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De Julianaschool 

19 oktober 2020 

Mijn verzameling oude ansichtkaarten over Almen bewaar ik in een oud sigarenblikje. Vandaag haal 
ik daar een oude foto van de Julianaschool uit. 
De foto is niet gedateerd, maar vermoedelijk kort na de opening van de Julianaschool in 1912. Je ziet 
nog geen aanbouw, die kwam pas in 1968. 
De personen op de foto staan in de tuin van de meesterwoning. De foto is genomen bij de 
achterdeur van deze woning. Vermoedelijk zie je hier de toenmalige hoofdmeester, van Lohuizen, 
met zijn familie. Eén van de dames op deze foto, en ik weet niet welke, heet Toos, en zij heeft de 
briefkaart gestuurd naar ene Aafje de Groot, die toen in het Zutphens ziekenhuis lag. 
Op mijn site www.kiekdan.com kun je deze en nog veel meer foto's uit mijn sigarendoosje bekijken. 
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Het Besselinkvonder 

28 oktober 2020 

Vandaag zie je in kiekdan.com enkele foto's van het Besselinkvonder in Almen. Vroeger was hier een 
hoge brug over de Berkel. Hoog omdat de Berkelzompen, houten vrachtscheepjes met mast en zeil, 
er onderdoor moesten kunnen varen. 
Tegenwoordig is er nog steeds een bruggetje, maar ook een stuw. Nadat de Berkelscheepvaart was 
verdwenen werd het voor de landbouw belangrijk om de waterstand te kunnen regelen. In tijden van 
veel regenval moest het water snel worden afgevoerd, maar in tijden van droogte moest het water 
op peil blijven. 
Kijk voor veel meer foto's over Almen op www.kiekdan.com 
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Almen 

2 november 2020 

Uit mijn verzameling heb ik twee foto's gehaald uit de dertiger jaren. 
De eerste foto toont een gezicht op Almen uit 1932. Links zie je de melkfabriek met de "piepe" en de 
directeurswoning. Het lichtgekleurde gebouw is de oude school uit 1840. Toen de Julianaschool 
gereed kwam in 1912 is dit gebouw in gebruik genomen als "Ons Huis". Ook zie je nog de bakkerij van 
Nijendijk. Daar staat nu museum STAAL. 
Op de tweede foto zie je dat er aan de Dorpsstraat nog maar weinig bebouwing was. Je ziet onder 
andere weer het oude school/Ons Huis gebouw. Maar als je goed kijkt staat er nu een ander gebouw 
naast! Dat is het huidige Ons Huis, gebouwd in 1936, nog zonder beheerderswoning. 
Deze foto's en nog veel meer oude foto's van Almen kun je vinden op www.kiekdan.com. 
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Wim Huurnink 
Laatste foto genomen ongeveer waar nu de van Wassenaerlaan is. 
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De Hoofdige Boer 

11 november 2020  

Deze keer gaan we meer dan honderd jaar terug in de tijd. We nemen een kijkje bij " De Hoofdige 
Boer", dat toen nog "Ovink" heette, en in de tijd daarvoor "De Groene Jager". 
De oudste foto is van 1913. Links zie je hotel Ovink, met kruidenierswinkeltje. Links daarnaast was 
het winkeltje en de smederij van Rutgers, later Rouwenhorst. Nu is daar de feestzaal. In het midden 
zie je de melkfabriek, en de oude school, toen in gebruik als Ons Huis. En tenslotte de bakkerij. 
Op de foto van 1918 zie je hotel Ovink vanaf de kant van de kerk. 
De derde foto is van 1960. De zaak was toen in handen van Dick Holtslag, die de naam na de 
verbouwing van 1965 veranderde in "De Hoofdige Boer". 
Nog veel meer foto's van Almen in vroegere tijden zie je op www.kiekdan.com 
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Klompenmaker Goorman 

Greet Meppelder 
Waar de feestzaal is was de smederij van Rouwenhorst daarvoor Rutgers. 
Daarnaast de dubbele woning met rechts Bakker. En links Goorman, later Simmelink. 
 
Janny Lubberding 
Zijn er ook nog foto's van de meubelzaak Kruising? 

 
 
Henk Muileman 
mmmm... ik denk niet dat ik die heb 
 
Janny Lubberding 
jammer. Mijn vader Jan Lubberding is in het huis naast Kruising opgegroeid. 
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Stef de Kruijf 
de schoenmaker? 
 
Janny Lubberding 
Nee kleermaker. 
 
Greet Meppelder  
De kleermakerij was aan de achterkant van het huis. Ik weet dat nog. Grada jouw zus? 
 
Janny Lubberding 
nee mijn tante. 
Ik ben de dochter van Jan Lubberding. 
Mijn vader is al in februari 1970 overleden en mijn moeder in oktober 2011. 
Er leeft niemand meer van de kleermakers kinderen. 
Tante Grada is al jaren dood. Volgens mij al 30 jaar. Tante Johanna is wel behoorlijk oud geworden. 
Zij is in juni 2018 overleden. 
 
Janny Lubberding 
kijk ook eens op Facebook bij Dick Janke Huetink - Franke 
Janke is de dochter van Grada. Wij noemden haar altijd tante Graatje. 
 
