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Ons Markenboek

Uitgave van de Historische Vereniging De Elf Marken te Gorssel.

De vereniging is opgericht op 27 september 1983 en heeft ten doel ”de beoefening van de geschiedenis

in het algemeen en in het bijzonder die van het grondgebied van de gehele, voormalige, burgerlijke

gemeente Gorssel alsmede de bevordering in zo breed mogelijke kring van de belangstelling voor de

geschiedenis van de voormalige gemeente Gorssel in al haar aspecten”.

Contactpersonen van de werkgroepen

Archiefzaken: P. Staal, Teenkweg 3, 7211 EV Eefde, tel. 0575 - 517623

Bibliotheek: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Excursies: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058

Genealogie: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781

Tramstation: H.F. Bruil, Molenweg 22, 7213 XG Gorssel, tel. 0575 - 491822

Verenigingsadres:

Het Tramstation, Van der Capellenlaan 4, 7213 AG  Gorssel

www.deelfmarken.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter: W.J. Holtslag-Harkink, Blauwedijk 11, 7218 BJ Almen, tel. 0575 - 432058
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2e Secretaris: H.G. Pelgrum, Bakkersteeg 3, 7218 BM Almen, tel. 0575 - 431781
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VAN DE  VOORZITTER

In de donkere dagen voor Kerstmis ben ik volop bezig met kerstkaarten versturen
en ik kijk naar de verschillende mooie kerstkaarten met besneeuwde landschappen,
takken met hulst en roodborstjes, maar de kerststemming zit er nog niet echt in
met een temperatuur van zo’n 9 graden. En daarbij denk ik aan onze leden die ik
ook graag fijne feestdagen zou wensen. Maar als u dit leest, leven we al in 2014 en
kan ik u, mede namens ons bestuur, alleen nog een gezond en gelukkig jaar wensen. 
Zoals ieder jaar staan we stil bij de namen van leden die het afgelopen jaar zijn
overleden en wensen wij de nabestaanden de kracht om door te gaan. Mogen zij
steun en gehoor vinden om naar behoefte hun verhaal te kunnen blijven vertellen.
Zoals gebruikelijk organiseerden wij in december weer een avond voor onze vrij-
willigers met partners en dan beseffen we hoe belangrijk die vrijwilligers èn hun
partners zijn voor het functioneren van onze vereniging. Ik noem dit keer met na-
druk de partners, want die ervaren tenslotte wat het inhoudt… meer of minder
vaak alleen zitten! Hulde en dank!

En we hebben met z’n allen weer een geweldig jaar achter de rug. De bijzondere
exposities, het geslaagde project ‘Dichterbij de IJssel’, de open dagen en de excur-
sies. Weet u dat we afgelopen jaren een mooi beeldboek kregen van onze busex-
cursies van mevrouw Sip-Coltof? Maar het hele jaar door krijgt onze vereniging
ook diverse boeken, foto’s enzovoort van zowel leden als niet-leden, die het be-
langrijk vinden dat die zaken bewaard blijven. En daar hoorden dit jaar dus schil-
derijen, maar de afgelopen maand ook voorwerpen en meubels bij uit ons
voormalige Gorsselse gemeentehuis, die we aangeboden kregen uit de verzameling
van (nu) de gemeente Lochem. 
Werken van Sam le Poole krijgen
we in bruikleen. 

Een heel ander onderwerp is de
kwestie van ons dialect. Af en toe
staat er een artikel in het dialect
in Ons Markenboek. Net als wijlen
onze voorzitter Henk Jansen op
de Haar hecht ook ons bestuur
veel waarde aan onze streektaal.
Niet iedereen spreekt het, maar
waar ik aandacht op hoop te ves-
tigen, is het begrijpend kunnen
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lezen. Want anders gaan alle prachtige verhalen,
zoals die bijvoorbeeld van Herman van Velzen, ge-
woon verloren.

Willy Holtslag-Harkink

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE

Van het bestuur

In Ons Markenboek no. 4 van november 2013 zijn de lezingen van dit seizoen al
uitvoerig aan de orde gekomen. Daarom nu alleen een herhaling van plaats, datum
en onderwerp van de drie lezingen en dia-avonden die in de tweede helft van dit
seizoen op het programma staan. 

Epse, kerk Protestantse Gemeente: donderdag 27 februari 2014. Ben Godtschalk
uit Vorden zal een lezing verzorgen over de offshore industrie. Aanvang 20.00 uur.

Gorssel, De Roskam: dinsdag 11 maart 2014. Jaarlijkse ledenvergadering. Dit jaar
wijken wij af van onze gewoonte om de jaarvergadering pas na de laatste lezing
van het seizoen te houden. Wij hebben dit jaar een drietal reglementair aftredende
bestuursleden, namelijk Henk Hietbrink, Henk Pelgrum en Johan te Linde. Na de
ledenvergadering zal Jacques Duivenvoorden een lezing verzorgen over de IJssel-
linie. Aanvang ledenvergadering 19.30 uur; de lezing zal aansluitend om 20.00 uur
beginnen.

Almen, Ons Huis: donderdag 27 maart 2014. Johan de Jong uit Epse zal aan de
hand van zijn boek over Het Hassink een lezing houden over deze buitenplaats.
Dit betreft de jaarlijkse gezamenlijke activiteit met het Historisch Genootschap
Lochem Laren Barchem. Deze lezing zou oorspronkelijk op 6 maart gehouden
worden en zo stond het ook in ons vorige nummer vermeld, maar om meerdere
redenen is deze lezing naar 27 maart verplaatst. Aanvang 20.00 uur. 
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Tramstation

Open dagen
In de eerste helft van 2014 zal weer een vijftal open dagen georganiseerd worden,
telkens op de eerste zaterdag van de maand, te beginnen met zaterdag 1 februari.
Enkele vrijwilligers van onze vereniging zijn dan van 11.00 uur tot 15.00 uur aan-
wezig om u rond te leiden en om uw vragen te beantwoorden. 

Exposities
Tot begin januari waren de werken van Rudy Volbeda in het Tramstation tentoon-
gesteld. Deze expositie trok veel belangstelling. Het is nog niet bekend welke ex-
positie ingericht zal worden na deze tentoonstelling. Er zijn meerdere aanvragen
en opties. Aansluitend aan de lezing over Het Hassink zal eind maart een expositie
over Het Hassink in het Tramstation ingericht worden. 

Stationsklok
Op internet is een niet te dure dubbelzijdige stationsklok met de gewenste door-
snede van 45 centimeter gevonden. We hebben besloten deze stationsklok te be-
stellen. De klok is eind november vorig jaar geplaatst. 

Verplaatsing kunstwerk De Elf Marken

Aan de Van der Capellenlaan is een nieuwe plek voor het kunstwerk van Wim Jon-
kers ‘De Elf Marken’ gevonden. De omgevingsvergunning die de gemeente Lochem
hiervoor heeft gegeven, is verlengd om in overleg met de heer Melchers tot een
tijdstip van plaatsing te komen.

Automatische incasso van de jaarlijkse contributie

Per 1 februari 2014 wordt een nieuw Europees incassosysteem ingevoerd. Hebt
u in het verleden een machtiging afgegeven, dan hoeft u niets te doen: deze blijft
gewoon geldig tot het moment dat u deze machtiging intrekt. 
Wilt u toestemming tot automatische incasso geven en deed u dat niet eerder,
dan kunt u contact opnemen met secretaris of penningmeester van De Elf Marken.
Wij zorgen dan dat het machtigingsformulier bij u terecht komt. 

Museum voor Modern Realisme

Als buren van het toekomstige Museum voor Modern Realisme worden we re-
gelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van dit bouwwerk. Het Wil-
helminabankje naast het voormalige gemeentehuis zal gesloopt worden. Het
smeedwerk is waard om behouden te blijven. De Zorgtuin is geïnteresseerd in
plaatsing van een bankje met dit smeedwerk.



OMB 2014-1/5

Sluiting Rabobank Gorssel 

Eind december 2013 heeft de Rabobank haar kantoor in Gorssel gesloten. 
Op 12 december mocht onze vereniging in Zutphen twee marmeren plaquettes
uit de voormalige wachtruimte van de Rabobank Gorssel in ontvangst nemen.
Hierop staan de namen van het bankbestuur uit de jaren 1949 en 1972. Beide pla-
quettes zijn destijds onthuld bij de opening van nieuwe bankgebouwen. 

Lancaster gedenkteken Harfsen 

Om te komen tot oprichting van een gedenkteken voor de begin 1945 gecrashte
Lancaster aan de Harfsensesteeg in Harfsen zijn al de nodige stappen gezet. Zie
het artikel hierover elders in dit nummer. 

Website

Onze website wordt vernieuwd. Er is vanuit het bestuur een commissie in het
leven geroepen, die dit project begeleidt. De eerste opzet ziet er goed uit. Pas
nadat de structuur van de website min of meer definitief geworden is, zal het re-
sultaat aan een grotere groep ter beoordeling voorgelegd worden. 

Genealogische dag

De werkgroep genealogie van De Elf Marken kondigt aan dat zij op zaterdag 
10 mei haar jaarlijkse genealogische dag organiseert in De Brink, het bijgebouw
van de Protestantse Kerk, Hoofdstraat 27 te Gorssel.
De werkgroepleden nemen dit jaar de stamboom van de familie Wunderink onder
de loep. Het is de twintigste keer dat de werkgroep een dergelijk evenement or-
ganiseert. 

