevrouw
M. Hulshof-Nijland wie van de lezers de wijs van onderstaand lied
kent en kan zeggen of de tekst compleet is.
Het lied werd gezongen op de reünie van de onderduikers in 1946.
Eventuele reacties graag naar de redactie van Ons Markenboek.
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Ynze, een stoere Friese jongen

Met ogen spiedend, maar toch trouw
uit zijn woonplaats weggedrongen,
door de wrede nazi-klauw

Refrein: Ynze, Ynze, Ynze de Fries (2 x)

Maar verbeten toog hij verder,
door zijn meisje begeleid.
Straks dan zou hij laten blijken,
dat hij tot strijden was bereid.

Refrein:

Zijn meisje dat het onheil bespeurde,
snelde toen naar Ynze heen,
om hem op ’t gevaar te wijzen,
dat straks zijn schuilplaats zou betreên.

Refrein:

Maar helaas, het mocht niet baten.
De nazi’s kwamen met hun wet.
Bestookten ’t hol met handgranaten.
En hebben het daarmee in brand gezet.

Refrein:

Verstikt door rook, verteerd door vlammen.
De nazi’s noemden het hun straf,
vonden hier twee jonge mensen,
ver van huis een akelig graf.

Refrein:

Enkele van hun beste vrienden,
zaten daar verslagen neer.
Brachten Tine en diens partner,
diep ontroerd, de laatste eer.
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HET VIJFDE IJZERTIJDBIJLTJE VAN ALMEN:
EEN OFFERGAVE

J. Kleinen
Archeologische Werkgroep voor Lochem

Inleiding
De familie Termeulen raapte bij het rooien van aardappelen op hun
veld aan de Asselerweg in Almen een bijzonder voorwerp op.
Tijdens een archeologische opgraving bij hen in de buurt liet
mevrouw Termeulen aan de Archeologische Werkgroep voor
Lochem de ‘vuistbijl’ zien. Het kon niet missen: de bijl kon direct
worden herkend als een stenen bijl, gebruikt door prehistorische
boeren uit het Stenen Tijdperk.
In Almen en omgeving werden al eerder dergelijke bijlen gevonden.
In 1995 werden hierover in Ons markenboek twee artikelen
geschreven (zie literatuurlijst 1 en 2).
Sinds de publicatie van deze artikelen is de archeologische kennis
over de fabricage en het gebruik van stenen bijlen flink toegenomen.
Tijd dus voor een ‘update’. Het is mooi dat dit laatste bijltje hierin
kan worden meegenomen.

Beschrijving van het bijltje
Het nieuwe bijltje is ruim 10 cm. lang. Het oppervlak is trapezium-
vormig. De breedste kant, het slagvlak dus, is 5 cm. breed. De smal-
ste kant is 3 cm. breed. De dikte is overal ruim 2 cm. De slagkant is
op een hoek beschadigd. In doorsnee is het bijltje rechthoekig. De
onderkant vertoont putjes, mogelijk door gebruik als ‘klopsteen’ bij
het maken van stenen werktuigen.

Fels Rechteckbeil
Stenen bijltjes als het bijltje uit Almen, zijn kenmerkend voor het
Neolithicum (Nieuwe Steentijd: tussen 4000 tot 7000 jaar geleden)
(zie literatuurlijst 3). In die tijd wisten eenvoudige boeren met een-
voudige stenen werktuigen te overleven. Zij maakten voor de hout-
bewerking gebruik van bijltjes van steen die in de directe omgeving
werd gevonden. De steentijdbijlen worden getypeerd naar hun leng-
te, dikte, ronding en materiaal.
Het bijltje hier is een zogenaamde ‘Fels Rechteckbeil’. ‘Fels’ geeft
aan dat het van natuursteen is gemaakt. ‘Rechteck’ wil zeggen dat
de bijl in doorsnede rechthoekig is. De lengten van de 'Fels
Rechteckbeilen' variëren van 5,3 cm. tot 35 cm. Ons bijltje hoort qua
lengte tot de middenklasse.
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Datering
In Gelderland en Overijssel worden deze bijlen het eerst aangetrof-
fen in de cultuur die gekenmerkt wordt door het gebruik van stand-
voetbekers.
De ‘Fels Rechteckbeilen’ zijn vanaf toen lang in gebruik geweest tot
zelfs in de vroege Bronstijd. Omdat het hier beschreven bijltje een
‘losse vondst’ is en een verdere archeologische context ontbreekt,
kan het stuk stammen uit een ruime periode van 3200 tot 1800 voor
Chr. Het bijltje kan dus tussen 5200 en 3800 jaar oud zijn.

