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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
EN DE REDACTIE

Op zaterdag 13 mei 2006 werd, weer met groot succes, onze jaar-
lijkse genealogische dag gehouden. Zie voor een verslag van deze
dag elders in dit Markenboek.
In ons meinummer heeft u het excursieprogramma voor dit jaar
kunnen lezen. De eerste twee excursies hebben inmiddels plaats-
gevonden. Voor de excursie naar 's Hertogenbosch op 12 september
2006 nog even enkele zaken op en rijtje:
Vertrek om 08.00 uur bij het gemeentehuis in Gorssel; terug om
circa 18.15 uur.
Aanmelding voor vrijdag 18 augustus bij Fenny Woertman, tel.
0575 492021, Henk Pelgrum, tel. 0575 431781 of Henk Bruil, tel.
0575 491822.
Kosten € 37,50 p.p. voor leden en € 42,50 voor niet-leden. Gaarne
dit bedrag overmaken op Rabobankrekening 3014.05.611 ten
name van oudheidkundige vereniging De Elf Marken te Gorssel,
onder vermelding van 'excursie'.
Graag opgeven voor u geld overmaakt! Bij annulering is teruggave
van uw betaling niet mogelijk, wel kan in uw plaats iemand
anders mee. Bij onvoldoende deelname gaat de reis niet door.

Lezingen en dia-avonden

Eefde: Het Hart, donderdag 19 oktober 2006
Michel Groothedde, stadsarcheoloog van Zutphen, komt ons met
behulp van foto's vertellen over de recente opgravingen in
Zutphen. Hij geeft tevens gelegenheid tot het stellen van vragen
over de archeologie van het gebied in Eefde dat gebruikt zal 
worden voor de westelijke omleiding van de N348. 
Aanvang: 20.00 uur.

Almen: HCR De Hoofdige  Boer, donderdag 7 december 2006
De heer H. van Rijn zal ons voor de pauze vertellen over zijn auto-
biografie Huilen In De Zon (ISBN90-5730-115-6). Het is het 
verhaal over een Amsterdams jongetje dat in de jaren dertig van
de vorige eeuw in een groot en streng opvoedingsgesticht in
Hoenderloo op de Veluwe wordt geplaatst. Het is een zeer boeiend
boek. Men zal versteld staan en tegelijkertijd ontroerd worden te
zien hoe het jochie zich weet te handhaven en zo een basis legt
voor een zonnige toekomst.
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Na de pauze vertelt hij met gebruik van dia's over het Museum
voor Heiligenbeelden in Kranenburg. Dit museum was het doel
van onze middagexcursie op 5 augustus 2006.
Aanvang: 20.00 uur.

De volgende lezingen zijn op donderdag 18 januari 2007 in Epse,
op donderdag 1 maart 2007 in Almen en op dinsdag 27 maart 2007
in Gorssel. Meer hierover leest u in het novembernummer.

Op 1 juni 2006 waren we met een flink aantal leden van onze ver-
eniging aanwezig bij de opening van de grotendeels vernieuwde
eendenkooi in de buurtschap De Schoolt. Ook hierover leest u
meer in dit Markenboek.

Kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk zaterdag 
30 september 2006 bij de redactiecommissie binnen te zijn (indien
mogelijk met afbeelding).
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VERSLAG VAN DE CONTACTDAG GENEALOGIE
OP 13 MEI 20062006

H.G. Pelgrum, werkgroep genealogie

Het was al weer de twaalfde keer dat een dergelijke dag door de
afdeling genealogie van De Elf Marken werd georganiseerd.
Ongeveer 250 bezoekers kwamen naar het Richtershuis in
Harfsen.
Het zijn niet alleen doorgewinterde genealogen die ieder jaar weer
terugkomen. Voor iedereen die op de een of andere manier wat
meer wil weten over zijn of haar voorouders of over de bewonings-
geschiedenis van een woning is er wel wat te vinden. Bijzonder
opvallend is dat niet alleen gepensioneerden hun weg naar het
Richtershuis vinden, maar dat ook verschillende jongeren hun
interesse tonen. 
Vele standhouders zijn hier ieder jaar aanwezig met telkens weer uit-
gebreidere persoonsgegevens in hun computerbestand. Andere stand-
houders zweren bij hun prachtige plakboeken, die het resultaat zijn
van jarenlang speurwerk. De historische verenigingen uit de omge-
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ving, zoals die uit Lochem en Bathmen, waren weer present. Het
Stads- en Streekarchief Zutphen liet oude historische kaarten zien.
Zoals ieder jaar was de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en
Boerderijonderzoek (OSGB) weer met een stand aanwezig.

Het OSGB heeft van alle plaatsen uit de Achterhoek bijna alle
doop-, trouw-, overlijdens- en lidmatenboeken door middel van
transcripties toegankelijk gemaakt voor iedereen. Geen wonder
dat er elk jaar steeds weer veel belangstelling is voor hun boeken.
De heer Peppelman, vergezeld door zijn vrouw en zoon, gaf ook dit
jaar weer inzage in het register van de graven op het kerkhof in
Gorssel en Almen. Sinds een aantal jaren wordt op de genealogi-
sche dag een familienaam uit deze omgeving als extra thema voor
deze dag uitgewerkt. Nadat in voorgaande jaren de namen
Pasman, Brummelman, Beltman en Wesseldijk centraal stonden,
is dit jaar aandacht besteed aan de familienaam Tuitert. 
Waar het stamhuis van de familie Tuitert in 1730 stond, is nog
steeds niet definitief vastgesteld. Vermoedelijk is de familie
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afkomstig van het Dijkman, een boerderij aan de Joppelaan in
Gorssel, die nu door de familie Vrielink wordt bewoond. Ook is het
mogelijk dat ze van de Drie Kieften afkomstig zijn  of van een
boerderij die reeds is afgebroken. Zeker is dat ene Derk in 1822 is
overleden op 't Dijker, nu Dijkman in Epse. Nog steeds wonen vele
Tuiterts in deze streek. Met name in Gorssel en Holten komt de
naam veel voor. 
Annie Albers en Annie Nijenhuis zijn het afgelopen jaar druk in de
weer geweest om van de nazaten van Gerrit Tuytert/Tuitert/ -
Derksen alle gegevens boven water te halen. Zij werden geholpen
door Gerrit Verstege, die bovendien minutieus een familieschema
heeft ontworpen. Velen hebben genoten van het resultaat van de
noeste arbeid van dit drietal. In een aantal vitrines waren alle
Tuiterttelgen vanaf 1757 via duidelijk ingekleurde familiesche-
ma's aangegeven. Dankzij de foto's die bij elke familietak waren
geplaatst kon iedereen snel ontdekken waar hij of zij in het stam-
boomschema te vinden is. In de ochtend werd aan Bé Tuitert, een
zeer betrokken lid van De Elf Marken, het eerste exemplaar van
het prachtig uitgewerkte Tuitertboek aangeboden. Het was verma-
kelijk om te zien hoe vele Tuitertjes elkaar na jaren weer terugza-
gen of ineens ontdekten hoe hun familierelatie in elkaar zat. Met
een familieboek, of soms een aantal boeken voor hun andere fami-
lieleden, onder de arm togen ze naar huis om alles nog eens rustig
na te lezen.