Van de redactie 

Natuurlijk gaat de redactie ook in dit nieuwe jaar weer zijn best doen ieder kwar-
taal een mooi Markenboek samen te stellen. Zo langzamerhand moeten alle
schoonheidsfoutjes die met een vernieuwde uitgave gepaard
gaan de wereld uit zijn! Bij het vorige Markenboek was dat
helaas nog niet het geval. Er was een foto weggevallen bij het
artikel van Henk Mulder over het avondmaalzilver van de
kerk van Warnsveld. Wij maken dit verzuim hierbij goed. Ook
was er een foto die bij het artikel van Erwin Strookappe over
de Eesterhoek hoorde, half in het daaropvolgende artikel over
’t Nuessink geplaatst. Verder gaf de noot bij het artikel over
de Ida Gerhardt wandeling het geboorte- en sterfjaar niet
correct weer: zij leefde van 1905 tot 1997.
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U treft in dit Markenboek de stukken voor de ledenvergadering aan. Maar ook
gaan we nog even terug naar de plaats waar in 1945 de crash van de Lancaster
heeft plaatsgevonden: de Harfsensesteeg. We schreven er al eerder over. Er zal een
gedenkteken voor de omgekomen bemanning worden opgericht. 
Een van de telgen uit het geslacht Dommerholt heeft in het begin van de acht-
tiende eeuw een behoorlijke stempel gezet op het leven in het dorp Gorssel: hij
had veel functies, waaronder herbergier in De Roskam en bezat onroerend goed.
En dat in een tijd waarin het grootste deel van het dorp nog uit heide bestond. 
Ap ten Have belicht zijn levensloop en nageslacht. 
Familiegeschiedenissen komen ook aan de orde in een aflevering in de serie Ge-
velstenen. Veel dezelfde familienamen duiken steeds weer op: je wist wat je had
aan de zoon of dochter van de buren. Dat was bij boerderij De Olthof in Epse
niet anders.
Natuurlijk kunt u ook uw kennis van het dialect weer oefenen. Wim Rood schrijft
in zijn verhaal over de Eefdese beek onder meer: “Un inholdenden meart is geld
weard”. We zullen het zien.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 22 maart 2014 bij
de redactiecommissie binnen te zijn (indien mogelijk met afbeelding).
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JAARVERSLAG DE ELF MARKEN 2013

Dit jaar heeft De Elf Marken veel aandacht besteed aan de dichteres en classica
Ida Gerhardt (1905 -1997). Tussen 1972 en 1995 heeft zij in Eefde gewoond. Dit
zijn ook de jaren waarin de meeste van haar gedichtenbundels verschenen zijn. In
mei hadden we in het Tramstation een vitrine over haar ingericht. De traditionele
zomermiddagwandeling stond ook in het teken van Ida Gerhardt. In het augustus-
nummer van Ons Markenboek is een artikel aan haar gewijd en in oktober heeft
Pieta van Beek in Eefde een lezing over haar verzorgd. 

In maart is tijdens de jaarvergadering als nieuw bestuurslid met algemene stemmen
Koos Bleeker uit Epse/Joppe gekozen. Vorig jaar was hij al aan de leden voorgesteld
en dit jaar heeft hij Henk Bruil opgevolgd als penningmeester. Met zijn verkiezing
bestaat het bestuur weer uit tien leden en is daarmee weer voltallig. Henk Bruil
blijft deel uitmaken van het dagelijks bestuur in de functie van vicevoorzitter. Verder
is besloten dat de contributie, nadat deze een groot aantal jaren gelijk gebleven is,
vanaf 2014 iets verhoogd wordt, waarbij het onderscheid voor leden binnen en
buiten de gemeente komt te vervallen. Het Algemeen Bestuur vergaderde acht keer
in het Tramstation. Het Dagelijks Bestuur kwam daarnaast ook acht keer bij elkaar.

In 2013 is het ledental weer gegroeid. Ultimo 2013 hebben we 760 leden en 
75 (sponsor)leden, zodat we met 835 leden ruim over de 800 leden hebben. Een
jaar geleden hadden we 829 leden. 

Activiteiten van de verschillende werkgroepen

Redactiecommissie: Ons Markenboek is met de nieuwe lay-out en met kleuren-
foto’s vier maal verschenen. Vanaf begin 2013 wordt Ons Markenboek gedrukt bij
Drukkerij Lammerdink in Lochem. De nieuwe lay-out is zeer goed ontvangen. De
reacties waren over het algemeen lovend. Omdat de meerkosten van een kleu-
rendruk aanzienlijk zijn, zal bij elke uitgave van OMB bekeken worden of het in
kleur drukken meerwaarde oplevert. 

Redactiegroepen boeken Eefde, Gorssel en Tramstation: de uit zeven Eefdenaren
bestaande groep kwam ook dit jaar weer veertien keer bijeen. Het is dit jaar nog
niet gelukt om het boek over Eefde te laten verschijnen. Door ziekte, verhuizingen
en vakanties haalde de werkgroep dit doel niet. Inmiddels zijn wel een paar hoofd-
stukken gereed gekomen. In december heeft men nieuwe deadlines gedefinieerd,
waardoor de hoop gerechtvaardigd is, dat het boek in 2014 het daglicht zal zien. Er
is een intekenlijst geopend en via www.deelfmarken.nl kan men om intekening ver-
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zoeken. De werkgroep van het boek over Gorssel heeft haar werk aan het boek
Gorssel voortgezet en op de open dag van 6 april heeft men het een en ander aan
foto’s laten zien en verteld over de vorderingen. Voor het boekje over het Tramsta-
tion werd ook dit jaar weer materiaal verkregen, maar het is steeds niet genoeg
om hieruit een boekje te kunnen samenstellen. Wel is er onlangs een boekje ver-
schenen waar onze vereniging aan meegewerkt heeft. Dit betreft het boek over de
IJssel, dat in het kader van het project ‘Dichterbij de IJssel’ is uitgegeven.

Excursiecommissie: op donderdagavond 11 juli 2013 had zich een veel grotere
schare mensen rond de RK kerk van Joppe verzameld dan waarop we gerekend
hadden. Onder leiding van de in Joppe geboren en getogen Paul Kluwer en van
Henk Hietbrink namen ongeveer veertig personen deel aan deze midzomeravond-
wandeling door Joppe. Beide heren brachten ons op de hoogte van de vele we-
tenswaardigheden van deze locatie. In Zutphen volgden we op zaterdag 11 augustus
met zeventien leden de Ida Gerhardt wandeling. Aan de dagexcursie naar Anholt
en Kevelaer op dinsdag 10 september werd door 57 personen deelgenomen en
op 13 december waren we met 48 personen bij elkaar tijdens de jaarlijkse bijeen-
komst van de werkgroepleden en vrijwilligers, deze keer in het Bosrestaurant Joppe. 

Genealogie: op zaterdag 25 mei werd voor de negentiende keer onze jaarlijkse
genealogische dag gehouden. Dit jaar stond de stamboom van de familie Van der
Meij in het middelpunt van de belangstelling. Ongeveer 250 bezoekers kwamen
naar De Brink, het bijgebouw van de Protestantse Kerk in Gorssel. 

Tramstation: gezien het succes van de reeks open dagen in 2012 is besloten de
reeks open dagen in 2013 voort te zetten. In eerste instantie was gekozen voor
vijf open dagen, beginnend in februari telkens de eerste zaterdag van de maand.
Omdat de belangstelling voor de open dagen niet afnam zijn er na de zomerva-
kantie nog weer vier open dagen georganiseerd. 
Door verhuur aan exposanten en aan groepen voor vergaderingen genereert De
Elf Marken extra inkomsten uit het Tramstation. 
In 2013 zijn er achtereenvolgens de volgende vijf exposities te zien geweest: 
• Recente archeologische vondsten in ons werkgebied. Deze expositie sloot aan

bij de lezing van Jan Kleinen in Almen over dit onderwerp 
• Afbeeldingen en voorwerpen die betrekking hebben op ons Vorstenhuis
• Afbeeldingen en gedichten die aansluiten aan het project ‘Dichterbij de IJssel’
• Foto’s van fotograaf Geert de Groot uit Almen
• Schilderijen en plastieken van Rudy Volbeda uit Epse
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Bibliotheek: de schoonheidsfoutjes in het nieuwe bibliotheekprogramma (filema-
ker) zijn verholpen, waardoor we nu bezig kunnen zijn met het verwerken van
nieuwe aanwinsten en het op orde brengen van de uitleenadministratie.

Fotowerkgroep: deze werkgroep werkt elke donderdagochtend aan het digitali-
seren en ordenen van ons foto- en diabestand.

Werkgroep vormgeving website: onze website heeft een opfrisbeurt nodig. Om
dit goed te begeleiden is een uit vier bestuursleden bestaande werkgroep in het
leven geroepen. 
Het aantal vragen via onze website www.deelfmarken.nl is dit jaar opnieuw sterk
gestegen. 
De in dit jaar gehouden lezingen en/of evenementen waren achtereenvolgens:
Almen: De Hoofdige Boer, donderdag 17 januari; archeoloog Jan Kleinen uit Lo-
chem vertelde het een en ander over recente opgravingen en archeologische vond-
sten in onze gemeente. Het was een zeer boeiende lezing, waarbij circa honderd
toehoorders aanwezig waren. 

Harfsen, zaal Buitenlust, dinsdag 19 februari; voor circa tachtig aanwezigen hield
Berthus Maassen uit Ugchelen een lezing onder de titel ‘Groen door Oranje’, een
historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo. 