Greet Meppelder 
Dank voor je info. Graatje, ja klopt. Ze heeft nog bij mijn ouders in de hh gewerkt. Ook aan de 
Dorpsstraat..... 
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De Dorpsstraat in Almen, deel 1 

23 november 2020 

Op verzoek van een van onze volgers heb ik uit mijn sigarenblikje wat foto's van de Dorpsstraat 
gehaald. Ik weet niet in hoeverre de volgende informatie die ik heb verzameld juist is. Graag lees ik 
reacties van jullie hierop! 
De foto van 1904 laat ons op de voorgrond het huis zien waar eens Goorman de klompenmaker 
woonde. Daarnaast was de smederij van Rutgers, later Rouwenhorst. Nu is daar de Staringzaal van de 
Hoofdige Boer. En daarnaast zie je hotel Ovink, nu de Hoofdige Boer. 
De foto van 1907 is wat verder weg genomen. Je ziet nu op de voorgrond het pand waar later 
schoenmaker Lubberding woonde en werkte. 
Ook uit de zestiger jaren zijn enkele foto's bekend. 
De foto uit 1960 laat ons op de voorgrond een stukje van de smederij zien. 
De foto van 1961 toont ons in het midden het oude woning en winkel van Kruissink. 
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Siny Van Geel-Teunissen 
Was dat het huis de Kruidhof niet waar later Simmelink woonden en zelfs wij nog in1971 en nu Derk 
Holtslag 
 
Henk Muileman 
ja ik denk het wel 
 

 
 
Siny Van Geel-Teunissen 
ja hoor rechterkant 23jr gewoond leuk!! Dank je! 
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Greet Meppelder 
Daar ben ik jaren eerder geboren....... 
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De Scheggertdijk in Almen 

30 november 2020 

De foto's uit de Kiekdan.com verzameling nemen ons dit keer mee naar de Scheggertdijk in Almen. 
Yvonne en ik hebben daar nog een tijdje gewoond. Van oktober 1977 tot juli 1978 woonden we in 
het tot zomerhuisje omgebouwde kippenhok van Gerrit en Lena Sangers, pal achter de winkel van 
Henk Klaassen. Een mooie tijd was dat, met aanloop van Eric, Gea, Christien, Astrid en Erna. 
De oudste foto is van 1904. We zien het oude tolhuisje, achterin de Scheggertdijk. Het dateert uit 
het midden van de 19e eeuw, en deed dienst als tolhuis tot 1920. 
Dan zien we de oude dokterswoning, de voorganger van de woning van onze voormalige huisarts 
Fortuyn. In 1929 betrok dokter Fischer de nieuwe dokterswoning die op deze plek gebouwd was. In 
1961 werd dokter Van de Wetering de Rooy zijn opvolger. Na zijn dood in 1981 werd dokter Fortuyn 
zijn opvolger. Tegenwoordig is de praktijk, van dokter Meerman, gevestigd in de vroegere 
brandweerkazerne/magazijn/personeelskamer plus een gedeelte van de Julianaschool. 
Op de volgende foto zien we aan de rechterkant van de weg de boerderij de Scheggert, tegenover 
het doktershuis. 
Rectificatie met dank aan Helma Janssen: Dan een foto met aan de linkerkant van de weg de 
boerderij Kolkman, met de eerste steen gelegd door Taco Hajo van den Honert in 1906. Rechts, 
tussen het gebladerte door zie je nog de oude boerderij Snapop, waar nu het huis van de familie 
Regelink staat. 
Op de laatste foto zien we links de bakkerij van Klaassen. Ook hier werden heerlijke Almense 
Bolussen gebakken, net als aan de andere kant van het kanaal, in het dorp. 
Nog veel meer foto's van Almen zijn te zien op www.kiekdan.com 
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Gerrit Dekker 
Foto's van voor de jaren dertig van de vorige eeuw zijn toch zonder het kanaal ik begreep dat het 
kanaal in het midden van de dertiger jaren grotendeels met de hand gegraven is tijdens de 
werkverschaffing. 
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Helma Janssen 
Dit is niet boerderij Doornink, de oude herberg, maar boerderij Kolkman schuin tegenover de 
Rozenhof 
Greet Meppelder 
En rechts achter de bomen de toenmalige boerderij van Groenouwe ? 
Helma Janssen 
Ja klopt Greet. Boerderij is afgebroken en in het nieuwe huis woont nu de fam. Regelink 
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Het Sinterklaasfeest in Gorssel 

5 december 2020  

Sinterklaastijd, bijna veertig jaar geleden. Ook toen al, op 5 december 1981, gingen de Gorsselnaren 
naar de Houtwal om Sinterklaas in te halen. 
De vijfde december begon voor onze sinterklaasploeg altijd vroeg in de ochtend. We waren al om 
07:00 uur geschminkt in Epse, bij Beusekamp. Klaas Gerard Kok, de andere Pieten en ik. 
Met een busje van de gemeente Gorssel reed Henny Dommerholt ons naar de Hank in Epse. In het 
kleine privé haventje lag de boot van Rijkswaterstaat, die deze dag dienst deed als stoomboot. We 
voeren over de IJssel naar de Houtwal, waar burgemeester van Notten ons zou verwelkomen. 

Het was hoog water. Bij de Houtwal aangekomen zagen we op die kade een grote menigte staan van 
kinderen en ouders. We zagen en hoorden de muziek, Kunstmin, spelen. En temidden van de 
menigte ontwaarden we de burgemeester. Het was een feestelijke aanblik! 
Plotseling zweeg echter de motor van onze "stoomboot".... Wat nu? We waren nog niet afgemeerd, 
er kabbelde nog minstens 10 meter water tussen onze boot en de kade! Het bleek echter dat we niet 
dichterbij konden komen, de boot lag vast. 
De muziek speelde door, de kinderen bleven hardnekkig hun Sinterklaasliederen kwelen, maar verder 
gebeurde er niets. Tot we de menigte uiteen zagen wijken voor een tractor die een platte wagen 
voor zich uit reed. En het was burgemeester van Notten die zich rechtopstaand op de platte wagen 
het water in liet rijden, om met deze manoeuvre als een Held Des Volks Sinterklaas van de boot naar 
vaste wal te begeleiden. 
Er werd een loopplank gelegd van de wagen naar de boot, en van Notten klom aan boord om ons te 
begroeten. Daarna begaven we ons op de platte wagen om door de tractor naar de vaste wal 
gereden te worden. 
Terwijl de "stoomboot" stroomafwaarts het ruime sop koos, gaf de brullende motor van de tractor 
aan dat het klusje weldra geklaard zou zijn. Echter, door de drassige ondergrond kregen de 
tractorwielen geen grip en maalden rond zonder maar 1 centimeter verder te komen. Het water 
spatte alle kanten op. 