Tijdens het samenzijn met de standhouders, na afloop van deze
geslaagde dag, bleek dat er behoefte bestond om in de herfst nog
een keer onder elkaar bijeen te komen. Immers. veel bezoek is heel
leuk, maar daardoor heeft men zelf te weinig tijd om elkaar te ont-
moeten. Op 30 september 2006 komen we daarom weer bij elkaar.
Misschien ontstaan tijdens dit treffen nog weer ideeën, waar we
bij een volgende genealogische dag ons voordeel mee kunnen doen.
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NOTARISKANTOOR DE NEELING

W. ter Meulen-Breukink

De nu 91-jarige Eduard de Neeling kent het notarisambt als geen
ander. Geboren als zoon van een notaris trad hij in dienst bij zijn
broer J.B. de Neeling (roepnaam Bob) die in Eefde het kantoor van
zijn vader overnam. Van 1950 tot 1980 was hij hier aanvankelijk
klerk, later 'notarieel medewerker' genoemd. Ambtsgeheim staat
in vergulde letters in het vaandel van de familie. Toch weet
Eduard een prachtig tijdsbeeld te schetsen. Samen met zijn neef
Paul, zoon van de overleden notaris J.B. de Neeling, worden herin-
neringen opgehaald.

Als middelste zoon van een gezin met zes kinderen werd Eduard
in 1915 geboren in Middelburg. Hier had zijn vader twintig jaar
lang een notariskantoor. “Daarnaast had hij ook min of meer een
bank van lening”, vertelt Eduard. “De Rabobank bestond nog niet.
Als mensen geld nodig hadden dan vroegen ze de notaris om een
lening.”
In 1931 verhuisde het gezin naar het statige notarishuis met de
naam 'Bornia' aan de Rustoordlaan in Eefde. Dierbare herinnerin-
gen hebben zowel Eduard als Paul aan dit fraaie huis. “Het huis
dateert uit 1898. Het werd destijds gebouwd in opdracht van nota-
ris Vos. Toentertijd vlakbij het gemeentehuis”, vertelt Paul.
“Aanvankelijk had het huis een plat dak. Er was zelfs een carbid-
hok, een ruimte met dikke muren. Het huis werd namelijk verlicht
door carbidlampen. Er was een prachtige ouderwetse keuken.
Achter het huis een prieel met rieten stoelen. Pas in 1965 werd
het gemoderniseerd.” Paul is dan twaalf jaar. 

Erfhuizen
Graag gaat Eduard met zijn broer mee als er ergens een erfhuis is.
Vanaf een boerenwagen worden de inboedel en levende have
geveild. Ook herinnert hij zich de veiling van de inboedel van de
Ravensweerd in Gorssel na het overlijden van de familie De Jong
Schouwenburg. Vier dagen was er verkoop. “In een grote tent in de
wei bij het huis werden alle stukken getoond en geveild.” In een
lijvig boekwerk, honderd pagina's dik, staat de boedel omschreven.
Van antieke schilderijen, gobelins, tot donzen dekbedden. “Mijn
moeder kocht er een 24-delig servies dat zij deelde met een nichtje.
Uit het buitenland kwamen zelfs de kopers. Heel indrukwekkend.”
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Oorlog 
In de oorlog moesten enkele huizen uit de Rustoordlaan voor de
Duitsers worden ontruimd. Ook huize Bornia was in 1943 aan de
beurt. De familie was al bezig over te huizen naar 't Hungerink. In
een laatste poging de gedwongen verhuizing te verijdelen werd een
zus van Eduard op de Duitse commandant afgestuurd. Het is aan
haar kordate optreden te danken dat ze toch mochten blijven. Dat
wil zeggen, de Duitsers legden beslag op de eerste etage, de rest
van het huis bleef voor de familie. Dat werd krap, want behalve de
gezinsleden woonden er op dat moment nog drie gezinnen bij hen
in, waaronder de beide klerken. Bij de bevrijding zaten zij met
achttien man in de kelder.
Tijdens de oorlogsjaren lag alles stil. Voor een notaris was er ook
weinig werk. Dat begon weer na de oorlog. Voor het passeren van
een akte zijn er getuigen nodig. In die tijd een bijbaan voor een
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De heer Poestkoker is veertig jaar medewerker aan het notariskantoor. 
V.l.n.r. notaris J.B. de Neeling, burgemeester Thate en het echtpaar Poestkoker

Tijdens die veiling in 1978 v.l.n.r. Eduard de Neeling, Bob (J.B.) de Neeling en
(af)slager Oosterveld. De naam van de persoon rechts is onbekend.



aantal ouderen uit de Koffiestraat en de Meijerinkstraat, herin-
nert Eduard zich. “Berkenbosch de timmerman, Geltink de klom-
penmaker, Wassink de groenteman en oud-spoorman Wuestenenk
traden regelmatig aan. Wanneer het zover was werd een mede-
werker erop uitgestuurd om deze mensen te waarschuwen. In de
namiddag togen zij, gestoken in hun zondagse pak naar het nota-
riskantoor. Voor een klein bedrag waren zij dan getuige. Hun
namen komen dan ook op de meest verschillende akten voor. 
Van 1930 tot 1955 was vader Aalbert in Eefde notaris. In 1955
wilde hij dat zijn zoon Bob, J.B. de Neeling, hem zou opvolgen. Hij
was toen in de tachtig. Een pensioengerechtigde leeftijd was er in
die tijd niet, en pensioenfondsen evenmin. De overname ging niet
zonder slag of stoot, want in het notarisambt gold anciënniteit.
Dat wil zeggen, de kandidaat-notaris die het langst op de 'wacht-
lijst' stond was aan de beurt om het kantoor over te nemen. En er
waren een paar van die kandidaten. De Gorsselnaren zagen de bui
hangen. In allerijl werd een comité van aanbeveling gevormd,
bestaande uit een paar notabelen. Zij schreven een aanbevelings-
brief naar de minister. Een Almense boerin verwoordde de vrees
als volgt: “Hou het vooral vertrouwd olderwets. Anders zouden we
ons hele hebben en houwen nog weer een keer op tafel moeten leg-
gen.” Deze uitspraak geeft aan dat het ambt van notaris vooral
een vertrouwenszaak was.