Fabricage en gebruik
Als in de omgeving een geschikte steen werd gevonden werd deze
met eindeloos geduld handmatig en met behulp van water en zand
op een slijpsteen in de gewenste vorm geslepen. De bijltjes werden
dan in een houten handgreep ingeschacht.
De bijl was een alledaags werktuig voor alledaagse klussen met
hout. De bijl kon ook groter werk aan, zoals het kappen van bomen
of het maken van kano’s.
Experimenten met het gebruik van nagemaakte bijlen tonen onder
meer aan dat zo’n bijl na 17000 slagen nog steeds scherp is.
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Vindplaatsen en betekenis
Stenen bijlen worden in drie typen vindplaatsen aangetroffen (zie
literatuurlijst 4).
- Een bijl, die op de op hoge droge grond wordt gevonden, komt uit

de omgeving waar de mensen woonden. Hier werden de bijlen als
nuttige alledaagse gereedschappen gebruikt.

- De tweede groep vindplaatsen betreft grafheuvels of begraafplaat-
sen. De alledaagse hakbijl is een bijgift bij de begrafenisceremo-
nie. Het is een stuk ritueel gereedschap geworden ten behoeve
van de overledene en een eerbetoon aan de voorouders.

- De derde soort omgeving waarin prehistorische bijlen worden
gevonden is bij bronnen, in veenmoerassen, in beekdalen en bij
splitsing van beken en rivieren.

Uit historische gegevens over de Kelten en de Romeinen en uit
archeologische vondsten komt duidelijk naar voren dat deze land-
schappen een speciale betekenis hadden. Het waren rituele plaatsen
waar natuurkrachten, goden of voorouders werden vereerd. Ook bij
huidige natuurvolken worden deze magische locaties nog steeds met
offergaven in ere gehouden.

De vijf Almense bijlen en hun verschillende betekenissen
In Almen en omgeving zijn nu vijf vondsten van ‘Fels Rechteckbei-
len’ bekend:
1. Een bijl werd in een grafheuvel bij Almen gevonden. De bijl was

hier een bijgift in een begraafplaats. De bijl speelde hier dus een
rituele rol in de relatie tussen de levenden en de overledenen.

2. Een andere bijl werd in de dorpskern van Almen gevonden.
Deze kern ligt op een hoog rivierduin in het dal van de Berkel.
Dit soort plekken is van oudsher de locatie van een nederzet-
ting. De stenen bijl uit deze omgeving was een alledaags
gebruiksvoorwerp in de woonomgeving van de mensen.

3. Enkele honderden meters ten zuidwesten van het dorp is een
derde ‘Fels Rechteckbeil’ gevonden, midden in een rivierdal bij
Warken. Ter hoogte van de vindplaats splitst de Brummeler
Laak zich in zuidwestelijke richting af van het Berkeldal. Deze
landschappelijke context, op het splitsingspunt van twee water-
lopen, doet vermoeden dat de bijl een offergave is.

4. Van een vierde bijl die voor 1910 in Almen gevonden is, even-
eens een ‘Fels Rechteckbeil’, is de exacte vindplaats niet bekend.

5. Op de plek waar het bijltje uit dit artikel werd gevonden was in
de prehistorie een beekdal met meanderruggen en geulen. Het
is niet vreemd aan te nemen dat het bijltje in de oudheid hier
ver van de bewoonde wereld door de mensen als offergave is
neergelegd.
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Almen al heel erg oud
Uit het bovenstaande blijkt dat Almen en omgeving al zeer lang
geleden voor mensen aantrekkelijk was om te verblijven. Maar hier
blijft het niet bij. In het archeologisch onderzoek van de
Archeologische Werkgroep voor Lochem aan de Asselerweg, waar-
van in het begin van dit artikel sprake is, blijkt dat de aanwezig-
heid van de mens in en rond Almen nog veel en veel meer in het
verleden ligt dan het hier besproken bijltje. Hierover komt een
publicatie in de volgende uitgave van Ons Markenboek.