De muziek viel stil, de kinderstemmen zwegen en iedereen keek vol spanning toe. Voor de kinderen 
was het een beroerd gezicht: vlakbij stond daar Sinterklaas, met droge voeten op een wagen midden 
in het IJsselwater. Hoe moest dit goed komen? Kregen ze nu deze nacht wel wat lekkers in hun 
schoen? 
De volwassenen kerken met andere ogen naar het tafereel en zagen er de humor wel van in. Zeker 
toen de burgemeester, die toen zeker niet de meest geliefde edelachtbare heer was, vanuit het 
publiek de legendarische woorden "Verzoept 'm maor!!!" toegeroepen kreeg.  
Een bulderende lach van het publiek schalde over het water. 
Vervolgens verscheen een ploegje sterke mannen met een dik touw om met vereende krachten de 
tractor met de wagen en het hele goedheilige gezelschap de wal op te trekken. 
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Gerard Kok 
S,middags 16.00 uur alle scholen gehad, en dat waren er echt meer als tegenwoordig. Voordat we 
gingen afsminken bij Eshuis bleven we nog in de wagen van dommerholt, we gingen er niet eerder uit 
voordat de fles jagermeister kortjan was gemaakt…  

Henk Muileman 
en in de middagpauze bij de Roskam erwtensoep en roggebrood met haring. En een Jagermeister 
natuurlijk. 

Geert Muileman 
Ik weet ook nog wel wie die legendarische woorden riep, iets met een grote trom en tamboers ...... 

Peter Simoons 
Het was 1981. De foto is gemaakt door Gerhard van Klaveren en een en ander is destijds bij mij in de 
donkere kamer ontwikkeld en afgedrukt. Het kranten artikel is van 7 december 1981. 

Peter Simoons 
Er stond ook nog een stukje in De Gids van 10/12/81 met wederom dezelfde fotograaf/ontwikkelaar 
combinatie. 
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De Dorpsstraat in Almen, deel 2 

7 december 2020 

Kiekdan.com laat je vandaag enkele foto's zien van begin jaren '60. We bevinden ons op de 
Dorpsstraat in Almen. Het witte huis met de luiken is de Mariënhof, van architect A. Warnaar. 
vroeger werd dit huis genoemd "het huis van Adéle", naar de eerste bewoonster. Tussen de 
Mariënhof en de volgende bebouwing aan de Dorpsstraat zien we een korenveld. 
In 1960 werd hier gebouwd. In dat jaar opende de Coöperatieve Boerenleenbank "Almen-Harfsen" 
hier haar nieuwe pand. De bank was eerder gevestigd in Dorpsstraat 27, een eind verder richting de 
kanaalbrug. 
Op volgende foto's zien we het witte huis van de kassier, en het nieuwe bankgebouw. 
Het bankgebouw werd in 1976 verbouwd en uitgebreid, en in 1989 werd een geheel nieuw gebouw 
in gebruik genomen. In 2000 werd de bank gesloten en kwam er een restaurateur in het gebouw. 
Tegenwoordig is onze dorpssupermarkt Centerrr hier gevestigd. 
Meer foto's kun je bekijken op www.kiekdan.com 

 

Greet Meppelder 
Leuk. Later (50-60er jaren) woonde juffrouw Veenhouwer daar bij in. 
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De Ehze, deel 1 

14 december 2020 

Ditmaal neemt kiekdan.com je mee naar " De Ehze". 
Huize "De Ehze" in Almen heeft een eeuwenoude geschiedenis, die helemaal teruggaat naar het jaar 
1300. Op de foto's gaan we echter naar het begin van de vorige eeuw. 
"De Ehze" was toen in bezit van het echtpaar van der Harst- Janssen. Het huis zoals je dat op de 
foto's ziet werd in 1917 afgebroken. Er werd een nieuw landhuis gebouwd, dat er nu nog steeds 
staat. 
De foto linksonder, getiteld Huize "de Ehze" bij Almen, is verstuurd in augustus 1904. 
Rechtsboven staat een foto uit 1909. Je ziet dat er dan zonwering is aangebracht, zowel op de 
begane grond als op de verdieping. 
Op de achterkant van de foto staat geschreven: 
"Geachte kennissen, 
Hiernevens zend ik U een afbeelding van het Buiten alwaar ik het aller eerst in betrekking was; 3 jaar 
lang. 
Het ligt ongeveer 20 minuten van mijn ouderlijk tehuis. 
Zo een prachtig Buiten, rondom ingesloten door grachten. Het dateert uit den tijd der Graven en 
Edelen. 
Wellicht hebt ge wel eens gelezen van de twisten tussen de van Heekeren's en Bronkhorsten. Alhier 
waren de Baronnen van Heekerens's woonachtig. 
Groetend uw Vriend Egbert." 
De kaart is gericht aan: 
"Den Heer W. Lokerse 
Veldwachter 
Vogelenzang bij Haarlem." 
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De Ehze, deel 2 