Tekstverwerkers waren er niet. Alles werd gedaan op de typema-
chine. Om te kopiëren werden akten meerdere keren overgetypt.
Eduard verstond de kunst om foutloos op topsnelheid te typen.
Een notaris moet echter onberispelijk werk afleveren, dat vond
ook broer Bob, de notaris. Soms moesten de kinderen helpen bij
het corrigeren. “Als dertienjarige moest ik bijvoorbeeld de akte die
oom Eduard had overgetypt voorlezen aan vader. Hij zat met een
potlood in de hand en controleerde minutieus.” Zonder haperen
kan Paul de geijkte tekst uit zo'n akte nog opdreunen. Pas toen
kandidaat-notaris Galle in 1969 toetrad tot het kantoor kwamen
er tekstverwerkers. “Ik moest nog een examen doen om te laten
zien dat ik er mee om kon gaan”, vertelt Eduard.

Later gaat ook zoon Paul graag mee naar de erfhuizen. “Het was
altijd een leuke happening. Naast kopers waren er veel kijkers die
wilden weten wat de prijzen zoal waren. Het was ook een sociaal
gebeuren, iedereen was er.” Er waren in die tijd mensen die als
bijverdienste gingen inzetten. Een bodemprijs werd zo vastgesteld.
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Een bepaald percentage was voor deze inzetter. Tijdens de veiling,
een week later, werd er afgeslagen tot iemand 'mijn' riep. Paul:
“Naarmate de prijs daalde steeg de spanning. En soms gebeurde
het natuurlijk dat iemand aan het huis bleef 'hangen': er was dan
geen koper en de inzetter moest het betreffende pand afnemen.”
Eerst vader en later zoon Oosterveld waren vijftig jaar als afslager
aan het kantoor verbonden. In het dagelijkse leven waren zij sla-
ger in Gorssel.

Ruzie tussen familieleden als het om de verdeling een erfenis gaat
is van alle tijden. Lang voor de term mediator was uitgevonden
beoefenden vader Aalbert en zoon Bob dit vak al. Paul: “De emo-
ties konden hoog oplopen. Op zaterdag, zijn vrije dag, liet vader de
partijen op kantoor komen en probeerde dan te bemiddelen.”
Drie generaties cliënten heeft Bob de Neeling als notaris meege-
maakt, vertelt Paul. “Als laatste maakte hij de grote omslag in de
landbouw mee in de jaren zeventig. Dat de boeren zich in diepe
schulden staken vond hij een zorgelijke ontwikkeling.” Op 1
augustus 1978 nam notaris Galle het kantoor over van Bob de
Neeling. Twee jaar later beëindigde Eduard zijn functie als nota-
rieel medewerker. Vijftig jaar lang was de naam De Neeling ver-
bonden geweest aan dit notariskantoor in Eefde, een tijdperk
kwam ten einde.
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HUIZE KEBOJO

M. Kuiper-Verkuyl

Huize Kebojo, Rustoordlaan 9 in Eefde, tot 1951 huisnummer E
668. Ook de naam is veranderd. Het wordt nu Beukenhof
genoemd.
Een nieuwe eigenaar kocht het huis op 1 mei 1940 van ir. Banz,
fabrikant te Zutphen. Er was één hectare tuin bij. 
Die nieuwe eigenaar was Arie Verkuyl, mijn vader. Hij had een
Indisch verleden. Afkomstig uit de Betuwe, in 1883 in Lienden
geboren, getrouwd met Cor van Esterik uit Eck en Wiel, geboren
in 1890. Ze trouwden in 1910 en brachten vier goede jaren door in
Appel, bij Nijkerk, waar ze twee zoons kregen vlak na elkaar. Mijn
vader was daar hoofd van een school.
Uit idealisme vertrokken ze naar Noord-Celebes (Nederlands Oost
Indië). Mijn moeder - een blondje van 24 jaar met twee kleine jon-
gens aan haar rokken en slechts lagere school - moest daar zo'n
twintig jonge meisjes leren hoe ze goed een huishouding moesten
bestieren.
Mijn vader werd er hoofd van een meisjesschool voor dochters van
Hoofden. Hij bouwde in die jaren een nieuwe school. Later werd
hij aangesteld aan een Hollands-Chinese kweekschool met inter-
naat, in Malang op Oost-Java. Hij was er lid van de gemeenteraad
en de kerkenraad. Zij kwamen met drie kinderen naar Malang
(Dit, Daan en Nel). De twee oudsten (Dolf en Joop) hadden ze voor
hun opleiding in Holland achter moeten laten. In Malang werd ik
geboren (Miep). In 1933 keerden we terug. Mijn vader werd van-
wege de crisis gepensioneerd. Hij was toen vijftig jaar.
In Holland ging hij meteen werk zoeken. Via Brummen kwamen
we in Zutphen, waar we een jaar aan de Deventerweg woonden.
Vandaar kwamen we terecht aan de IJsselkade 6. Een oud hotel
met prachtige marmeren gangen en trappen en beeldhouwwerk,
waar vader een internaat oprichtte voor achttien jongens die hulp
nodig hadden bij hun huiswerk, of van wie de ouders in het buiten-
land woonden.
Na zes jaar moest hij het kalmer aan gaan doen. Er was al een
opvolger. Hij kocht Kebojo en kreeg op 1 mei 1940 de sleutels. 
Op 10 mei werd er om vijf uur 's ochtends gebeld door de politie.
“Het is oorlog, u moet weg!” De IJsselkade werd ontruimd. 
De meeste jongens uit het internaat werden ondergebracht bij
leraren. Een paar jongens die nergens ondergebracht konden wor-
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den, gingen mee naar Kebojo. Zo brachten wij dus die zonnige,
schrale oorlogsdagen door op Kebojo. 
De naam van het huis was ontstaan uit een samentrekking van de
namen van de 'Banz'-kinderen: Kees, Boy en Jo. Wij ontdekten al
gauw, dat Kebojo in het Maleis 'hoogte' betekent en aangezien het
huis hoger lag dan de tuin, vonden wij die naam zeer passend, ook
voor ons. 
Na 10 mei vertrokken wij weer naar Zutphen.