Literatuur:
1. G. van der Klei, Een nieuwe bijlvondst in Almen.
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POLITIEKE ONTWIKKELINGEN
IN DE GEMEENTE GORSSEL

IN DE EERSTE NAOORLOGSE PERIODE

P.G. van Manen

In een brief van 4 september 1945 van de waarnemend burge-
meester de heer L. Molenaar aan de heren G. Koning te Almen,
A. Sobel te Eefde, J.W. van der Tol te Epse, A. Besselink te
Harfsen en A. Gazenbeek te Epse wordt medegedeeld dat de
gemeente op korte termijn een aanbeveling voor de leden van het
kiescollege voor de tijdelijke gemeenteraad bij de Commissaris der
Koningin moet indienen.
Officiële verkiezingen voor de gemeenteraad waren kort na de oor-
log organisatorisch niet goed mogelijk, vandaar de toevlucht tot
het kiezen van een tijdelijke gemeenteraad door een kiescollege.
Bij het opstellen van de aanbeveling zal de heer Molenaar zich
moeten laten voorlichten door een aan te wijzen commissie van
vertrouwensmannen. In verband daarmee worden bovengenoemde
vijf heren aangewezen tot lid van deze commissie. Daaruit blijkt
dat gestreefd is naar politieke spreiding. De heren Koning en
Besselink vertegenwoordigen de confessionele richting, de heer
Sobel de liberale, de heer Van der Tol de socialistische richting en
de heer Gazenbeek de niet-politiek gebondenen. De commissie
dient uiterlijk 7 september 1945 de aanbevelingslijst voor het kies-
college in te zenden. Het aantal leden van het kiescollege van de
gemeente Gorssel bedraagt 39. Een overzichtelijke indeling van de
kandidaten is gewenst om te kunnen beoordelen of de voornaam-
ste geestelijke en maatschappelijke stromingen naar evenredig-
heid zijn vertegenwoordigd. Het aangeven van de politieke en
godsdienstige gezindheid en het beroep zal op prijs gesteld wor-
den.
Uit de lijst van aanbevolen leden voor het kiescollege d.d. 7 sep-
tember 1945 blijkt dat de ARP vertegenwoordigd is door zes leden,
de CHU door negen leden, de socialisten door negen, de liberalen
door zeven, de katholieken door twee en de niet-politiek aangeslo-
tenen door zes leden, in totaal exact de voorgeschreven 39 leden.
Uit een brief van 8 september 1945 wordt duidelijk dat de verte-
genwoordigers van de niet-politiek aangeslotenen in meerderheid
gerekend kunnen worden tot de Nederlandse Volksbeweging. Deze
Volksbeweging was na de oorlog opgericht en werd gekenmerkt
door de wil tot politieke vernieuwing en het overwinnen van de
grote tegenstellingen tussen de verschillende volksdelen.
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Zetels voor de Nederlandse Volksbeweging in de voorlopige raad
zouden waarschijnlijk ten koste gaan van de liberalen, de katholie-
ken en de CHU. Een minderheid van de vertrouwensmannen
(Besselink, AR en Koning, CHU) was tegen een of meer zetels voor
de Nederlandse Volksbeweging in de tijdelijke raad. Zij wilden zo
voorkomen dat de confessionele partijen genoegen zouden moeten
nemen met minder zetels.
Opmerkelijk is ook een brief van het bestuur van de CPN te
Gorssel, waarin verwondering wordt uitgesproken over het feit dat
er geen communisten opgenomen zijn in het kiescollege van
39 personen. Voor de oorlog had er weliswaar geen communist in
de raad gezeten, maar door het verzet in de oorlog heeft de CPN
ook in de gemeente Gorssel grote invloed verkregen. Dit komt tot
uiting in het grote aantal lezers van De Waarheid (de landelijke
communistische krant) door het aantal partijleden in de gemeente
en het grote aantal gevraagde adviezen. Daarom zouden ze graag
vernemen waarom mensen van communistische huize niet opgeno-
men zijn in het kiescollege voor de gemeenteraad. Het antwoord op