21 december 2020 

Kiekdan.com gaat ditmaal rondkijken in de onmiddellijke omgeving van huis "de Ehze" in Almen. 
De foto “Laan naar "de Ehze" Almen” is uit 1917. We zien een fietser die poseert voor de fotograaf. 
Iets verder weg zien we een zestal meisjes staan. Misschien is het een groepje buurmeisjes dat, zoals 
vroeger gebruikelijk was, samen naar en van school wandelde. 
Op de volgende foto, eveneens uit 1917, kijken we naar de achterkant van huis "de Ehze", met een 
romantisch bruggetje over de Ehzergracht. 
"Kijkje op 't Ehze-park" is een foto die in 1927 is uitgegeven door Sanatorium P.W. Janssen 
Ziekenhuis te Almen. De foto is waarschijnlijk genomen ten oosten van huis "de Ehze", op het gazon. 
We zien de Ehzergracht, en in de verte tussen de bomen door zien we nog net het P.W. Janssen 
Ziekenhuis liggen. 
De laatste foto, uit 1927, toont ons het huis "Ehzerend", dat gebouwd is in 1916. Het hoorde bij het 
P.W. Janssenziekenhuis. Het was oorspronkelijk bedoeld als zusterhuis, maar later woonden er 4 
gezinnen in. Het is in de dertiger jaren bij de aanleg van het Twentekanaal afgebroken. 
Het huis heeft in de buurt van de "zwaai" van het Twentekanaal gestaan. 
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Freddy Zoetenhorst 
Mooi Henk! is de foto van de laan naar de Ehze eigenlijk een foto van de ehzerallee naar de 
spitholterbrug? 

Henk Muileman 
dat vermoed ik wel. 
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Joop Klein Baltink 
Hier nog een ander plaatje van het Ehzerend 
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De Ehze, deel 3 

29 december 2020 

Onlangs bekeken we met kiekdan.com huize "De Ehze" en omgeving. Vandaag kijken we nog even 
verder. In 1841 bouwde het echtpaar Van Zuylen van Nyevelt-Repelaer, de toenmalige eigenaren van 
de "De Ehze", in de overtuin het huis "Den Hoogenkamp". Hun dochter trouwde met een baron Van 
Wassenaer, wiens zoon Otto in 1887 burgemeester van Gorssel werd. Op de foto zie je huize "Den 
Hoogenkamp" in 1906. 
In 1911 werd het afgebroken, om plaats te maken voor het P.W. Janssen Ziekenhuis, dat in 1916 
werd geopend. 
Het P.W. Janssen Ziekenhuis was aanvankelijk een homeopathisch Ziekenhuis. Als je goed kijkt zie je 
aan de ingangspartij allerlei symbolen uit de homeopathie. 
In de 20'er jaren werd het bestemd als Sanatorium. Vanaf de jaren zestig was het een Verpleeghuis 
voor langdurig zieken. Midden jaren '90 werden in het P.W. en in de bijgebouwen asielzoekers 
gehuisvest. Tegenwoordig is het gebouw bekend als Landgoed "Ehzerwold", en heeft het een 
hotelfunctie. 
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Cees de Ruijter 
Heb rond 1965/66 Almen en omgeving al verkend samen met (toen) mijn "verkering". Het zkh 
kwamen we samen niet in maar nu kan dat wel en doen mijn vrouw en ik geregeld. 
Cees de Ruijter 
Cees: ffff ter verduidelijking, mijn "verkering" was verpleegkundige (io) in dit ziekenhuis en zonodig 
sliep ik in de hooiberg van de boerderij naast het P.W. Jansenzkh. 
 

 

 



Archief kiekdan.com 

35 
 

 

 

 

 

 

 



Archief kiekdan.com 

36 
 

Niejjaor winnen 

3 januari 2021 

 

Azze wi’j vrogger as kinder op Niejjoarsdag de buurte in gingen um Niejjaor te winnen, dan hadden 
de meeste buren iets lekkers veur ons um in de tuute te stoppen. 
Een mandarijntjen. Likkuukskes, gael of roze. Of van die kuukskes in de vorm van een hundjen of een 
huusken, die’j rechtop konden zetten in zo’n plat kuuksken met een lange rechte aopening in ‘t 
midden. 
Of doppinda’s soms, of een lekker sterappeltjen den op de zolder was bewaord um te dreugen. 
En a’j dan klaor waren dan ging ie met een buul vol slikkerieje op huus an. 
Elke dag mog ie der dan iets uut nemmen um te snoopen...... tut ‘t buultjen leug was! 
Dit verhaaltje en nog vulle meer versjes en foto’s ku’j ok bekieken op kiekdan.com 
 
Theodoor Boland 
At 't um snoepgrei ging, was Ni-jjaor natuurlijk 't jeurlijkse hoogtepunt. Want dan ginge wi-j rond um 
bi-j de buren en de familie ni-jjaor te winnen en um een toete op te halen. Wi-j, protestanten, zeien 
altied vrendelijk: Völle heil en zegen in 't ni-jje jaor!" Kinder waorvan de olders niet naor de kerke 
gingen, riepen: "Gelukkig Ni-jjaor, he'j de toete klaor?" En de roomse kinder deien de achterdeure los 
en riepen: "Zalig Ni-jjaor!" Maor ze bedoelen allemaole 't zelfde. 
Wat veur snoepgrei zat t'r trouwens in zonnen ni-jjaorstoete? Ik kan 't niet allemaole meer opnumen, 
maar a'j de toete umme schudden op taofel, lag t'r meestal dit: 
- een appel (vake met een beurs pleksken), later ook wel een sinaasappel 
- een krintebreudjen 
- een pufferken of een oliebol 
(dizze dri-j versnaperingen zorgen ook veur een betjen vulling: at dit t'r in zat, ha'j de toete al aardig 
vol) 
- een hendjenvol pinda's 
- een stuk of wat walnötte of hazelnötte 
- paepernötte 
- verschillende soorten snoepjes zoas: schuimpjes, flikjes en toffees, van die platte ulevellen, raoze 
hartjes waorop, a'j goed kekken, stond: ik hou van je of blijf bij me 
- een nogablok in gruun/zilverpapier verpakt 
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- kuukskes: Mariabiskwietjes van Verkade of aflek-kuukskes met an eene kante gekleurd glazuur (in 
de Heurne numen ze die: daisy's) en natuurlijk de opzetterkes: haentjes, dennebeumkes, enz. van 
biskwie die'j in een staonder-met-een-gat (ook van biskwie) konnen zetten 
- een repe chocola (meestal een dunne Kwatta-repe met de soldäötjes) 
- een peksken kauwgum (met voetbal- of filmsterplaatjes) 
- een rulleken drop 
- …. (nuum maor op wa'j zelf nog wet) 
Ni-jjaorsdag ginge wi-j de buurte rond en d'n tweede ni-jjaorsdag ginge wi-j op de fietse naor de 
familie die een betjen wieter wonen. A'j 's aovends thuuskwammen wieren alle ni-jjaorsgaven 
esorteerd. Wi-j gebruken daor moeders weckglazen veur. Een glas veur de pinda's en nötten, een 
ander glas veur de biskwietejes en opzetterkes. Zo kreeg alles in verschillende glazen netjes een 
plaatse. 
Zelf was ik t'r zo-ene den nao een paar dagen in 't ni-je jaor ziene glazen al leug hadde. Daorna hielp 
ik ongevraogd mien zusken bi-j 't leugmaken van eure glazen. 
Lange is't geleden. Maor 't ni-jjaorwinnen compleet met toete-halen besteet nog altied. Want as d'r 
wat völt te halen, snoepgrei bi-jveurbeeld, hebt de olde tradities een lang laeven. 
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De Berkelweg in Almen 