Almen: Ons Huis, donderdag 12 maart; voor een volle zaal met circa honderd toe-
hoorders verzorgde Focko De Zee uit Lochem een presentatie over de buiten-
plaatsen in de gemeente Lochem. De organisatie van deze lezing was in handen
van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem. Dit jaar was het voor
de zevende keer dat het Historisch Genootschap en De Elf Marken een gezamen-
lijk evenement organiseerden. Aan deze lezing was voor onze leden een bustocht
gekoppeld, waarvoor ook veel belangstelling bestond. Op zaterdag 27 april reden
twee volle bussen in tegengestelde richting langs een groot aantal buitenplaatsen,
waarbij een lunch in het Bosrestaurant in Joppe en een ontvangst op drie buiten-
plaatsen inbegrepen waren. 

Gorssel: De Roskam, dinsdag 26 maart; na onze ledenvergadering hield Jacques
Baartmans een lezing over de Zutphense regent Robert Jasper baron van der Ca-
pellen tot den Marsch (1743-1814). Robert Jasper was niet alleen achterneef maar
als vooraanstaand patriot ook medestrijder van ‘onze’ Joan Derk van der Capellen
tot den Pol. Er waren ongeveer zestig personen aanwezig. 



OMB 2014-1/10

Eefde, Het Hart, donderdag 24 oktober; Neerlandica Pieta van Beek vertelde het
een en ander over leven en werk van Ida Gerhardt. Daarbij liet zij ons kennis
maken met een aantal facetten van haar poëzie. Daarnaast vertelde zij tal van anek-
dotes uit de tijd dat Ida in Eefde woonde en liet zij foto’s zien uit die periode.

Harfsen, zaal Buitenlust, donderdag 28 november; Lucia Beerten uit Zieuwent, liet
ons door middel van een powerpoint- en fotopresentatie en een kleine tentoon-
stelling van antieke kleding kennis maken met de vlascultuur in de Achterhoek.
Haar lezing vol humor trok een volle zaal, waar deze keer de dames in de meer-
derheid waren. Door toevallige omstandigheden heeft Harfsen in 2013 twee keer
een lezing gehad en heeft Epse er dit jaar geen gehad. In 2014 zullen alle dorpen
van ons werkgebied weer aangedaan worden.
Naast de organisatie van de bovenstaande jaarlijks terugkerende activiteiten heeft
onze vereniging ook een aandeel gehad aan de volgende plaatselijke, regionale en
landelijke activiteiten: 
• Regionaal Archief Zutphen (RAZ): op 14 februari waren we met een aantal

bestuursleden van De Elf Marken en van naburige zusterverenigingen bij het
RAZ te gast om bijgepraat te worden over wat het RAZ voor historische ver-
enigingen kan betekenen.

• Dodenherdenking 4 mei: op de gebruikelijke gedenkplekken werden die dag
ook namens onze vereniging bloemen gelegd. Deze plekken zijn de gedenksteen
van Flight sergeant W.R.S. Hurrell aan de Lindeboomweg, het monument voor
de gefusilleerde Gorsselnaren aan de Joppelaan, het graf van Johannes Bielder-
man op het kerkhof van Almen en het monument voor de oversteek van de
Highlanders bij de Houtwal. Bij de herdenkingsplechtigheid bij de Houtwal kon-
den we dit jaar toch nog weer een aantal Canadese veteranen begroeten.

• Project ‘Gorssel dichterbij de IJssel’: van 26 mei tot 23 juni 2013 was het Tram-
station via wandel- en fietsroute verbonden met de Zorgtuin aan de Veerweg.
Langs de route waren de etalages van de deelnemende winkeliers in het hart
van Gorssel voor een deel aan dit thema gewijd. 

• Bezoek aan de Zorgtuin in Gorssel: op 6 september kreeg het bestuur met
partners een rondleiding van Henk van Dorth in de Zorgtuin. We kregen veel
bewondering voor het vele werk wat daar door vrijwilligers verricht is. 

• Monumentendag zaterdag 14 september: het thema van dit jaar was ‘macht
en pracht’. Het Tramstation was die dag opengesteld. 

• Erfgoed Gelderland: op 23 september vertegenwoordigden Willy Holtslag en
Henk Bruil De Elf Marken bij de feestelijke opening in Arnhem van het nieuwe
onderkomen van Gelders Erfgoed.

• Museum voor Magisch Realisme: dinsdag 24 september was een aantal be-
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stuursleden aanwezig op een informatiebijeenkomst over de bouw van het Mu-
seum voor Realisme. Personeelsleden van aannemer Koopmans gingen in op
de gevolgen voor de buurt. Het parkeren rond de Roskam en de school zal
lastig worden. Naast het Tramstation is een tijdelijke weg aangelegd. Met de
verkoop van het gemeentehuis is de heer Melchers ook eigenaar van het kunst-
werk De Elf Marken geworden. Wij hebben het Elf Marken plastiek van de heer
Melchers ‘geschonken’ gekregen. In goed overleg met Viverion en de gemeente
is gekozen voor een nieuwe standplaats op gemeentegrond aan de Van der Ca-
pellenlaan ongeveer tegenover de Roskamweg. Nu is de vraag actueel of de ge-
meente bijdraagt in de kosten van de verplaatsing en als dat onverhoopt niet
het geval mocht zijn, hoe krijgen we dan de verplaatsing gefinancierd.

• Inventaris gemeentehuis Gorssel: op 25 november zijn in Lochem de aan De
Elf Marken toegewezen spullen uit de oude gemeentehuizen opgehaald. Een
van de voorwerpen is een antiek driezitsbankje. Dit bankje heeft een mooie
plek gevonden op het perron van het Tramstation.

• Presentatie jubileumboek Uut de Olde Kaste: op 29 november woonde een
afvaardiging van ons bestuur op uitnodiging van onze zustervereniging uit Hen-
gelo de presentatie bij van dit prachtige jubileumboek. Het boek is in onze bi-
bliotheek opgenomen. 

• Sluiting Rabobank Gorssel: eind december heeft de Rabobank haar kantoor
in Gorssel gesloten. Op 12 december mocht onze vereniging in Zutphen twee
marmeren plaquettes uit de voormalige wachtruimte van de Rabobank Gors-
sel in ontvangst nemen. Hierop staan de namen van het bankbestuur uit de
jaren 1949 en 1972. Beide plaquettes zijn destijds onthuld bij de opening van
nieuwe bankgebouwen. 

• Johan Derk baron van der Capellen: in juni heeft een tv-ploeg van de NOS
onder aanvoering van Eelco Bosch van Rosenthal in Gorssel rondgelopen. Zij
waren op zoek naar sporen van Johan Derk. Dit alles in het kader van de viering
van 200 jaar Nederland. De uitzending staat voorlopig gepland voor 28 maart
2014. Nazaat Rob van der Capellen werd daarbij geïnterviewd door Eelco. 

• Gedenkplaat familie Van der Capellen: restanten van de ornamenten boven
deze gedenkplaat zijn in het bezit van onze vereniging. Aan de firma Hesselink
is opdracht gegeven voor het restaureren van de ornamenten die ooit als ver-
siering boven de gedenkplaat van de familie Van der Capellen in de kerk van
Gorssel geplaatst waren.

Tenslotte bedankt het bestuur allen die De Elf Marken steunen en een warm hart
toedragen. 

Eefde, december 2013
J. te Linde, secretaris
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Agenda jaarvergadering op dinsdag 11 maart 2014

in De Roskam te Gorssel, aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen door de voorzitter

2. Notulen vorige ledenvergadering, zie hiervoor OMB 31e jaargang nummer 3,
augustus 2013

3. Jaarverslag secretaris

4. Jaarverslag penningmeester, dit verslag wordt ter vergadering uitgereikt

5. Verslag kascommissie

6. Verkiezing nieuw lid kascommissie i.p.v. Gerrit Groot Wassink

7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar zijn Henk Hietbrink, Henk Pelgrum en Johan te
Linde. Namen van eventuele tegenkandidaten kunt u tot drie weken voor de
vergadering kenbaar maken aan het bestuur

8. Rondvraag

9. Sluiting

PAUZE

20.00 uur: Na de ledenvergadering zal Jacques Duivenvoorden een lezing houden
over de IJssellinie. 
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ONTHULLING GEDENKSTEEN AAN DE HARFSENSESTEEG

Henk Bruil

In Ons Markenboek no. 4 van november 2012 (p. 21 e.v.) deed ik verslag van het
bezoek uit Engeland van Paul Kurn en zijn broer Geoff op 16 juli 2012 aan onze
gemeente. Ook De Stentor wijdde er in zijn editie van 17 juli 2012 een artikel aan.
Paul en Geoff Kurn hebben aan de Harfsensesteeg in Harfsen met ons de plaats
bekeken waar op 5 januari 1945 de Lancaster JB 603 crashte na beschoten te zijn
door een Duitse Messerschmitt.