dit schrijven luidt dat de leden van het kiescollege door de
Commissaris van de Koningin zijn benoemd, waaraan toegevoegd
wordt dat buiten de personen die zitting hadden in de gemeente-
raad een aantal is benoemd van wie verwacht kan worden dat,
hoewel niet tot enig partijverband behorend, zij de vooruitstreven-
de richting zijn toegedaan. Hiermee worden natuurlijk de zes
leden van het kiescollege bedoeld die in meerderheid de
Nederlandse Volksbeweging zijn toegedaan. Communisten behoor-
den niet tot deze beweging zodat hun klacht misschien niet hele-
maal onterecht was.
Uiteindelijk namen de volgende heren zitting in de tijdelijke
gemeenteraad: A. Besselink en J.W. Brummelman namens de AR,
G. Koning, A. Loman en T.A. Lubberding vertegenwoordigden de
CHU, J. Groot Koerkamp de katholieken, H. Kromdijk, G.W. Oonk,
J.J.H. van Proosdij en J.W. van der Tol de socialisten, J.D.C. Ras
en A. Sobel de liberalen en J. Meijer de niet-gebonden groepering.
Tot wethouders van de tijdelijke raad werden gekozen de heren
Koning en Sobel; Koning werd gekozen met tien stemmen tegen
twee op de heer Kromdijk; Sobel werd gekozen met twaalf stem-
men tegen een op de heer Kromdijk.
Het jaar 1946 brengt het einde van de tijdelijke gemeenteraad en
uiteraard dus normale verkiezingen voor een nieuwe gemeente-
raad, die zal bestaan uit vijftien leden in plaats van de dertien
leden uit de vooroorlogse gemeenteraad en de tijdelijke. De uitslag
van de verkiezingen komt erop neer dat lijst 1, de lijst van de pro-
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testantse combinatie vijf zetels krijgt, waarvan drie CHU en twee
AR; lijst 2, de PvdA krijgt ook vijf zetels; lijst 3, de liberalen drie
zetels; lijst 4, de communistische lijst, zowaar een zetel en wel in
de persoon van H.J. Dommerholt, en de katholieken met lijst 5
veroveren ook nog een zetel.
18 oktober 1946 is de grote dag van de wethoudersverkiezing. De
eerste stemming gaat over de vacature Koning. Uitgebracht wor-
den vijftien geldige stemmen, de heer Koning verkrijgt acht stem-
men en de heer Kromdijk zeven. Koning heeft natuurlijk de stem-
men gekregen van de protestantse combinatie en van de drie libe-
ralen, Kromdijk van de vijf socialisten en de katholieken en de
communistische stem. De tweede stemming gaat over de vacature
Sobel. Negen stemmen worden op hem uitgebracht en zes op de
heer Kromdijk. Sobel heeft dus alle confessionele stemmen gekre-
gen plus de drie liberale stemmen.
De heer Van der Tol verklaart dat zijn PvdA-fractie als grootste
contact heeft gezocht met de protestantse combinatie. Dit heeft
niet tot succes geleid. Democratisch gezien, zo betoogt Van der Tol,
behoort de PvdA een wethouder te leveren. De heer Bakker stelt
namens de protestantse combinatie dat zijn groep na rijp beraad
heeft besloten niet in te gaan op samenwerking met de PvdA. Hem
is gebleken dat het AR-smaldeel in de protestantse groep niet
bereid is om met de PvdA samen te werken. Bovendien is de PvdA
iets nieuws en nog een experiment. Er moet eerst worden afge-
wacht hoe de ontwikkeling in de PvdA zal verlopen. De heer
Koning brengt naar voren dat negen maanden geleden de toenma-
lige SDAP niet bereid was om samen te werken met de confessio-
nelen, de liberalen waren toen wel bereid tot samenwerking. “We
kunnen nu niet zomaar zeggen dat we omgaan en de samenwer-
king met de liberalen dus niet zullen voortzetten.” Spreker sluit
echter samenwerking met de PvdA in de toekomst niet uit.
Wordt vervolgd.
De volgende gemeenteraadsverkiezingen waren in 1949. Lijst 1, de