In juli zijn we verhuisd naar Kebojo. Vader zat onmiddellijk in de
kerkenraad en in het bestuur van de christelijke school in Eefde.
Hij gaf ook godsdienstlessen aan de openbare school en hij preekte
soms.
Het huis had een heerlijke tuin met een groot grasveld en borders,
daar achter een bessentuin met een schuilkelder, dan een langge-
rekte moestuin met bessen, frambozen, aardbeien en appel-,
peren- en kwetsenbomen. Daarachter een sloot, weiland, een bos
met bosanemoontjes in het voorjaar en dan het kanaal. Ik heb veel
repetities aan het kanaaltrapje zitten leren in die jaren. Het was
een zálig huis! Ons vaste gezin bestond uit vader en moeder, Mien
onze Minahassische stiefzuster (Minahassa is een deel van Noord
Celebes) die ons altijd vrijwillig gevolgd was, een à twee jongens in
de kost en ik. Mijn oudste zuster Dit was tot haar huwelijk in 1942
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radio Piet van der Meulen. 



met Jaap Posthumus Meyjes ook nog thuis. Zus Nel was onderwij-
zeres, later studente aan de Zendingsschool in Leiden. Mijn broer
Daan was op de MTS in Amsterdam. Ikzelf zat op het Christelijk
Lyceum, nu in de tweede klas en fietste op en neer naar de
IJsselkade. 
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ten van Kebojo

Op weg naar Zutphen.



De eerste jaren verliepen rustig, op de soldatenmarsen van de
Duitsers uit de Detmerkazerne na. Die kwamen altijd liedjeszin-
gend langs.
Het leven ging door. Geruchten deden de ronde. Vliegtuigen
bedierven onze nachtrust als ze brommend overvlogen, jagers
beschoten elkaar. Zoeklichten kruisten elkaar aan de avondhemel.
En elke avond moest er verduisterd worden, luiken dicht en plan-
ken voor de ramen. 
In 1943 werd het menens, de jodenvervolging nam toe. Mijn broer
dook bij ons onder. Mijn vader vond dat wel gezellig en er werd
veel gebridged. Twee van onze Indische kennissen/families moes-
ten evacueren. 
Mijn vader kreeg het voor elkaar dat de familie De Koning intrek
mocht nemen bij 'freule' Van Der Mersch (juffrouw van der
Mersch, die in het dorp 'de freule' werd genoemd). Ze woonde op
'Sleight Farm' - een Engels landhuis - aan de Meijerinkstraat in
Eefde. 
Mijnheer De Koning (oom Thijs) had preekbevoegdheid als oud-
zendeling en heeft vaak gepreekt in onze kapel (nu de Kwalitaria).
Hij was een grote forse man met erg veel gevoel voor humor. Hij
was nergens bang voor: ”Op elke bomscherf staat een naam...” was
zijn gezegde. Zijn kleine Minahassische vrouw kon erg lekker
koken. 
Ze hadden drie kinderen: Theo, Cocky en Elviere. Dat was voor mij
erg gezellig; ik kende ze al van jongs af aan. En bij Kuiper, de bak-
ker, kwam de familie Beljaars met twee dochters, ook van mijn
leeftijd. Henny was in Arnhem op school en Gerda op het Lyceum.
In hun huiskamertje aan de Schoolstraat is nu de Wereldwinkel
gevestigd. 
En zo koersten we op het laatste oorlogsjaar aan. Bombarde -
menten aan de Boedelhofweg en Schoolstraat (kettingbommen)
maakten tante Jet Beljaars zó bang dat ze al gauw naar ons toe
vluchtten.    
Zo werd het huis aardig vol, maar de school ging door. Ik begrijp
niet hoe ik dat gedaan heb, want 's nachts zat je soms uren buiten
in de schuilkelder of in de kelder onder het huis. 
Het 'rustige' schoolbezoek kreeg een einde in de herfst van 1944.
In september haalden we nog wel ons rooster op - ik zat toen in de
zesde klas van het gymnasium - maar we gingen niet meer naar
school. Dolle Dinsdag en de ontploffing van de munitietrein maak-
ten er een einde aan. Ons huis werd gevorderd. We mochten blij-
ven, maar we kregen inkwartiering van negen soldaten! Wat we
overhielden was een keuken en bijkeuken, verwarmingshok en een
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piepklein eetkamertje. Daarin stond een eettafel met stoelen en
ook nog een orgeltje. Boven hielden we twee middelgrote slaapka-
mers met badkamer en toilet en een kleine slaapkamer over. De
Duitsers hadden beneden de grote zitkamer met serre, het kan-
toortje waar ze een radiocentrale in vestigden die 'Issum 390' heet-
te. Boven hadden ze ook de hele zolderverdieping. Overal in de
Rustoordlaan kreeg men inkwartiering. Bij de Brummelmans
naast ons (hun vader was krijgsgevangene) troonde een Feldwebel
met adjudant en op Marialust zat een kapitein. Wij hadden alleen
gewone Wehrmachtsoldaten. Wij hadden inmiddels ook de verloof-
de van broer Daan (die uit Arnhem weggebombardeerd was) in
huis, plus mijn zwager en zus die hun huis aan de burgemeester
Dijckmeesterweg door de munitietrein totaal verwoest zagen. 
Er kwamen dus veel mensen op Kebojo: mijn vader en moeder, zus
Nel van 23 jaar, die af en toe als onderwijzeres kinderen van boe-
ren in de buurt nog wat bijspijkerde omdat er geen school meer
was en ik, zus Dit en zwager Jaap die op zijn hoge fiets door wind
en weer zijn praktijk in stand hield tot ver in de omtrek (zoals
Almen en Laren). Hij was heilgymnast/masseur, zoals je dat toen
noemde. Mijn broer Daan en Hetty Kobus.
Dan de familie Beljaars, vier mensen, die zich af en toe weer in de
Schoolstraat waagden, maar toch meestal bij ons waren, en Mien.
Totaal dus dertien burgers en negen soldaten. Dat zal wel de hoog-
ste bezetting van het huis zijn geweest: tweeëntwintig personen.
's Nachts werden we vaak uit bed getrommeld door mijn vader die
zoals Jaap zei: “de vliegtuigen al in Londen hoorde opstijgen.”
's Avonds met z'n allen in dat kleine eetkamertje: we tekenden
elkaar, er werd gebridged, er werd gezongen bij dat gammele
orgeltje. Soms kregen we applaus van de Duitsers naast ons. Wij
gebruikten ook elektrisch licht. De soldaten waarschuwden ons als
de Feldwebel op bezoek kwam. Dan moesten we de peertjes uit de
lamp draaien, want anders zou hij kunnen voelen dat we  elektri-
citeit gebruikten. In principe spraken we niet met de Duitsers,
maar af en toe stond er een Duitse kuch (brood) op de eettafel en
de adjudant van de Feldwebel kwam vaak om viooltjes vragen om
in een brief naar huis te sturen. Toen een van de mannen, thuis
slager van beroep, terugkwam van verlof, huilde hij bij mijn vader
uit: alles was weg geweest, zijn vrouw, kinderen en huis, ausra-
diert (weggevaagd).       
Zo kwam het front steeds dichterbij. Mijn zwager werkte bij Het
Parool. Hij verspreidde met mijn broer Engelse nieuwsberichten,
wij brachten ze af en toe ook rond. Toen het Ardennenoffensief
misging, moesten de soldaten die bij ons waren naar het front. Ze
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hadden zich bij ons correct gedragen. Wat daarna kwam was bar
slecht; rauwe kerels, jonge ventjes. 
Ook zij gingen weg en de bombardementen en beschietingen
namen toe. 's Nachts sliepen we niet meer in huis, maar in de
schuilkelder. De familie Beljaars en wij, mevrouw Brummelman
met Wil en Heleen (van mijn leeftijd) en opoe met haar verzorgster
tante Minke. Mijn zwager en zus Dit waren inmiddels naar
Gorssel in een boerderij aan de IJssel met de familie Goedhart. Hij
was arts in Gorssel. We waren met veel mensen elke nacht. Dat
gaf een heel ritueel: om acht uur - er was avondklok - naar de
schuilkelder, om halfelf klaar maken voor de nacht. “Gaan we al
krioelen?” Zei mijn vader dan. Plassen op een emmer in het por-
taaltje.
Toen op een dag kwam broer Daan met het bericht, dat er soldaten
in het weiland liepen en ja, hoor, het waren Engelsen! Het werd
een bevrijding met hossen en vlaggen en een groot gevoel van
opluchting. Mijn verjaardag op 8 mei werd groots gevierd: ik was
achttien en het land was bevrijd!!
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Verjaardag op Kebojo in 1943. 
Bovenste rij: Jaap Postumus Meyjes, Gre Eysinga, Ab Brummelman, Gerrit
Pardijs, Edu de Neeling, Daan Verkuyl. Tweede rij: Miep Verkuyl, Dit Posthumus
Meyjes-Verkuyl, Tineke de Neeling, Gerda Beljaars, Willy Brummelman (later
Drewes), Henny Beljaars, Heleen Brummelman, Mien Brummelman, Hetty Kobus
(verloofde van Daan), Nel Verkuyl, Lies de Koning, Meester Berenpas. Tussen Nel
en Lies de heer Dijkstra, leraar aan het christelijk lyceum. Derde rij: Leida
Voerman, Jet Beljaars, Cor en Arie Verkuyl, Hendrik Meyer uit Den Haag, de heer
Dijkstra en echtgenote, Jantje Pardijs, mevrouw Berenpas. Onderaan: Dien
Meijer, Mien Tumbuan, mevrouw Kruis.