Hiermee kwam voor Paul een einde aan een lange zoektocht om de geschiedenis
van de bemanning van deze bommenwerper, waarvan Pauls vader onderhouds-
monteur was, vast te leggen. Tijdens dat bezoek werd al duidelijk dat hij pogingen
wilde ondernemen om ter plaatse een plaquette aan te brengen om de zeven ver-
ongelukte vliegers te memoreren. Pogingen van hem om familieleden van de om-
gekomen vliegers te interesseren voor een dergelijk initiatief, en hem hierbij ook
financieel te steunen, waren zo succesvol dat het nu zeker is dat deze plaquette
er komt. Landeigenaar G. Brummelman en de gemeente Lochem zijn akkoord met
dit plan.  
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Na veel e-mailverkeer over en weer via Eric Mackay uit Wassenaar, de persoon
die Paul bij De Elf Marken heeft geïntroduceerd, zijn we nu zover dat de opdrach-
ten voor de werkzaamheden kunnen worden gegeven. Eric heeft aangeboden zich
beschikbaar te stellen als intermediair tussen Paul Kurn en De Elf Marken en wij
zorgen ervoor dat de zaken die plaatselijk voorbereid en geregeld moeten worden
goed verlopen.

Op bijgaande tekening is te zien hoe het geheel er uit komt te zien. Henk Hietbrink
zal het fundament en de bodemplaat verzorgen en de granieten zuil wordt ver-
vaardigd bij Hesselink. Op het schuine gedeelte van de kolom wordt een plaat van
keramiek met ingegraveerde tekst met de namen van de bemanning geplakt en
aan de voorzijde op het verticale gedeelte een plaat met het squadronembleem,
beide te verzorgen door Paul Kurn. 
Het plan is de onthulling op 4 mei 2014 plaats te laten vinden, waarbij vanzelfspre-
kend vanuit Engeland een aantal betrokkenen aanwezig zal zijn en aan Nederlandse
zijde zullen ook verschillende instanties uitgenodigd worden. Uiteraard bent u als
leden ook van harte uitgenodigd. De tijdstippen op die dag moeten nog nader be-
paald worden, houdt u dus tegen die tijd de aankondiging in de plaatselijke pers in
de gaten. 
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De programmaonderdelen zullen zijn: 
• Officiële bijeenkomst boerderij Maatman, Harfsensesteeg 38, Harfsen
• Fly past Lancaster (onder voorbehoud)
• Bijeenkomst op de begraafplaats te Gorssel, bij de graven van de bemanning
• Hapje/drankje op nog te bepalen locatie

Als u dit initiatief financieel wilt ondersteunen, zoals u eerder deed voor het mo-
nument van William Hurrell en de gedenksteen aan de Joppelaan, is uw bijdrage
welkom op het bekende banknummer NL12RABO0301405611, ten name van de
Historische vereniging De Elf Marken.

PHILIPPUS DOMMERHOLT

Levensloop en nageslacht

Ap ten Have

In Ons Markenboek van augustus en november 2013 vertelde de 

auteur over de geschiedenis van Het Dommerholt aan de IJssel. De 

familie Dommerholt had veel nazaten en een daarvan, Philippus Dom-

merholt, heeft in de eerste helft van de negentiende eeuw een belang-

rijke rol in het dagelijks leven in het dorp Gorssel gespeeld. Over die

rol en wederwaardigheden van zijn nazaten gaat het volgende artikel.

Philippus Dommerholt was een zoon van Zwier Engberts Dommerholt en Harm-
ken Philips Roeterdink. Philippus werd geboren op 8 februari 1776 op boerderij
annex herberg Het Dommerholt en daar is hij ook opgegroeid. 
Over zijn jeugd is niets te vinden. Later vinden we als zijn beroep: landbouwer,
koopman van onroerend goed, molenbouwer/molenaar, houtkoopman/houtteller,
herbergier. 

De familienaam Dommerholt

De familienaam Dommerholt komen we tegen vanaf 1734. Alle Dommerholts
stammen af van Catharina Swiers Dommerholt, geboren op 1 februari 1711 en
overleden in 1774 in Gorssel. Catharina was een dochter van Zwier Jansen ten
Have en Jenneken Rensen.
Zij trouwde op 27 november 1734 in Gorssel met Engbert Jansen (landbouwer,
herbergier) geboren op 2 mei 1710 en overleden 22 juli 1762 te Gorssel, zoon
van Jan Stevens op ‘t Walle-Roskam en Aeltjen Roeterdink. Uit dit huwelijk werden



zeven kinderen geboren, van wie de oudste zoon Zwier Engberts Dommerholt,
geboren op 17 maart 1743 en overleden in januari 1795, op 16 december 1764
trouwde met Harmken Philips Roeterdink, geboren 4 maart 1742 en overleden
in januari 1795. Zij was een dochter van Philips Jansen Roeterdink en Teunisken
Arents Wolferink.
Uit dit huwelijk werden twaalf kinderen geboren, van wie Anthony, Hendrik en
‘onze’ Philippus de naam Dommerholt of Dommerhold hebben gehouden. De
rest heeft voor andere namen gekozen.

Huwelijk

Philippus Dommerholt trouwde op 20 januari 1814 met Maria van der Meij. Maria
was geboren op 30 september 1792 en overleed op 18 september 1868. Zij was
de oudste dochter van Jan Willem (Jan) van der Meij van herberg De Roskam.
Het echtpaar woonde tot 1836 op De Roskam en daar werden tien kinderen ge-
boren:
1. Zwier Dommerholt (5 juni 1814 - 13 november 1874). Hij trouwde op 

22 september 1838 met Janna ter Maat (22 maart 1813 - 26 september 1841).
Uit hun huwelijk werden geboren: Philippus Martinus Dommerholt, geboren
op 10 oktober 1838 (over hem later meer) en Johanna Elena Dommerholt
(3 juli 1841 - 18 augustus 1843). Het gezin woonde aanvankelijk bij vader en
moeder Ter Maat op boerderij Het Hekkert en na het overlijden van Janna
ter Maat is Zwier Dommerholt met zijn kinderen bij zijn vader en moeder
gaan wonen, die inmiddels verhuisd waren naar de Nieuwe Roskam aan de
Hoofdstraat, ook wel Weltevreden genoemd.

2. Hendrik Jan Dommerholt (8 april 1816 - 21 november 1864).
3. Harmken Dommerholt (1 november 1818 - 24 april 1819).
4. Antoni Dommerholt (26 juli 1820 - 28 januari 1899). Hij was in 1849 gehuwd

met Jacomina Brinkman (18 januari 1807 -15 oktober 1881).
5. Hendrik Willem Dommerholt (geboren op 14 augustus 1822 en op 12 sep-

tember 1845 gehuwd met Hendrika Stoelhorst, geboren op 21 maart 1824
in Exel). Ze zijn omstreeks 1845 gaan wonen in een huis aan de huidige Beu-
kenlaan en daar een bakkerij begonnen. Later is die uitgegroeid tot bakkerij
en kruidenier Stoelhorst, gevestigd aan de Hoofdstraat op de plek waar later
de Rabobank is gekomen. Dit staat allemaal beschreven in het verhaal De
bakkers van Gorssel (1) in OMB, 28e jaargang, no.1, p. 17.

6. Levenloos kind, geboren op 21 oktober 1825.
7. Harmen Dommerholt (31 juli 1826 - 28 mei 1902 in Vorden), bakker in de

buurtschap Linde, gemeente Vorden bij de Lindese Molen, op de plek waar
nu het Praothuus staat. Vroeger was dit een bakkerij annex herberg. Harmen
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is daar vóór 1860 naar toe gegaan en hij was drie keer gehuwd. Zijn derde
huwelijk vond plaats op 30 april 1869 te Vorden met Lammerdina Momberg.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan de oudste zoon Wil-
lem Dommerholt, geboren op 18 april 1870 en gehuwd met Hendrika Jo-
hanna Velderman de bakkerij van zijn vader heeft voortgezet.

8. Hendrika Cato Dommerholt (16 januari 1828 - 5 januari 1903). Zij was ge-
huwd met Jan Antonij Aalders (15 mei 1830 - 10 februari 1902. 

9. Jan Willem Dommerholt (28 november 1830 en gehuwd met Jenneken
Schoemaker (geboren 10 mei 1837). Uit dit huwelijk werden zes kinderen
geboren. Zij woonden eerst op De Moespot in Epse en zijn later vertrokken
naar Holten en Rijssen.

Philippus als ‘Koopman Onroerend Goed’

De Dekker
Vóór 1820 was Philippus Dommerholt al eigenaar van het boerderijtje De Dek-
ker, groot 2.39.30 ha. Dit boerderijtje heeft gestaan achter de plek waar nu ‘t Tref-
punt staat; de grens hiervan liep in een punt tot aan de Molenweg. In die punt is
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Situatietekening Molenweg



de molen van Gorssel gebouwd. De naam Dekker is ontstaan uit het gegeven dat
daar vroeger langdurig rietdekkers woonden. Het boerderijtje is later door Phi-
lippus Dommerholt verkocht aan de familie Philippus Velderman, die ook van be-
roep rietdekker was. (Hij werd ook wel Phlip van de Dekker genoemd.) De
laatste bewoner van dit boerderijtje was de familie Willem Wichers. Deze familie
is omstreeks 1957 vertrokken, waarna het is pand gesloopt. De Rietdekkerweg
en de Dekkershof zijn naar dit boerderijtje vernoemd en het heeft ongeveer ge-
staan waar nu de Dekkershof is. Of Philippus daar ook heeft gewoond en land-
bouwer is geweest is niet te vinden, maar hij was dus wel eigenaar van dit
boerderijtje. Bovendien bezat hij ook een klein stukje weiland van 1.66 are dichtbij
De Roskam. 