PvdA, kreeg weer vijf zetels; lijst 2, de lijst der liberalen, kwam op
drie zetels; lijst 3, de CHU, kreeg vier zetels; lijst 4, de AR, kwam
op twee zetels en lijst 5, de katholieke lijst, kwam weer met een
vertegenwoordiger in de gemeenteraad. De communisten vielen
dit keer dus buiten de boot, ze kregen weliswaar 203 stemmen; op
de katholieke lijst waren echter 298 stemmen uitgebracht, logisch
dus dat de katholieken één zetel in de wacht sleepten en de com-
munisten geen. Wat de communisten verder betreft: hun lijstaan-
voerder is dit keer H.F. Koning. In 1946 hadden ze nog 343 stem-
men verkregen; de grote terugval is waarschijnlijk te wijten aan
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de na 1946 snel oplopende spanningen tussen Oost en West. De
communistische dreiging zal de sympathie voor de CPN in ons
land natuurlijk sterk verminderd hebben.
De wethoudersverkiezing in de raadsvergadering van 1949 geeft
een herhaling te zien van die in 1946. De confessionelen weigeren
opnieuw samen te werken met de PvdA, en het gevolg is dat de
heren Koning en Sobel hun wethouderschap kunnen continueren.
Ze krijgen allebei negen stemmen, de heer Kromdijk krijgt er vijf;
de katholieke afgevaardigde heeft zich kennelijk van stemming
onthouden. De vorige keer had de katholieke afgevaardigde bij de
vacature Koning, de heer Kromdijk gesteund en bij de vacature
Sobel was de katholieke stem naar de liberalen uitgegaan.
Kennelijk was de verhouding met de protestantse fracties niet
optimaal.
De verkiezingsuitslag van 1953 geeft hetzelfde beeld te zien als die
van 1949, namelijk vijf PvdA, vier CHU, drie liberalen, twee AR
en een katholiek. De wethoudersverkiezing in de raadsvergadering
van 1 september 1953 zal echter tot een ander resultaat leiden. De
heer Koning wordt herkozen met veertien stemmen voor en één
van onwaarde. Bij de stemming over de vacature Sobel verkrijgt
dit keer de heer Kromdijk twaalf stemmen en de heer Sobel drie.
De confessionele fracties hebben dit keer gemeend een ander
standpunt te moeten innemen omdat men het billijk en wenselijk
vond om een vertegenwoordiger van de grootste partij op te nemen
in het College van B&W. Met de persoon van heer Sobel heeft een
en ander niets te maken. De heer Sobel heeft er behoefte aan zijn
dank uit te spreken voor de altijd plezierige samenwerking in het
College van B&W en met de raad. Hij merkt op dat een en ander
tevens geldt voor de secretaris en het overige personeel. En zo
heeft 1953 een wat andere politieke constellatie in Gorssel
gebracht.
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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
Kamphuisschilders.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
Woningschouw BV, Kapperallee 91

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
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Gorssel:
Bouwbedrijf Dolleman BV, Elfuursweg 17
Brinkman Super, Nijverheidsstraat 22
Camping Jong Amelte, Kwekerijweg 4
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
Henk Klein Ovink Uitvaartverzorging, Wittendijk 6
Schildersbedrijf G.J. Wesseldijk VOF, Lochemseweg 121
Wichers Bouw en Restauraties, Braakhekkeweg 12
Recreatiepark De Huurne, Harfsensesteeg 15

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

Lochem:
Grondweg BV, Hanzeweg 17
Kreunen Bouw Lochem BV, Hanzeweg 11-13
Woningcorporatie Viverion, Larenseweg 28
Zweverink Muziek, Zwiepseweg 80
Installatiebedrijf Draaijer, Aalsvoort 2

Warnsveld:
Dijkman Bouw 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.
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