Toen verspreidde iedereen zich over het land. In 1949 vertrok onze
Mien Tumbuan naar Indonesië; ze had heimwee naar Celebes.
In 1957 trouwde ik vanuit dit liefelijke huis met Jan Kuiper, zoon
van Dr. Kuiper, arts te Doesburg. 
In 1961 stierf mijn vader; het was het eerste sterfgeval in het huis. 
Nu werd het tijd de bakens te verzetten. De familie Posthumus
Meyjes (mijn oudste zus) verhuisde naar Gorssel en mijn moeder
naar een aanleunwoning bij de Borkel. Het huis werd verkocht. 
1940 - 1963. Wat gebeurde er veel in die tijd! En wat jammer nu te
moeten constateren, dat de bloemrijke naam Kebojo thans is ver-
anderd in het droge fantasieloze 'Beukenhof'. Is er nog terugkeer
mogelijk? Er zal nog veel te vertellen zijn uit de historie van
Kebojo. Maar zo hectisch als in onze periode zal het toch niet
geweest zijn. Een huis zou veel kunnen vertellen, als het dat kon.
Ik wens de huidige bewoners evenveel lieve herinneringen toe!!
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Bevrijdingsfeestje met Engelsen bij bakker Kuiper, Eefde 10-06-1945
Bovenaan: Daan Verkuyl, Lau ter Keurst, Miep Verkuyl, neef Berenpas. Tweede rij
van boven: onbekend, Janny Walen uit Den Haag, Hetty Kobus, Maruange
Doorenbos, meneer Kuiper de bakker, onbekend, Herman Berenpas, mevrouw
Kuiper. Staand: Joke Essers (van Marialust). Onderste rij: Tineke Doorenbos, Bob
ter Keurst, onbekend, militair, Henny Beljaars, Henny Berenpas, militair, Gerda
Beljaars, militair, Elviere de Koning, militair.



1946 Afscheid van de familie De Koning die weer naar Den Haag teruggaat, in het
café bij het sportveld aan de Meijerinkstraat.
Eerste rij van boven v.l.n.r.: Henny Berenpas, ... ? Fischer, Gerda Beljaars, ... ?
Fischer, Elviere de Koning, ... ? Fischer, Anneke Hordijk.
Tweede rij van boven: Mien Tubuan, Brunette Twikstra, ... ? Fischer, Hanneke
Niemeyer, Theo de Koning, Lau ter Keurst, Henny Beljaars, Miep Verkuyl, jongere
zusje Hordijk. Zittend: Herman Berenpas, Jet Beljaars, Thijs de Koning, Lies de
Koning, mevrouw Fischer uit Den Haag, Bob ter Keurst. Vooraan: Eugenie Nelwan.
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Verjaardag Mien Tumbuan, 28-8-1947.
Staand, v.l.n.r.: Tineke de Neeling, Mien Brummelman, Frans Ompi, Ab de
Neeling, Mien Ubbens, Beb Verkuyl-van Essen met Helles, notaris de Neeling, Trix
Ubbens, Edu de Neeling, Henny Beljaars, Willy Brummelman. Zittend, v.l.n.r.: tan-
te Dien De Neeling, Cor Verkuyl, Mien Tumbuan, Arie Verkuyl, mevrouw de
Neeling.  Zittend ervoor: Nel en Miep Verkuyl.