Bijgeval
Omstreeks 1833 kocht Philippus het boerderijtje Bijgeval, groot 1.62.50 ha, gele-
gen aan de Molenweg met grond aan beide zijden van een dijk en een stuk hei-
degrond ongeveer 1.50 ha, hieraan grenzend tot aan de huidige Hoofdstraat. 
Op Bijgeval woonde toen Jan Brinkman, (21 januari 1779 – 20 oktober 1856). 
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Huis van Flip van de Dekker of Velderman   Foto: eigen archief



Jan Brinkman was van beroep schoenmaker en landbouwer (hij had in 1840 twee
runderen ouder dan twee jaar). Jan Brinkman was op 13 oktober 1805 te Gorssel
getrouwd met Gerritjen Wiltink (4 mei 1783 – 19 september 1869). Uit dit hu-
welijk zijn acht kinderen geboren. Hun zoon Hendrik Brinkman, geboren op 
15 mei 1809, eveneens schoenmaker en landbouwer heeft het bedrijf voortgezet.
Hij was gehuwd met Willemken Ilbrink. Dit echtpaar, waaruit ook acht kinderen
werden geboren, vertrok omstreeks 1870 naar een nieuw gebouwde woning in
Joppe, die ook diende als tolhuis. Deze leden van de familie Brinkman zijn de
voorouders van de huidige familie Brinkman van de supermarkt Jumbo. 

Bouwperceel
Omstreeks 1836 verwierf Philippus een bouwperceel aan de Hoofdstraat, groot
ongeveer 800 m2, naast het huis Musica, waarop hij een woning/boerderij liet
bouwen met de naam Nieuwe Roskam ook wel Weltevreden genoemd. Een aantal
jaren daarna is er een gedeelte bij aangebouwd, zodat zijn oudste zoon Zwier, in-
middels weduwnaar, met zijn twee kinderen daar ook kon wonen. 
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De Nieuwe Roskam of Weltevreden Foto: eigen archief



Klein Bentink
In 1842 kocht Philippus het huis Klein Bentink, een huis, erf en tuin groot 50,5
ha, dichtbij de kerk van Gorssel. Ook kocht hij Het Felderhof met schuur, erf, tuin
en bos, bouw- en weiland in de Gorsselse Enk, groot 2.90.83 ha. Hij vermeerderde
zijn bezit onder andere ook met een stuk bouwland in de Gorsselse Enk.
Heidegrond
Omstreeks 1840 heeft Philippus een perceel heidegrond aan de huidige Beuken-
laan gekocht, waarop hij een woning heeft laten bouwen waar zijn zoon Hendrik
Willem Dommerholt een bakkerij is begonnen.

Philippus als houtkoper en houtteller

We weten dat Philippus ook Jan Lucas Willemsen goed kende. Jan Lucas Willemsen
was geboren in 1797 in Vorden en op 12 mei 1820 getrouwd met Willemina van
der Meij, geboren 15 mei 1794 in Gorssel als dochter van Willem van der Meij en
Antoinetta Beemers. Jan Lucas Willemsen was van beroep bakker en houtteller
en woonde op het boerderijtje annex bakkerij Den Oldenhof, dat eigendom was
van Willem van der Meij. Op het terrein stond ook een eekschuur en er was opslag
van hout en takkenbossen. In 1853 is daar alles door brand verloren gegaan, zoals
omschreven in het verhaal van H.J. Lensink, OMB 27e jaargang nr. 2, p. 24.
Philippus Dommerholt en Jan Lucas Willemsen regelden samen de aankoop, trans-
port, bewerking van het eikenhout en de opslag van het hout en de eek in de
eekschuur. Vervolgens zorgden zij voor de verkoop en de afvoer van het hout en
de eek voor de verlading naar Het Dommerholt. 

Philippus als molenbouwer en molenaar

Omdat zijn verre voorouders waarschijnlijk van de molen bij Ter Hunnepe in Epse
komen, waarop een Ten Have molenaar was en Philippus waarschijnlijk ook heeft
gewerkt, had hij belangstelling voor molens. Of hij hiervoor een opleiding heeft
gehad weten we niet, maar hij had wel veel kennis van molens. In 1821 is hij samen
met Jan Lucas Willemsen begonnen met de bouw van de molen De Hoop in
Gorssel. Toen deze molen net in gebruik was, brandde hij af. De molen was in-
middels wel voor verzekering opgegeven, maar de polis was nog niet ontvangen.
Om die reden heeft de verzekering de schade niet willen betalen. Dommerholt
en Willemsen herbouwden de molen in 1822 en deden daarvoor een beroep op
Koning Willem I; 1/8 deel van de wederopbouwkosten werden door de koning
betaald, een bedrag van 310 gulden. De wederopbouwkosten waren dus ongeveer
2.500 gulden. 
De molen was gebouwd op grond van Philippus Dommerholt, behorende bij het
boerderijtje De Dekker dat hij in bezit had en grenzend aan de kronkelende 
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Molenweg, die er toen voorlangs liep en nog een zandweg was (In 1854 is de 
Molenweg verhard en verlegd. Vanaf die tijd stond de molen aan de dorpszijde
van de Molenweg). In 1824 waren Philippus Dommerholt en Willemina van der
Meij samen eigenaar van de molen (Willemina van der Meij was, zoals hierboven
gemeld, gehuwd met Jan Lucas Willemsen). 

Omstreeks 1838 bouwde Philippus Dommerholt een molen in Epse. Bovendien
was hij in de omgeving ook bij de bouw en reparaties van andere molens betrokken. 
Wie de eerste molenaars in Gorssel zijn geweest is niet duidelijk, maar op 
10 november 1853 is Harm Jan Essink uit Voorst de molenaar. Zijn zoon Gerrit
Jan Johannes Essink was zijn opvolger en die familie heeft op het Moldershuus
gewoond. Dit huis stond aan dezelfde kant van de Molenweg, maar wat verder
richting Joppelaan. 

In 1895 liet Johannes Essink een nieuw molenaarshuis bouwen aan de overzijde
van de Molenweg. Hij heeft daar zelf nooit gewoond, want hij vertrok naar Epse
om daar molenaar te worden. (Op het oude Moldershuus woonde later een Lam-
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Molen De Hoop Foto: eigen archief



mert Essink met zijn gezin. Lammert had
daar toen een bakkerij.)
In het nieuwe molenaarshuis woonde
het eerste jaar na de bouw de familie
Karel Jansen van Dommelaar. Op 10 no-
vember 1896 neemt de nieuwe mole-
naar Berend Jan Laamers met zijn gezin
uit Barneveld er zijn intrek. In 1904 komt
als zijn opvolger de familie van Gerrit
Willem Dommerholt uit Epse. 
De volgende molenaar, de familie Anto-
nie Jansen, komt in 1912. 
De laatste molenaarsfamilie die er ge-
woond heeft was de familie Albertus An-
tonie Meijer, gekomen in 1921. 
In 1918 kocht de Coöperatieve Aan-
koopvereniging Gorssel (C.A.V.) de
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Het Olde Moldershuus Foto: collectie Henk Hietbrink

De nieuwe molenaarswoning

Foto: collectie Ap ten Have



molen De Hoop, van eigenaar Antonie Jansen. In 1921 werd voor de toenmalige
directeur Kreeftenberg een directeurswoning gebouwd op de hoek van de Mo-
lenweg en de Nijverheidsstraat. In 1937 werd een geheel nieuw bedrijf gebouwd
aan de Molenweg. De in 1895 gebouwde molenaarswoning en ook de molen De
Hoop zijn toen gesloopt. In 1980 moest het bedrijf sluiten en op het terrein
staat sinds 1982 het Cultureel Centrum ‘t Trefpunt. Als enig aandenken aan het
roemrijke verleden staat er alleen nog de directeurswoning uit 1921, later ver-
bouwd tot dubbele woning. Op de hoek van de Molenweg en Nijverheidsstraat
ligt een molensteen, geplaatst op een sokkel, die wordt vaak gebruikt als rust-
plaats door wandelaars of toeristen. In de bestrating hieromheen is de naam van
de molen De Hoop aangebracht. 

Philippus als herbergier

Jan Willem van der Meij (26 oktober 1760 - 16 maart 1836) was op 13 november
1791 getrouwd met Hendrika Hassink (1 januari 1762 - 14 januari 1850). Het
echtpaar was eigenaar van de bekende herberg De Roskam, waar Jan Willem
van der Meij herbergier was. Naast herbergier was Jan Willem houtkoper, hout-
teller en hij verzorgde de verlading van het hout bij Het Dommerholt. Om-
streeks 1825 kon hij dit allemaal niet meer bolwerken. Zijn jongste zoon, ook
een Jan Willem van de Meij, geboren op 29 december 1808 zou zijn opvolger
worden, maar was toen nog jong. Hij was brievengaarder van beroep. 
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Rechts op de foto de nieuwe woning van Philippus Dommerholt Foto: eigen archief



Hij trouwde op 17 juni 1837 met Jenneken Lansink, geboren op 8 juni 1817 in
Laren. Het echtpaar woonde op huize Musica, dat toen ook postkantoor was.
Hij twijfelde of hij wel de opvolger wilde worden van zijn vader als herbergier.
‘Onze’ Philippus Dommerholt, immers getrouwd met de oudste dochter Maria
van der Meij en woonachtig op De Roskam is toen zijn schoonvader Jan Willem
van der Meij gaan helpen en werd herbergier op De Roskam. Na verloop van
tijd viel de beslissing dat zoon Jan Willem van der Meij toch het bedrijf van zijn
vader wilde voortzetten, maar toen was er een probleem: Philippus Dommer-
holt, die er een aantal jaren met veel plezier had gewerkt als herbergier, wilde
dat blijven doen. Uiteindelijk is het probleem in 1835 via een gerechtelijke uit-
spraak opgelost en kon Jan Willem van der Meij jr. het bedrijf van zijn vader
voortzetten.