4 januari 2021 

We gaan met kiekdan.com ditmaal een kijkje nemen op de Berkelweg. Tegenwoordig is de Berkelweg 
de enige weg in Almen waar gedeeltelijk eenrichtingsverkeer geldt. 
's Zomers kan het er druk zijn, met verkeer van en naar het zwembad en de tennisbanen, en ouders 
die hun kinderen naar school brengen of ophalen. De Berkelweg heeft tegenwoordig 2 zijstraten: Het 
Erf en de Haarmansweg. Daar zijn nieuwe woningen gebouwd, wat ook verkeer oplevert. 
Op de foto's echter niets van dit al. 
Je ziet een onverhard landweggetje. 
Op de plek waar tegenwoordig de aangebouwde lokalen van de Julianaschool staan zie je op de 
oudste foto (1935) een boomgaard, een heg en een akker. Op de kerktoren zijn nog geen 
wijzerplaten te zien. Bij de meesterwoning, pal aan de Berkelweg, zien we een gebouwtje. Op de 
laatste foto is dat beter te zien. 
Dit is het zgn. spuithuisje, waar de brandweer het spuitmateriaal had opgeslagen. Bovendien waren 
er enkele cellen voor onverlaten die de wet overtraden! 

 

Greet Meppelder 
En als je dan ri.zwembad ging 50er jaren, had je links wat wij noemden Haarmansgat, een soort 
vuilnisbelt... en rechts nog een flink stuk van de gracht van 't Termeulen. Wel geschaatst daar. 
 
Wim Derksen 
Greet Meppelder 
 Is Haarmansgat/kolk ook niet een overblijfsel van Het Termeulen? 
 
Bart Ruiterkamp 
Henk, ik kreeg onlangs deze foto toegestuurd. Vanuit iets andere hoek genomen. 
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Erik Kolkman 
 hier ook Berkelweg 2 en 4 te zien. (Kwam deze ook tegen op Kiekdan. 
 
Wim Derksen 
 Jaren later is er op een deel van dit terrein het schoolsportveld geweest, net voor de heg en naast 
het huis van de schoenmaker 
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Topfan 

Siny Van Geel-Teunissen 
Deze kende Stoffie goed boeven hok en de pomp van de brandweer!! 
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Beddegaonstied 

8 januari 2021 

‘s Aovonds 
Nog effen naor buuten met de hond, zowat beddegaonstied. Lekker, de boezewind blös!  
In 't duuster, onder de woeste wolken loopt wi'j in 't starrenlech onder de eikenbeume een stuksken 
aover de Whemerweg. 
Vanuut boerderieje 't Oostenenk waeit met een verre stalloch een old geveul met. 
Nee, andersumme! Het geveul kwamp 't eerste, en daornao werd ik gewaar dat ik den loch had 
eraoken. 't Veult goed, vertrouwd  
Geur, net as meziek, 't raakt deur herinneringen hen oew geveulens dee völle deeper zit. 
Lees meer: https://www.kiekdan.com/teksten/verhaaltjes/s-avonds/ 
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De Whemerweg in Almen 

11 januari 2021 

Met kiekdan.com bezoeken we vandaag de Whemerweg. Alhoewel op de oudste foto, uit 1958, 
vermeld staat "Almen, Termeulenweg" is dit wel degelijk de Whemerweg. We zien links het huis 
waar toentertijd de familie Haytink woonde. Verderop zien we rechts een weiland. In de jaren '80 
werd daar het Almens Feest gevierd. Op de volgende foto lopen de pinken in dat weiland, ongeveer 
op de plaats waar nu Steunpunt "De Linde" staat. Ook zien we de oude woningen aan de Ter 
Meulenstraat. Links zien we nog net een stukje van de woning van aannemer Wullink. 
Vervolgens staan we bij de boerderij de Wheme te kijken in de richting van het dorp. Rechts het 
Besselinkpad, en links de oprit naar De Bierkamp. 
Verderop gaat de Whemerweg over in de Binnenweg. In 1968 was daar het Knuppelbruggetje. 
Tegenwoordig is daar het bekende witte bruggetje. 
Deze foto's, en nog veel meer, zijn ook te zien op www.kiekdan.com 
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Berry Jan ten Have 
Volgens mij heb ik deze nog samen met Dries Rothman gemaakt en geplaatst , jaartje of 35 geleden . 
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Het ontcijferen van een handschrift 