OPENING EENDENKOOI

A. Meijerink

Op donderdagmiddag 1 juni 2006 opende burgemeester Spekreijse
van de gemeente Lochem samen met de eigenaren, de families De
Winter en Scholthof, de herstelde eendenkooi 'De Schoolt' aan de
Wippertdijk in Kring van Dorth.
De burgemeester benadrukte in zijn toespraak vooral de cultuur-
historische en landschappelijke waarde van dit erfgoed. Het is
belangrijk dat niet alleen mensen uit de omgeving, maar ook toe-
risten kennis kunnen nemen van deze vangkooi in dit prachtige
gebied.

Jan Huinink van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ver-
telde over de vooral financiële problemen die er waren voordat de
herstelwerkzaamheden konden starten. Gelukkig heeft men vol-
doende geld vrij kunnen maken om te beginnen, maar de eenden-
kooi is nog niet af. De drie vangpijpen zijn nog niet hersteld. Deze
vielen niet binnen het project. Ook hiervoor moet geld beschikbaar
komen. Hopelijk zal dit niet te lang duren. Tot nu toe heeft de ope-
ratie ongeveer dertigduizend euro gekost.              
Theo de Winter, een van de eigenaren van het terrein, noemde nog
even dat de nu opgeknapte eendenkooi ook onderhouden moet
worden, want zei hij: “wat mooi is moet mooi blijven”. 
Het antwoord hierop werd gegeven door een woordvoerster van de
gemeente. Zij vertelde dat de Stichting Natuur Anders en de

21

Door het verwijderen van een stuk plastic werd een prachtig 
informatiebord zichtbaar.



Natuurwerkgroep Gorssel het gebied zullen bijhouden.
Na de verschillende toespraken en uitleg door Henk Klein Ovink
over de historie en werking van de eendenkooi, werden we in twee
groepen rondgeleid rondom de kooiplas. Bij terugkomst bij het
informatiebord stonden er een hapje en een drankje klaar.
De eendenkooi De Schoolt is vroeger aangelegd in opdracht van de
heren van Dorth. In de eendenkooi werden eenden gevangen die
een welkome en smakelijke afwisseling vormden op het dagelijkse
menu. Ook werden ze verkocht. Tot 1800 is de eendenkooi ver-
huurd geweest aan verschillende kooikers. Deze woonden in de
buurt van de plas. Hierna was de kooi niet meer in gebruik en
daardoor vervallen. Een gedeelte van de kooiplas lag er nog. De
contouren van de vangpijpen waren nog zichtbaar.
De eendenkooi is voor iedereen toegankelijk. Het informatiebord is
geplaatst op een plateau dat ook voorzien is van een picknicktafel. 
Een demonstratie 'eenden vangen' zit er niet meer in. Het is een
bijzonder mooi plekje in deze buurtschap waar men trots op mag
zijn.
Voor meer informatie kunt u Ons Markenkoek raadplegen. Hierin
wordt onder de titel: 'Een tochtje naar de eendenkooi in de Schoolt'
uitgelegd door onze erevoorzitter H.J. Jansen op de Haar, hoe het
vangen met zo'n kooi verliep. (OM 4e jaargang nr. 4, pagina 23 en
verder.) Bovendien kunt u via de website van De Elf Marken nog
meer te weten komen over eendenkooien.
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Kooiplas met drooggevallen vangpijp 



SCHOOL MET DE BIJBEL TE EEFDE

H. Bouwmeester

Bijgaande foto is van de eerste klas van de School met de Bijbel in
Eefde, schooljaar 1943-1944.
Het waren de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog, voor ons
nog een avontuur op afstand. We zagen wel Duitse soldaten die in
de Detmerkazerne gelegerd waren, en af en toe stonden er een
paar bij de sluis op wacht. 
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Achterste rij van links naar rechts:
Rien Rouwenhost; Jan Dikken; Henk Bouwmeester; Bertus van Veldhuizen;
Bennie Braakhekke (Grote Bennie); Herman Regelink; Gerrit Regelink; Manie
Kamphuis; meester E.J. Berenpas.
Tweede rij van links naar rechts:
Jansje Jansen; juffrouw Van Nieuwkerken; ? Kuiper (dochter van de autosloper);
Berta Heijink; Rikie Brummelman; Gerrie ter Mul; Willie Tennekers; Hennie(?)
Eikelboom of Eikelhof; Annie Meerbeek.
Derde rij, liggend/zittend van links naar rechts:
Bertus Grashuis; Karel Heijink; Piet Brus(se); Appie ter Mul; Rien Kamphuis;
Herman Braakhekke of Berkenbos (liggend); Herman Bouwmeester; Wim Volkers.
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Kijkend naar de foto komen langzaam de herinneringen weer
boven. Mijn vader had een timmerbedrijf aan de Almenseweg even
voorbij Het Mastler. We moesten lopen naar school, door de
Molendijk, over de sluis voorbij de Wilhelminaschool naar de
christelijke school. Later, in 1944-1945, werd dit steeds gevaarlij-
ker. De sluis was een gewild doelwit van de Tommies zoals wij ze
noemden. Vaak was het te gevaarlijk, vooral bij mooi weer waren
ze actief. In het laatste jaar van de oorlog zijn we niet vaak meer
naar school geweest.

De vader van Bertus Grashuis was kapper en goochelaar. In deze
laatste hoedanigheid noemde hij zich professor l'Herbemaison. We
hebben veel gelachen met hem.



ONTMOETINGSKERK EEFDE VIJFTIG JAAR (2)

J. te Linde

Situering en inrichting van de kerk
Wie vanaf  Zutphen op de N348 richting Deventer rijdt, ziet bij het
passeren van de spoorlijn Zutphen-Lochem de ingang van de kerk
in de zichtas liggen. In het open bovendeel van de toren, de lan-
taarn, bevinden zich drie klokken, de ”Roeper”en de ”Trooster”,
ingewijd. Deze kolkken en het uurwerk waren een geschenk van de
burgelijke gemeente Gorssel. De inwijding van het orgel kon op 20
januari 1957 plaatsvinden en met het aanbrengen van de derde
klok, de ”Juicher”, was in november 1962 de inrichting van het
kerkgebouw voltooid. Iedere zondagmorgen worden de de
”Roeper”en de ”Trooster” geluid. De de ”Juicher” is te horen na een
trouwdienst en op kerkelijke hoogtijdagen worden alledrie de klok-
ken tegelijk geluid. Bovendien zijn op zaterdagavond de klokken te
horen wanneer door een van de leden van het klokkenluidergilde
de zondag wordt ingeluid, een mooie Eefdse traditie.