Philippus Dommerholt en Maria van der Meij hebben met hun kinderen nog tot
1836 op De Roskam gewoond; daarna verhuisden ze naar de Nieuwe Roskam.
Deze woning werd omstreeks 1843 vergroot, zodat daar toen ook de oudste
zoon Zwier met zijn twee kinderen kon wonen. 
Omstreeks 1855 liet Philippus Dommerholt aan het einde van de Hoofdstraat
op eigen grond een nieuwe woning bouwen, waar hij met zijn vrouw is gaan
wonen. Daar is hij op 14 december 1862 overleden. Zijn vrouw Maria van der
Meij overleed op 18 september 1868.

Boedelscheiding

Na het overlijden van Maria van der Meij zijn bij de boedelscheiding de meeste
eigendommen verkocht en de opbrengst verdeeld onder de kinderen. 
De oudste zoon Zwier Dommerholt is met zijn zoon Philippus Martinus Dom-
merholt en diens vrouw en kinderen gaan wonen op Het Bijgeval, dat toen nog
familiebezit was en waarvan de vorige bewoners net waren vertrokken. Het Bij-
geval heeft ongeveer gestaan in het verlengde van de woningen die nu aan de
Lindelaan staan.   

Na de familie Dommerholt hebben er nog enkele gezinnen gewoond. Het pand
raakte oud en vervallen en is later gesloopt. Ter vervanging hiervan is de grond
die erbij hoorde gedeeld in twee percelen, waarbij de grens liep over de daar ge-
legen waterdijk, zodat beide percelen ongeveer even groot waren. Op beide per-
celen is een boerderijtje gebouwd. 
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Kleinzoon Philippus Martinus Dommerholt

Philippus’ kleinzoon Philippus Martinus
Dommerholt (1838) trouwde op 3 ok-
tober 1863 met Johanna Willemina
Hoekema (15 december 1840 - 20
maart 1937). Hij was van beroep bar-
bier, lantaarnaansteker en later ook
landbouwer. Uit dit huwelijk werden ge-
boren:
1. Jan Dommerholt, geboren op 13

april 1864, waarover later meer.
2. Manus Albertus Dommerholt, gebo-

ren op 24 oktober 1865. Ook over
hem later meer. 

3. Johanna Helena Dommerholt (15
januari 1867 - 30 maart 1890).

4. Levenloos kind, geboren 30 mei
1868.

5. Maria Dommerholt, geboren op 15
augustus 1869 en gehuwd met 
Hendrik Jan Duistermaat. 
Zij vertrokken naar Winterswijk.

6. Zwier Dommerholt, geboren in
1871 en gehuwd op 26 maart 1910
met Johanna Antonia Hengeveld. Hij
was bakker op De Hoek aan de Jop-
pelaan (nu cafetaria De Hoek).

7. Elisabeth Dommerholt, geboren op 2 juni 1873 en gehuwd met Antonie Al-
berts.

8. Jaantje Dommerholt, geboren op 24 augustus 1875 en gehuwd met Hendrikus
ter Harmsel. Hij was smid van beroep. Uit dit huwelijk werden geboren Jo-
hanna Willemina ter Harmsel, geboren op 2 februari 1899 en Hendrikus ter
Harmsel, geboren 17 juli 1902. Ze woonden eerst op Het Bijgeval aan de Mo-
lenweg in Gorssel, later aan de Koffiestraat in Eefde en na het overlijden van
Hendrikus ter Harmsel is haar vader daar ook komen wonen. Later heeft ze
samen met haar vader in de Planken Keet gewoond, die gestaan heeft gestaan
op de hoek Molenweg/Joppelaan. Omstreeks 1935 lieten ze de woning, nu Mo-
lenweg 60 en 60a met daarnaast een smederij bouwen, waar Hendrikus ter
Harmsel toen voor zichzelf is begonnen. Hij trouwde op 5 juni 1937 met Hen-
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drika Johanna Rietman. Ze kochten een stuk aangrenzende grond en lieten
daarop een woning, annex garagebedrijf met tankstation bouwen. De smederij
is nog tot 1973 in bedrijf gebleven en werd toen uitgebreid en verbouwd tot
winkel voor de verkoop en reparatie van rijwielen.

9. Levenloos kind geboren 24 december 1876.
10. Philippus Dommerholt, geboren op 21 maart 1878, Hij was molenaar en

trouwde op 14 november 1899 met Johanna Stevenden Veerman uit Olst. Ze
woonden eerst in Olst, daarna op Texel, vervolgens op Het Bijgeval en zijn
later vertrokken naar Schagen.

11. Hendrika Dommerholt (12 juli 1880 - 18 december 1883.

Eerste achterkleinzoon 

Philippus’ achterkleinzoon Jan Dommerholt, geboren op 13 april 1864, was van
beroep landbouwer en molenaar. Hij was op 4 augustus 1900 in Gorssel getrouwd

met Hendrika Reindina Haverkamp.
Zij was geboren op 16 oktober 1864
te Vorden. Aanvankelijk woonden ze
aan de Koffiestraat in Eefde. Uit dit
huwelijk werd, na in 1901 een leven-
loos kind, op 16 oktober 1902 hun
dochter Hendrika Johanna geboren.
In 1904 werd Jan Dommerholt ei-
genaar van het boerderijtje met de
naam Bloemenhof, aan de dorpszijde
van de waterdijk met een uitweg
naar de Molenweg, met ongeveer 
1 ha grond. Jan ging daar in 1908
wonen. (Voordien woonde daar de
familie Hendrik Hulzegge.) 
In 1928 is dit boerderijtje bijna vol-
ledig vernieuwd en vergroot tot de

huidige staat. Bij de woning stond aanvankelijk een schuur voor stalling van vee,
ruimte voor hooiopslag en een varkenshok en kippenhok, maar inmiddels zijn deze
verbouwd tot schuur en garage. 
Dochter Hendrika Johanna Dommerholt is op 17 november 1928 gehuwd met
Hendrik Jan Goorman (26 november 1897 – 10 november 1975). Hendrik Jan was
eerst van beroep landbouwer en machine bankwerker en was later werkzaam als
machinist op de tram Deventer - Borculo. Hendrika Johanna Dommerholt is over-
leden op 13 juni 2012 in bejaardencentrum De Borkel, waar ze de laatste jaren
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van haar leven werd verzorgd. Ze werd bijna 110 jaar. Zij was toen de oudste in-
woonster van Nederland. (Vroeger ging zij met eieren en fruit naar de markt in
Deventer om daar te verkopen.)
Hun zoon Hendrik Jan Goorman, geboren op 21 november 1930 en van beroep
machinebankwerker en metaalinstructeur, trouwde op 14 mei 1964 met Aaltje
Hendrika Lansink, geboren op 1 december 1939. Zij wonen nog steeds op de Bloe-
menhof, zo mooi vrij gelegen, bijna midden in het dorp en kijken op hun weiland
waar een paar mooie lakenvelder koeien grazen. Ook is daar nog de kolk (vroeger
ontstaan door een dijkdoorbraak) met wat eenden met daaraan grenzend het
prachtige openluchttheater. 

Tweede achterkleinzoon

Philippus’ tweede achterkleinzoon Manus Elibertus Dommerholt, geboren op 
24 oktober 1865, was op 4 mei 1891 getrouwd met Teuntjen Klein Kranenberg,
geboren op 16 september 1867 in de buurtschap Varssel te Hengelo G. Hij was
molenaarsknecht bij de Varsselse molen. Hij woonde eerst bij zijn schoonouders in
Hengelo G. in en daar werd dochter Johanna Willemina Dommerholt geboren op
6 januari 1893 (zij is overleden op 7 januari 1893). Hij is omstreeks 1892 naar Gorssel
gekomen waar hij in de Eesterhoek grond kocht om een huis en molen te bouwen.
Daar is ook zoon Antonie Dommerholt geboren op 23 september 1894.  Antonie
is overleden op 10 juli 1922. Manus Elibertus Dommerholt was timmerman van be-
roep. Helaas is hij met het bouwen van de molen niet klaargekomen en heeft hij huis
en molen verkocht aan Derk Johan Peerebolte, die de molen heeft afgebouwd. 
In 1894 vertrok Manus Elibertus Dommerholt en werd eigenaar van het boerde-
rijtje aan de Molenwegzijde van de waterdijk, groot 95.60 ha met huis, erf, tuin en
bouwland. Hij werd daar landbouwer. Dit boerderijtje heeft achter het huidige
pand Molenweg 18 gestaan. Manus bouwde er een schuur bij voor het stallen van
vee en voor opslagruimte (achter in de tuin van het huidige pand Molenweg 20).
Hier werden geboren: Johannes Philippus Dommerholt (26 januari 1897 - 19 fe-
bruari 1908); Manus Elibertus (Bertus) Dommerholt (15 maart 1903, ongehuwd
gebleven); Willem Dommerholt (21 oktober 1905).
In 1923 liet Manus Elibertus Dommerholt de huidige woning aan de Molenweg 16
bouwen om daar met zijn gezin te gaan wonen. Daarna is het oude boerderijtje
als schuur in gebruik geweest en in 1969 afgebroken. 
Zoon Willem Dommerholt is later eigenaar geworden van het pand Molenweg 16
en is daar een groentezaak begonnen, die hij samen met zijn broer Bertus heeft
gerund. Voor zover mogelijk verbouwden ze de groenten zelf en andere soorten
werden aangekocht. Naast groenteboer was hij ook nog boer, had rundvee en ook
nog een paard (Nora). Met paard en wagen reed hij door het dorp om de groenten
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bij de mensen aan huis te verkopen. In 1958 zijn ze er mee gestopt en is het pand
verkocht aan de familie Bötzel. Deze familie heeft het bedrijf voortgezet.
Willem Dommerholt was op 7 mei 1932 getrouwd met Hendrika Mensink, gebo-
ren op 21 maart 1903 in Almen. Uit hun huwelijk werd op 22 juni 1934 Maria An-
tonia Dommerholt geboren. Ze hebben eerst in een noodwoning gewoond,
achterin de tuin van het huidige pand Molenweg 20. Dit pand werd gebouwd in
1958 en daar zijn ze toen ingetrokken. De noodwoning is inmiddels verbouwd tot
dubbele garage, bergruimte etc.
Op 4 maart 1958 is Maria Antonia Dommerholt getrouwd met Jannes Udink, ge-
boren op 27 juli 1933. Zij vertrokken naar Voorst.
Hun kleinzoon, Waldy Udink, gehuwd met Martina Buitink is in 1987 komen wonen
in het huis van zijn (voorouders). Zij hebben het vergroot en gemoderniseerd en
wonen hier met veel plezier.