19 januari 2021 

Soms... kies ik een foto vanwege de achterkant. 
Aan de achterzijde van deze kaart met de kerk van ‘t Joppe staat een berichtje dat me intrigeert. Het 
gaat over een bankje bij het Gorsselse gemeentehuis waarop de schrijfster zat. Het bankje was 
gewijd aan koningin Juliana. Iets verderop wordt ook prins Bernhard genoemd, maar daar ben ik, 
voor wat het handschrift betreft het spoor bijster. 
Wie wil eens met me meekijken en proberen het handschrift te ontcijferen? 
Ik ben benieuwd! 
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Paulien Baumont-Roessink 
ik kom niet verder dan dit:This is also Gorssel, the tower of Het Joppe'', a little village about 10 min-
bike ride from our horses. Yesterday I have been on it the whole day and got The Listener, many 
thanks! I send you this week end a magazine / whilst I hope I will get it at Deventer station / about 
the Coronation. I have not heard the Family Fireworks yesterday. It is very nice + warm today. I am 
writing this on a new bench (bank), just created in honour of Queen Juliana in Gorssel, near the town 
hall and I bought this card here in the shop. Tuesday afternoon, 16.30 light ... I heard the … about... 
(Br. Willem??? maar klopt niet) + speech by Prince Bernhard. From my … you know him from The 
Heague | summer town. I brought some plants which I hope will clean the water of the pond. Many 
gs (afkorting voor greetings) Klaas 
 
Henk Muileman 
Dit is het bankje waarover geschreven werd. Het stond bij het gemeentehuis in Gorssel. Op de 
achtergrond zie je hier hotel de Roskam. 

 

Henk Muileman 
Queen Wilhel. staat er denk ik 



Archief kiekdan.com 

47 
 

Greet Meppelder 
Misschien nog een paar aanvullingen? 
This is also Gorssel, the tower of "Het Joppe'', a little village about 10 min-bike ride from our 
house.Yesterday I have been out the whole day and got The Listener, many thanks! I send you this 
weekend a magazine (which I hope I will get at Deventer station) about the Coronation. I have not 
heard the Family Farmworks yesterday. It is very nice + warm today. I am writing this on a new bench 
(bank), just created in honour of Queen Juliana in Gorssel, near the town hall and I bought this card 
here in the shop. Tuesday afternoon, 16.30 light ... I heard the program about Queen Wilhelmina + 
speech by Prince Bernhard. From my knowledge you know him from The Heague. Summerhouse. I 
brought some plants which (I hope) will clean the water of the pond. Many gs 
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Corona 

21 januari 2021 

Waor ik an denke? 
Dat ‘t is zoas ‘t is. En dat ku’j neet veranderen. 
‘t Is zó makkelijk um met te janken aover wat der vandage an de dag allemaol neet meer kan. Daor 
he’j niks an, iej wordt der allene maor sikkeneurig van. 
Ik make der maor ‘t beste van. 
Opoe zei vrogger altied: “Een vrolijk gezicht brengt overal licht.”... 
En zo is ‘t! 
 

 
 
Jan Warntjes 
Mooi hoor. Willem Wilmink we hadden correspondentie over zijn accordeon en de mijne( het 
accordeon merk Scandalli). Ik zie hem nog zo voor me te spelen en te "zingen" Ik moet er vaak aan 
denken. 
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Matthijs 

23 januari 2021 

Foi, wat mooi was dat vanaovend op de tillevisie. Matthijs was weer better van de Corona, en wi’j 
zagen zien tweede uutzending. 
Een mooi gesprek met André van Duin aover zien zeekte waoran hee eleden hef. En natuurlijk aover 
zien man Martin dee begin veurig jaor aoverleed an dezelfde zeekte. ‘t Was een hartelijk en aopen 
gesprek tussen twee mooie keals. 
De muziek in “Matthijs geet deur”, zoals ik ‘t maor in ‘t Achterhooks neume, was weer prachtig. Wat 
wil ie ok, met zo’n prachtig orkest as de Sven Hammond Bigband. Candy Dulfer kwam ok nog effen 
metblaozen. 
Maor helemaal geniaal vond ik de afsluuting met een ode an David Bowie. Daor hadden ze as solisten 
dree opera zangers veur uut eneudigd. En dat klonk as een klokke. Ik haope dat hiermee een trend is 
in ezet. 
Bi’j het programma Beste Zangers gebeurden dat trouwens ok al. Henk Poort zong daor onder 
andere The Sound Of Silence, in de stijl van Disturbed. En herinner mi’j ok nog heel goed opera 
zangeres Maria Fiselier die Lose Yourself van Eminem hef ezongen. 
Matthijs: gao zo deur! 
https://youtu.be/8YyuIkVSx-8 
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De Kraton in Epse, deel 1 

27 januari 2021 

Drie foto’s van de Kraton buurt in Epse, gemaakt voor en na de reconstructie van de Kraton. Aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog, op 24 maart 1945 vielen hier bommen op vier woningen. Zeven 
mensen verloren het leven.  
De foto’s zijn gemaakt in 1956, elf jaar na de ramp. De resten van de huizen zijn dan al opgeruimd. 
Ik ben hier vlakbij geboren, aan de Kratonweg 2.  
Een Kraton is een Javaans paleis, heb ik opgezocht. Nu ben ik zo benieuwd hoe deze buurt ooit aan 
de naam Kraton gekomen is.  
Wie helpt me verder? 
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Bert Wesseldijk 
Deventerweg 

Henk Muileman  
klopt, iets ten zuiden van de Pessink. 
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Bert Wesseldijk  
het huis dat je ziet, dat staat er nog steeds. Heel herkenbaar 

Henk Muileman 
 ja, vroeger woonde daar Jaap Wiegman. De truck die je op een van de foto’s ziet, is de opvolger van 
een oude legertruck, waar hij vracht mee reed. Mijn vader vertelde dat hij daarmee bij Kamphuis in 
de rogge belandde, toen hij hem eens uitprobeerde in de toen onverharde Kratonweg. Vlak na de 
oorlog, als 17 jarige knaap. 