De kerk is niet zomaar gebouwd om aan 450 mensen plaats te ver-
schaffen. Het gaat om meer dan een dak boven je hoofd. In de bouw
moest tot uitdrukking komen wat de kerk wil zijn. Aan het bouw-
plan liggen zeer bepaalde gedachten ten grondslag. Hoofdgedachte
is dat de gemeente een groot gezin is. Zoals je thuis rond de tafel
zit, zo groepeert de gemeente zich rond de tafel van de Heer. Bij het
binnengaan van de kerk ziet men de stoelen opgesteld in een wijde
kring rond de tafel. Doopvont, tafel en kansel vormen een geheel.
Men zit als het ware in een kring rondom de Avondmaalstafel. De
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Kerkinterieur, circa 1960



kerk is gebouwd vanuit de kerkdienst die er gevierd wordt. Het
gebouw heeft iets beslotens. Het gaat niet om de buitenkant, maar
om de binnenkant, om de gemeenschap. De architectonische basis-
vorm is die van een ’centraliserende dwarskerk’. De muren zijn van
porisosteen (een produkt uit de mijn). Vanwege de akoestiek werd
aangeraden  de muren iets naar elkaar toe te laten lopen. Zo ont-
stond de vorm van een schip. Op deze gedachte is voortgeborduurd,
ofwel -gebouwd. De kleine ramen zitten hoog, zoals de patrijspoor-
ten van een schip. Maar bij de tafel geven de ramen juist zicht op
de wereld, waar de gemeente haar dienst moet vervullen.

Boven de hoofdingang bevindt zich een timpaan met drie symbolen
in mozaïekvorm: brood en vis (avondmaal), de doop en in het mid-
den het Christusmonogram. Het mozaïek is een geschenk van de
aannemers en is gemaakt naar een ontwerp van ds. Kok te Weesp.
De doopvont heeft de vorm van een Romaans doopvont. De doop-
vont rust op vijf demonenfiguren: de nijd, de vraatzucht, de wel-
lust, de gierigheid en de luiheid. De gedachte was dat deze demo-
nen bij de doop door Christus worden overwonnen. Het is ontwor-
pen door de heer Germans, destijds tekenleraar aan het
Baudartiuslyceum te Zutphen, en gehouwen door de heer Baljet
uit Beek bij Nijmegen.
Over de tafel ligt het antependium (letterlijk: voorhangsel). Er zijn
er vier, naar de vier kleuren van het kerkelijk jaar:
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Het doopvont



wit voor de grote feestdagen en feesttijden van Kerst en Pasen en
voor de Witte Donderdag; paars (kleur van rouw) voor de boetetij-
den, de perioden van voorbereiding op Kerst en Pasen (advents- en
veertigdagentijd); rood (kleur van het vuur) voor het pinksterfeest;
groen voor de overige periode, waarin geen feesten vallen.

In de achterwand van het liturgisch centrum stat het overwin-
ningskruis (kruis met cirkel): Christus is de Gekruisigde en
Opgestane. Ook dit kruis, een mozaïek waarin onder andere der-
tigdubbeltjes verwerkt zijn, is een schepping van ds. Kok. Hierbij
symboliseren de dertig dubbeltjes zilverlingen van Judas.
De noord-  en zuidwand worden doorbroken door zes kleine ramen.
De ramen zijn niet gemaakt glad glas in lood, maar van zoge-
naamde brokkelglas, afkomstig uit Frankrijk. Deze glassoort is
voor het eerst in Eefde voor een kerk gebruikt. In de ramen zijn
naast het wapen van Gorssel (‘het Koerhuis, een vaste burcht’)
allerlei bijbelse symbolen afgebeeld: de duif, de haan (bode van de
nieuwe dag, opstandig), de ster (opgegaan uit Jacob), korenaren en
druiventrossen. De ramen zijn vervaardigd door atelier Bogtman
uit Haarlem.

Op het liturgisch centrum staat de paaskaars, die verwijst naar
Christus die zegt: ”Ik ben het licht der wereld” en naar Pasen.
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Boven de hoofdingang bevind zich de Timpaan



Bij de preekstoel is gedacht aan een gewone stoel, waar men op
ging staan als men iets te vertellen had: vandaar de vier poten.

Het Orgel
Voor de nieuwe kerk stond een echte kerkorgel op het verlanglijst-
je.
Onder de leiding van de heer E.J. Brenps (toen organist) hebben
veel jeugdige Eefdenaren jaren achtereen met het orgelbusje in
Eefde gecollecteerd om bijdragen voor het orgel in te zamelen, met
als resultaat een echt kerkorgel. Tot 1956 moest men zich behel-
penmet het naar de kerk overgeplaatste harmonium uit de kapel.
In dat jaar had men 90% van het bedrag (f. 34.000,-) bijeen ver-
gaard. Op dat momnet is besloten een Flentroporgel te kopen. Het
orgelfront is door de architect van de kerk ontworpen. In het jaar
2000 is het orgel niet alleen grondig schoongemaakt, maar ook
gerenoveerd, waarbij de intonatie geheel nieuw werd opgezet.
Naar het oordeel van deskundigen heeft het instrument door de
recente werkzaamheden duidelijk een kwaliteit gewonnen.