GEVELSTENEN (36)

Erve Olthof in Epse

Werkgroep genealogie

In Epse aan de Olthoflaan 12 ligt boerderij De Olthof. De Olthof was

een belangrijke boerderij en behoorde eeuwenlang tot het bezit van

het nabijgelegen klooster Ter Hunnepe. De boerderij is nu eigendom

van de gemeente Deventer en ligt aan de rand van een door deze ge-

meente te ontwikkelen bedrijvenpark.

Naam

De Olthof werd ook wel Oldenhove genoemd, in de verpondingslijsten van De-
venter komt Aldhoff voor en in 1381 vinden we Oldenhofstede erf.

Opgravingen

De Olthof is de laatste jaren bekend geworden door de opgravingen op het terrein
tussen het Epserbos en de A1, langs het dal van de Dortherbeek. De oudste vond-
sten stammen uit de Midden Steentijd: restanten van een kampement voor jagers.
De vroegste bewoners hadden geen vaste plaats om te wonen, ze trokken van
plek naar plek. Later vestigden ze zich op de hoge, droge en vruchtbare ruggen,
zochten een vaste standplaats en zo deed akkerbouw en veeteelt hun intrede. Bij
de opgravingen heeft men onder meer een grafkuil gevonden waar twee personen
boven op elkaar lagen, er is een urnenveld aangetroffen en ook een watermolen. 
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De boerderij

De eerste bebouwing ter plaatse dateert uit de twaalfde eeuw: iets ten noord-
oosten van de huidige Olthof is een boerderij uit die tijd aangetroffen. De oor-
spronkelijke boerderij had een rechthoekige, driebeukige plattegrond: wonen en
werken speelden zich af onder één dak en er was geen scheidingswand tussen vee
en bewoners. 
In de periode tussen 1280 en 1494 is De Olthof in bezit van het naburige klooster
Ter Hunnepe gekomen. Dit klooster was in 1225 gesticht als vrouwenklooster
met de naam Mariënhorst, als klooster voor rijke, adellijke dames. Het klooster
werd in 1257 door brand verwoest, maar in 1266 op een andere plek in de buurt
weer opgebouwd: Ter Hunnepe onder Deventer (Colmschate). 

Ter Hunnepe

Het klooster Ter Hunnepe bezat 24 erven, waarvan negentien in Gelderland.
Negen daarvan lagen in Epse: erven Olthof, Nijhof, Groot Bussink, Klein Bussink
of Diekman, Krukkeland, Hof te Bolderink, later nog Paalman, Rondenhof, Sun-
derkamp of Holterman en Het Dommerholt in Gorssel aan de IJssel. Olthof
was de oudste boerderij. 
Rond 1280 was er ruzie over de molens bij Ter Hunnepe en boerderij Olthof. Als
de molen op De Olthof maalde was er te weinig water op Ter Hunnepe. De uit-
komst na overleg was dat de molen op De Olthof werd afgebroken. 
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De bewoners: Olthof

De Sint Nicolaas- of Bergkerk in Deventer kreeg in 1207 een eigen parochie en
vanaf deze tijd behoorde Epse tot deze parochie. Geboorteaangiftes, huwelijks-
voltrekkingen en begrafenissen vonden vanuit Epse in Deventer plaats. Volgens de
kerkelijke gegevens in Deventer vinden we dan rond 1560 de eerste gegevens van
bewoners op De Olthof. 
Claas Albertsz. Olthof of Oldenhave en Seijne Driessen wonen dan op de Olthof.
Zij waren rond 1566 gehuwd. Seijne hertrouwde na de dood van haar man Claas
in 1604 in Deventer met Hendrik Albertsen, afkomstig uit Holten. Hendrik trouwt
in 1608 na de dood van Seijne met Marritje Assinck van Somervaert of te Hun-
nepe. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder zoon Claas
Hendriks Olthof.
Claas Hendriks Olthof trouwde in 1648 in Deventer met Wichmoet Hendriksen,
gedoopt in Laren, en na haar overlijden in 1650 hertrouwde Claas in hetzelfde
jaar met Hermken Claassen. Uit beide huwelijken werden zeven kinderen geboren,
waaronder een zoon Albert. 
Albert Claassen Olthof, gedoopt in 1665 in Deventer, trad in 1688 in het huwelijk
met Hendrikje Wolters Beunk, ook Boink genoemd, uit Epse. In 1699 trouwde hij
met Everdina Peters Lenderink uit Laren en in 1707 ging hij een huwelijk aan met
een veel jongere vrouw, Jenneken Roelofs te Wechel uit Diepenveen. Uit de drie hu-
welijken van Albert zijn tien kinderen geboren. Albert stierf in 1721en Jenneken bleef
als weduwe alleen op de boerderij. Op elke boerderij is wel een huwbare dochter
of zoon. Via visites, bruiloften of kerkgang kreeg men contact met andere jongeren
en zo huwde Jenneken in 1723 te Deventer in de Bergkerk met een zoon van erve
Beunk uit Epse, Hendrik Wolters Beunk. Hendrik Wolters Beunk komt dan op Olthof
te wonen en zijn naam verandert dan in Olthof, dus Hendrik Wolters Olthof. Het
huwelijk duurde maar een jaar, want Jenneken stierf in 1724 en Hendrik hertrouwde
in 1725 met Jenneken Willems van het erve Steenbrugge te Diepenveen.
Zoon Wolter Olthof, gedoopt in 1629 in Deventer, trouwde in 1763 met Maria
Roelofs Eggink van het Eggink uit Eefde (Warnsveld) Van de acht kinderen, op de
Olthof geboren, was Hendrika de oudste dochter. Zij was in 1796 getrouwd met
Derk Kloosterboer, geboren op Somervaert in Ter Hunnepe. Dit was het einde
van de familienaam Olthof op de boerderij.

De bewoners: Kloosterboer

Dan komen de Kloosterboers op de Olthof (Kloosterboer: boer van het Klooster:
Ter Hunnepe).
Derk Kloosterboer trouwde dus in 1796 met Hendrika Olthof. Dit echtpaar kreeg
twee kinderen, zoon Mannes, geboren in 1806 en Maria Willemina in 1808. 
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In 1813 werd het Stift ter Hunnepe opgeheven en de bezittingen werden in
1813 geveild. Zo heeft Derk Kloosterboer in dat jaar de boerderij Olthof ge-
kocht, groot 18 ha. 
Zoon Mannes (1806) trouwde in 1831 met Johanna Stormink. Er werd steeds
grond bijgekocht, want in 1832 was de boerderij ruim 43 ha groot. In deze tijd
werd ook het hele voorhuis verbouwd, er werd een grote boezemschouw aange-
bracht met een tegelplateau, waarop in het midden een vogelkooi is afgebeeld, en
er kwam een ijzeren brandkast in de grote keuken.
Mannes en Johanna kregen vier kinderen; zoon Derk Jan Kloosterboer bleef op
de boerderij wonen en trouwde in 1863 met Hermina Hendrika Nieuwenhuis, ge-
boren in 1842 in Diepenveen. Dit echtpaar bleef kinderloos.
In 1872 werd het hele achterhuis verbouwd: het werd verlengd met zes meter, er
kwam een stenen afscheidingsmuur tussen woongedeelte en de stallen met twee
bedsteden tegen de muur.
In de boog van het onderschoer is een sluitsteen ingemetseld met de initialen
DJKB en HHNH.

De Olthof verhuurd

In 1877 werd er een adver-
tentie geplaatst door Derk Jan
Kloosterboer voor verhuur
van boerenerve Olthof. Derk
Jan was nog maar 45 jaar oud.
De reden was waarschijnlijk
dat hij geen opvolging had of
iets kleiner wilde boeren. De
boerderij werd verpacht aan
Hendrik Stormink en Frede-
rika in ’t Hof tot 1890; in dat
jaar vertrok dit echtpaar naar
Diepenveen.
Derk Jan Kloosterboer liet

een nieuwe boerderij bouwen naast Olthof, ‘Nieuw Olthof’ genoemd en de grond
werd opgesplitst. De Olthof hield nog ruim 30 ha. over. 
In 1890 kwamen neef Hermanus Kloosterboer en Jenneken ter Borgel als pachters
op De Olthof. Jenneken stierf in 1900 en in 1901 hertrouwde Hermanus met Wil-
lemina Anna Nieuwenhuis.
In 1908 komen op Olthof Gerrit Kloosterboer en Jenneken Grootentraast; ze
vertrekken in 1914 naar Almen naar het ‘Nieuwe Ooijtink’.
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De boerderij behoorde nog steeds aan Hermina Hendrika Nieuwenhuis. Haar
man Derk Jan Kloosterboer was in 1887 overleden en zij was in 1888 hertrouwd
met Harmen Sluijter, spekslager in Deventer. Het echtpaar woonde sindsdien
ook in Deventer.