Edu Beusekamp 
Precies op de punt, Kratonweg 98 Epse, heeft het ouderlijk huis gestaan van mijn vader. Bij het 
bombardament zijn omgekomen de broer en zus van mijn vader. Een paar dagen later is mijn opa 
ook overleden aan de vewondingen in het ziekenhuis te Deventer.…  

Henk Muileman  
dat wist ik niet. Dankjewel voor je reactie. 

Edu Beusekamp 
na dit drama heeft mijn vader zich als OVW aangemeld bij de Mariniers om uitgezonden te worden 
als 21 jarige voor de bevrijding van voormalig Nederlands Indie van de Jappen. De Mariniers kregen 
een opleiding in Amerika en gingen vandaaruit gelijk door naar Indie. 

Edu Beusekamp 
jij bedankt voor deze foto's! Had graag ook nog een foto gezien van de huizen die er tot het 
bombardament hebben gestaan. Helaas niet kunnen vinden. 

Henk Muileman  
ik ben ook benieuwd. Want als daar vier huizen hebben gestaan dan moeten die wel redelijk klein 
geweest zijn. Mogelijk een reden om dan schertsend de naam Kraton (paleis) te gebruiken? 

Edu Beusekamp 
ik heb geen idee waar die naam vandaan komt. Weet sinds kort dat het daar de Kratonbuurt heeft 
geheten. Heb ook gelezen dat het een blok van 4 huizen is geweest. Hoop echt dat iemand misschien 
daar nog een foto van heeft. 

Edu Beusekamp 
ik dacht dat er niet vier huizen hebben gestaan maar een blok van vier woningen, allen verwoest 
door het bombardement. 

Henk Muileman 
Ik herinner me nu dat na de oorlog daar ook de familie Kooi gewoond heeft. Twee kinderen van toen 
weet ik nog, Wim Kooi en zijn zus, Gerry?. Blond haar, volgens mij woont zij nu in Gorssel. 

Gerrie Dalhuisen 
ja dat klopt. Ongeveer van 1958 tot 1961. Ik weet het niet precies meer. 

Henk Muileman 
Is er nog een foto van jullie woning daar? 

Gerrie Dalhuisen 
nou dan moet ik even zoeken. Het was een salon wagen en hij stond rechts naast het huis van de 
fam. Wiegman in de punt. 
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Gerrie Dalhuisen 
Helaas geen foto van de salonwagen, wel van de buurte. Linksboven het huis van Fam. 
Schoterman,rechtsboven van fam Wiltink, linksonder van fam Wiegman en rechtsondrr van fam 
Dijkerman. 

In het midden alle families. 
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Gerrie Dalhuisen 
Een foto van de fam. Wiegman en ik. 

 

 

Gerrie Dalhuisen 
Ik herken o.A. Wim Wiltink, en Gert Dijkerman. En fam. Wiegman. 

Henk Muileman 
Mijn moeder, ze is 94 en woont in Gorssel, vertelde gisteren dat Wiegman eens had aangeboden om 
bij jullie thuis de kamer te behangen. Toen het behangen klaar was leek het nergens naar. Het zat 
scheef en het bobbelde overal. Toen hebben je ouders ‘s avonds “per ongeluk” flink met koffie 
geknoeid op het nieuwe behang. 
Tja toen moest het er weer af, en hebben ze het zelf maar opnieuw gedaan. 

Erwin Strookappe 
De huizen die er hebben gestaan werden de Kraton genoemd. Volgens een krantenbericht van 02-09-
1904 is deze toen afgebrand, wellicht daarna herbouwd en o.a. bewoond door de familie 
Beusekamp? Dit is de tekst uit de krant: 

Epse, 31 Augustus. Ter aanvulling 
van het bericht van gisteren diene, dat 
het hier afgebrande gebouw bekend 
stond als de „Kraton". Het is een ge- 
bouw onder één dak, dat tot huisvesting 
strekte aan drie familiën, en waarvan 
een gedeelte tot catechiseerlokaal was 
ingericht. Twee geiten en een hond (die 
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aan den ketting lag) kwamen inde 
vlammen om. De Gorsselsche brandspuit 
snelde nog ter hulp, maar kon wegens 
gebrek aan water niets uitrichten. Ge- 
bouw en inboedels waren tegen brand- 
schade verzekerd. De oorzaak van den 
brand is onbekend. 
 
Erwin Strookappe 
Dit is de tekst van de krant van een dag eerder: 

Gorssel, 31 Aug. Gistermiddag is te 
Epse afgebrand het perceel toebehoorende 
aan E. Stormink aldaar en bewóond door 
R- Wijnbergen, H. Beekman en H. Lu- 
nenborg met gezinnen. Oorzaak onbekend. 
 

Henk Muileman 
Wat een plek des onheils was dus het toentertijd. In 1904 verwoest door brand, en in 1945 door 
Engelse bommen. 
Overigens heb ik ontdekt dat bij de overschakeling van wijknummering naar straatnummering in de 
gemeente Gorssel (1952) voor het eerst sprake is van de Kratonweg. 

https://erfgoedcentrumzutphen.nl/.../5002_685_jaar_1952.pdf 

Erwin Strookappe 
R. Wijnbergen betreft Reinder Wijnbergen en Johanna Jacoba Dijkerman, huisnummer P58 

H. Beekman betreft Hein Beekman en Aaltje Ilbrink, huisnummer P60 (welke Enkzicht werd 
genoemd) 

H. Lunenborg betreft Hendrik Lunenburg en Willemina Poelakker, huisnummer P61 

Huisnummer P59 was in 1904 onbewoond. Eerder (tot 1900) woonde daar de familie J.W. 
Berkenbosch en later (vanaf 1906) de familie J. Kolkman. 