Recente aanpassingen aan de Ontmoetingskerk
Bij de bouw van de kerk werd het hele plafond in de kerk licht-
blauw geschilderd. In de loop van de jaren verbleekte het blauw en
op den duur was de kleur totaal verdwenen. In 2001 werd het pla-
fond boven het liturgisch centrum weer blauw geverfd.
De herinnering aan het voor velen dierbare Witte Kerkje wordt
levend gehouden door de drie gebrandschilderde glas-in-lood
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ramen uit de voormalige gereformeerde kerk. Deze ramen dateren
van 1934 en waren, hoog in de kanseltoog, voor menige kerkgan-
ger een vertrouwd ijkpunt. Medio 1999 zijn de ramen prominent
voorin de Ontmoetingskerk geplaatst naast de kansel, als teken
van verbondenheid van deze twee gefedereerde kerkgemeenschap-
pen in Eefde. De ramen Geloof, Hoop en Liefde geven, met de sym-
boliek uit die tijd, visueel inhoud aan de kernwoorden van de brief
van Paulus aan de Romeinen. 
Het SOW-proces wordt in de kerk verder gesymboliseerd door een
bord met namen van de vroegere en tegenwoordige predikanten
uit beide kerken vanaf 1934. Dit bord is aan de zuidmuur ge -
plaatst naast de hoofdingang.
Na verkoop van ‘t Jolink en de kosterswoning aan de burgerlijke
gemeente Gorssel zat de kerkelijk gemeente tijdelijk financieel
wat ruimer in het jasje en kon er gedacht worden aan de herin-
richting van de Ontmoetingskerk en aan de uitbreiding van de bij-
gebouwen. Bouwbedrijf Bosch (dat ook het dorpshuis heeft
gebouwd) kreeg de opdracht dit te realiseren.
Halverwege mei 2001 zou begonnen worden met de aanbouw en
renovatie. Helaas was het eerste wat de aannemer tegenkwam
vervuilde grond. Dit leverde een vertraging van enkele maanden
op. Het oude stookhok aan de oostzijde van de kerk werd afgebro-
ken. Hiervoor in de plaats kwamen: een archief/opbergruimte, toi-
letten, een ruimte waar de nieuwe verwarmingsketel geplaatst
werd en een ruime ontmoetingshal met bar, alsmede een ruimte
voor de kopieerapparatuur, tevens vergader- en oppasruimte. Eind
2001 is de uitbreiding gereed gekomen. Bovengenoemde aanbouw
is nu enkele jaren in gebruik en voldoet uitstekend.    
Een jaar eerder, medio 2000, was de gemeente Gorssel begonnen
met de bouw van een dorpshuis, naast de kerk. In het najaar van
2001 is het gebouw feestelijk geopend en is de naam bekend
gemaakt: Het Hart. Het dorpshuis is door een gang verbonden met
de Ontmoetingskerk. Van tijd tot tijd wordt hier na de kerkdienst
koffie gedronken. Ook nietleden van de kerk zijn hierbij van harte
welkom. Het omgekeerde komt ook voor, als er een concert is in de
kerk is de toegang daartoe vaak via Het Hart. Zo gaat de stroom
heen en weer en ontmoet men elkaar in het hart. Letterlijk en
figuurlijk, een manier die de gemeenschapszin bevordert en een
bijdrage levert aan het Open-Ontmoetings-Kerk zijn. In januari
2002 is bij het optreden in de kerkzaal van het Neva-ensemble uit
Sint-Petersburg voor het eerst officieel gebruik gemaakt van de
verbinding tussen Het Hart en de kerkzaal. 
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Gedenkteken
Eind 2000 besloot de Federatieraad een gedenkteken op te richten
waarin tot uitdrukking zou moeten komen dat gereformeerden en
hervormden samen zijn gegaan en dat al jarenlang een band
bestaat met partnergemeenten Ajka-Tosok in Hongarije en Dessau
in de voormalige DDR. 
Het gedenkteken symboliseert ook de samenwerking tussen de
burgerlijke en kerkelijke gemeente, die gestalte heeft gekregen in
het dorpshuis. Het kunstwerk is gemaakt door Jeanne Luteijn,
een kunstenares die heel aansprekende abstracte beelden maakt.
Op de plaquette, die op de sokkel van het kunstwerk bevestigd is,
staat: ‘Ontmoeting’. 
De Ontmoetingskerk wil letterlijk en figuurlijk midden in de
Eefdese samenleving staan. Met deze opstelling wil de
Protestantse Gemeente bereiken dat ook in de toekomst het kerk-
gebouw een grote rol zal blijven spelen in de kerkelijke  vieringen
en ontmoetingen in Eefde.
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Gedenkteken ‘samenwerking’



Bronnen:
De bouw van de kerk te Eefde, Ds. P.J.F. van Voorst Vader (1958)
Hervormde kerkbouw na 1945, Ir. W.J.G. van Mourik (1959)
Rondom het Witte Kerkje, de geschiedenis van de Gereformeerde
Kerk van Eefde-Gorssel, september 1983 
Van Kerkpad tot Kerk, de geschiedenis van de Hervormde
Gemeente van Eefde, juli 1994
Van twee Kapellen naar één Ontmoetingskerk, november 2004
Archief Hervormde Gemeente Eefde
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Ramen uit de gereformeerde kerk



SPONSORS VAN DE ELF MARKEN

Almen:
HCR De Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38
Installatiebedrijf F. Pladdet, Dorpsstraat 24
De Mosterdwinkel, Dorpsstraat 39
Hotel Conferentiecentrum Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14

Eefde:
De Blaakhof, De Blaak 15
Bouwbedrijf Nijenhuis Menkveld, Mettrayweg 30
Dekker Textiel, Dr. van de Hoevenlaan 15
Kamphuis b.v., Kokstraat 37
Klein Dennenbosch, Jodendijk 25
Lenselink b.v., Schoolstraat 11
Onstenk Fietsen, Zutphenseweg 126
Regio Bank Gorssel Eefde, Kokstraat 37

Epse:
Aannemersbedrijf H. Hietbrink Epserenk 26
Bouwbedrijf Huisman BV, Lochemseweg 6
Installatiebedrijf Haarman, Lochemseweg 10

Gorssel:
Kantoorboekhandel Bechtle, Hoofdstraat 40
Rabobank Berkel-IJssel
Welkoop H.H. Berndsen, Molenweg 38
HCR De Roskam, Hoofdstraat 26
Kamphuis &Visser Bouwcoördinatie Arch., Molenweg 32

Harfsen:
Aannemersbedrijf Haarman, Lochemseweg 107
Café Buitenlust, Lochemseweg 132
Foto Wim Wichers, Lochemseweg 94
Garage Henk Slettenhaar, Lochemseweg 161C
Installatiebedrijf Jan ten Have, Lochemseweg 96
Gerjak B.V., Holtmark 2

Joppe:
Aannemersbedrijf Klein Haar, Bathmenseweg 2A
Bouwbedrijf Enderink, Lochemseweg 64 
Hertenfarm De Langekamp, Joppelaan 116
Loon- en Grondverzetbedrijf Vrielink, Joppelaan 81

Inlichtingen over sponsoring bij de penningmeester.
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