De Olthof verkocht

In 1907 werden beide boerderijen geveild. Koper van De Olthof werd Mr. Johan
Meinhard Eugène Duvelaer van Campen te Warnsveld en Nieuw Olthof werd ge-
kocht door Willem Dommerholt, die de kleine boerderij in september van het-
zelfde jaar weer verkocht, ook aan Duvelaer van Campen. 
De heer Duvelaer van Campen verkoopt in 1914 beide boerderijen: De Olthof
aan Hendrikus Haverkamp, landbouwer te Vierakker, en Nieuw Olthof aan Anto-
nius Marsman, landbouwer te Colmschate. 
Hendrikus Haverkamp en zijn vrouw Steventje Spieker kwamen met het hele gezin:
twee dochters en drie zonen: Riek, Willem, Hentje, Hendrikus en stiefzoon Hen-
drik Willem Schieven. 
Dochter Hendrika Stevendina (Hentje), geboren in 1904, huwde in 1930 met Ger-
hardus Hendrikus van Zeijts, geboren in 1907 te Bathmen. Dit echtpaar boerde
verder op De Olthof. 
Haar broer Willem Haverkamp, geboren in 1902, kwam na zijn scheiding van Jansje
Sanderman weer terug op De Olthof en hertrouwde met Dina Woertman uit
Brummen. De Olthof werd verbouwd, zodat er nu twee gezinnen konden wonen.
Beide echtparen waren kinderloos.
Gerhardus van Zeijts is in 1964 overleden en weduwe Hentje is tot 1976 als ei-
genaresse op De Olthof gebleven. De laatste boer op De Olthof was Gerard Was-
sink met zijn vrouw Annie Wentink.

Bedrijvenpark

In 2000 werd de boerderij Olthof door de gemeente Deventer gekocht vanwege
de plannen voor de aanleg van een bedrijventerrein. Wat de toekomst brengen
zal, is nog ongewis.

Literatuur:

Tussen Deventer en Epse, 10.000 jaar bewoningsgeschiedenis van het plangebied
Epse-Noord, F.J.M. Appels. Deventer, 2002.
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DE OLDE AEFSE BAEKE

Wim Rood

Toen ‘k ’s mons vrog, opzied van ’t huus kwamme, blaozen mien un schraole, iezeg
kolde en bie-j vlaogen straffe Noordoosten wind lieke in ’t gezichte. Op un haor
nao vlaog mien de pette van ’t heuf.
De geniepige, kolde wind trok mien biekans dwars deur de mechesterse bokse
hen. De sneeklökskes lei-jen slap en plat op de stiefbevror-n grond. ’t Is al ende
meart, hoge tied dat ut bie-j wieze van spreaken warm water geet reagenen. Maor
un old bekend gezegde beweart, dat un inholdenden meart geld weard is. Dus
lao’w ’t daor maor op hollen.
Onder ’t lopen nao ’t dorp knistern mien de snee onder de schoenen. Uut de
wind en achterlangs ’t Haveke, stik näos de baeke, he ‘k mien bie-j den anblik van
dit unieke stuksken Aefde wel’s af-evraogd hoe lange disse baeke ’t water al deur
ons dorp hef laoten stromen en waor de bron van disse waterloop lig.
Of ’t zo wean mot, loop ik ’s naomiddags bie-j un Deaventer antequariaat un book
tegen ’t lief van de bekende journalist en schriever W.H. Heitling, getitteld: “De
Achterhoek, kris, kras langs Berkel en Slinge”. Bie-j de bahaagleke warmte van de
aopen heard he’k ’s aovonds ’t interessante book in ene soeze uut-eleazen. Onze
hele Achterhook was volgens de schriever in de oertied un onbegaonbaor gebied,
met verraodeleke moerrassen, venen, woeste gronden en dichte bossen.
Vanaf de hoger geleagen streek langs de Duutse grens stroomden an ’t ende van
de laatste Iestied onmundig völle baeken en streumkes naor ’t leagere stroomge-
bied van den Iessel. In ’t wat vlakkere middendeel van de Achterhoek bleef altied
völs te völle water staon. Dat was ’n grote plaoge veur mens en dier.
De bekende dichter en landheer van De Wildenborch: A.C.W. Staring (1767-1840)
hef zich zien leaven lang bezig-ehollen de waterafvoer te verbeateren. De anleg
van veengöten deden ’t oavertollige water sneller weglopen, zodat de woeste gron-
den konden wod-n ontgonnen. Op de wat hoger geleagen zandruggen, langs de
streumkes vestigden zich mensen, die hun bestaon vonden in de akkerbouw en
veeteelt. De Berkel met zien 23 ziedstreumpkes is hier een mooi veurbeeld van.
De schier ontelbare waterlopen en de generaties lange inspanningen van de be-
woners hebt ’t prachtige, afwisselende coulissen landschap van de Achterhoek
vorm -egeven

Mar noe earst ’t antwoord op mien vraoge aover ’t ontstaon van de Aefse baeke.
Sinds mensenheugenis borrelt op verscheidene plaatsen in de dichte bossen onder
Verwolde water naor baoven.
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Met mekare vormt ze de Verwoldse baeke. Via Laorne slingert de waterstroom
zich, als de Möllenbaeke, richting Harfsen en krig hier de name Harfsense Baeke.
Zo ongevear bie-j de Voortmansbrugge an de Elzerdiek kump de baeke as Aefse
Baeke het dorp Aefde binnen, meanderend deur de weiens vervolgt de olde loop
zien weg achter ’t Hoog Barge langs en kronkelt via de achterkante van landgoed
’t Haveke naor de stenen brugge.
Wieterop volgt de baeke links ’t Spiekerse bosch en de andere kante de vroggere
weiens van ’t Nuessink en ’t Altena. Uuteindelijk stroomt ’t water un endjen veur-
bie-j boerderieje De Luchte in ’t Twentekanaal. Van oorsprong stroomde de baeke
via de Polbake rechtstreeks in den Iessel.
Staonde op de hoge holtwal. achter de bungalows van ’t Hoge Barge krie-j un
wieds uutzicht aover ’t baekdal. An de breedte is goed te zeen dat d’r vrogger völle
mear water deur ging. 
Noe vandage an de dag nogal wat praoterieje gangs kump hoe Aefde d’r in de toe-
komt mot kommen uut te zeen, zo’k zo zegg-n: vergeat neet de olde loop van de
Aefse baeke un prominente plaatse toe te kennen. Eeuwenlang hef dit streumke
de vanolds bekende boerderiejen en butenplaatsen van ’t noodzakelijke water
veurzeen.
Links en rechts, van begin tut ’t ende hebt zich hier vanaf de vieftiende eeuw men-
sen -evestigd.
Olde historische namen zoas: De Voort, De Pas, De Kweppel, Peppelenbosch, 
’t Spijk, ’t Haveke, ’t Barge, ’t Nuessink, ’t Altena, ’t Uterink, De Luchte, De Peerde-
kamp, enzovoorts, bint nog altied bekende begrippen in de Aefse gemeenschap.
Langs de gronden van dit riviertje kwam ’t leaven van het dorp op gang. D’r was
immers water.
‘k Zol iedereen willen anrao-jen: gao ’s kieken, loop d’r ’s langs. Zo’n stuksken old
kultuurlandschap zie-j nog maar zelden.
Un goed begaonbaar wandelpad langs de baeke van begin tut ende zol un mooie
anwinst kunnen wean veur het dorp. Un bänksken hier en doar um van ’t uutzicht
te genieten, met een paar info-bordjes met un korte beschrieving van de boerde-
riejen in de buurte en de veldnamen kunt er toe biedragen dat de geschiedenis
van dit olde landschap neet in de vergeatelheid raakt. 
Un goeie raod hierbie-j: bezint veur da-j begint, want wat weard is wa-j doot, is
ook weard da-j ’t goed doot.
Helaas maken wie-j in disse jachterege tied te vake met dat tussen de wille en
de aod un bre-je straote lig. Alles hunk van regels an mekare. Ut uutvigelieren
van ’t een en ander zu-w maor an de gelearden aoverlaoten, mog d’r ooit iets
van kommen.
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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
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

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

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
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Keukenstudio Stormink, Hoofdstraat 25
Loonbedrijf H. Boschloo & Zn, Gorsselse Enkweg 2A
Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk BV, Hoofdstraat 44
Smits van Waesberghe Makelaars, Hoofdstraat 39B
Thoma & Bennink’s Landerijenbureau, Hoofdstraat 47
Touwslagerij Steenbergen, Veldhofstraat 10A
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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

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
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Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.

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.  NL12RABO 0301 4056 11 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 donderdag van 10.00 - 17.00 uur en elke tweede zaterdag

van de maand van 9.00 tot 17.00 uur.

Gelders Archief, Westervoortsedijk 67D, 6827 AT Arnhem, tel. 026 - 3521600,

www.geldersarchief.nl
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