Deze nummering is later kennelijk herzien, want in 1952 zijn het in de omgeving Kratonweg / 
Deventerweg P nummers boven de 100. 

Erwin Strookappe 
in het huizenregister van 1921 wordt Kraton ook genoemd en betreft het vier huisnummers (98 t/m 
101). In dit register kom ik de naam Enkzicht niet tegen en ik vermoed dat Enkzicht en Kraton 
hetzelfde huis (huizenblok) betreft en dat deze namen beiden gebruikt werden. Maar weet dit 
nietnzeker, ben niet zo bekend in Epse als in Gorssel  Bijgaand de pagina uit het huizenregister.  
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o  

Henk Muileman 
Enkzicht kom ik tegen in “De geschiedenis van Het Hassink in Epse”, door Johan de Jong, pagina 286. 
Het wordt bij de veiling van landgoed Het Hassink in 1919 als perceel nr. 130 verkocht aan G. 
Rietman. Deze Rietman zie ik ook in het huizenregister 1921. 

Erwin Strookappe 
Nog even verder gezocht: Enkzicht is wel wat anders dan Kraton. Enkzicht werd in 1919 gekocht door 
de familie Rietman. Het is een boerderijtje, een foto is te zien op pagina 251 van het boek 
"Geschiedenis van Het Hassink in Epse". Het huisnummer was in 1921 nummer P97. 
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Erwin Strookappe 
Ik denk dat de Kraton te vergelijken was met de Duizend Vreezen in Gorssel die uit 5 woningen 
bestond, zie bijgaande foto. 

 

Henk Muileman 
leuk om te vermelden dat de oude weg van Deventer naar Zutphen anders liep dan tegenwoordig. 
De Kratonweg maakte er deel van uit, maar in de Gorsselse Enk was ook een deel van die oude weg, 
toch? 

Erwin Strookappe 
dat zal dan de oude postweg zijn geweest van Zutphen naar Deventer, die liep inderdaad ook door de 
Eesterhoek en kwam toevallig ook langs de Duizend Vreezen 

Henk Muileman 
het boerderijtje van Rietman is Kratonweg 11, het adres wordt tegenwoordig bewoond door de 
familie van Dijk. 
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Henk Muileman 
zie in dit huizenregister dat familie Beusekamp op nummer 98 hebben gewoond aan de Kratonweg! 
Erg leuk om te zien en dat jij deze info boven water kan halen. Complimenten! 

Henk Muileman 
In Deventer was een blok huizen, dat de Kraton genoemd werd, n.A.v. De Atjeh oorlog waarin 
Nederland verwikkeld was geraakt. 

Voorlopig concludeer ik dat in Nederland de benaming Kraton soms gegeven werd aan een 
woningblok. 

Edu Beusekamp 
Leuk om dit allemaal te lezen over de Kratonbuurt (Kratonweg), en dat deze naam vermoedelijk zijn 
afkomst heeft uit voormalig Nederlands - Indië. Ik hoop oprecht dat er nog een foto of foto's 
opduiken van dit blok huizen van voor 1945! 
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Almen in Vogelvlucht 

1 februari 2021 

Dit keer gaat kiekdan.com de lucht in! 
"Almen in Vogelvlucht" is een briefkaart uit 1926. In die tijd had Almen een zeer ondernemende 
schoolmeester, meester Welling. Hij was de grote aanjager van het Almense Zwembad, dat tijdens 
die jaren gerealiseerd werd in de Berkel. 
Maar ook de fotografie had zijn belangstelling. Om een mooie overzichtsfoto te maken van de 
dorpskern klom hij hoog in de schoorsteen van de "botterfabriek" en schoot een aantal plaatjes. 
Je ziet hier linksonder de oude school, toen in gebruik als "Ons Huis". Ook de bakkerij van Nijendijk 
kunnen we zien, de kerk en de Julianaschool. Tussen kerk en school zien we het achterhuis van hotel 
Ovink, met een schuur en haaks daarop nog een klein stenen schuurtje. De huidige doktersapotheek 
c.q. vroegere personeelsruimte/magazijn / brandweergarage is dan nog niet gebouwd. 
We zien ook dat de lindebomen op het plein nog vrij kleine sprieten zijn. 
Dan zijn er nog twee luchtfoto's, genomen vanuit een vliegtuigje, in 1933. 
eerst één met een wijdere blik. We zien bijvoorbeeld bovenin de foto's nog de resten van de gracht 
van Huis Ter Meulen in het landschap liggen. Helemaal bovenin de foto zien we de badhokjes van 
meester Welling. En ook schijn je, om bij het zwembad te komen eerst helemaal rechts om een akker 
te moeten gaan. Terwijl nu de Berkelweg gewoon lekker rechtdoor loopt. 
Duidelijk is te zien dat de Whemerweg hier noordelijker loopt dan nu. De weg begint hier bij de huis 
van Bokhorst, de directeurswoning van de botterfabriek. 
Blijkbaar is het speelkwartier, of middagpauze want de schoolkinderen spelen buiten. 
Op de laatste foto zijn we wat ingezoomd op de botterfabriek. 
We zien duidelijk de wagens, getrokken door échte paardenkrachten, met de melkbussen. 
Meer van dit moois, en ook versjes en verhaaltjes op www.kiekdan.com ! 
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Arne Greven 
Op die eerste foto kun je nog net de punt van de wieken van de molen zien, en daarvoor ons huis. 
Leuk om te zien, bedankt! 
 

 

 



Archief kiekdan.com 

61 
 

Greet Meppelder 
Deze foto is begin jaren 50. De huizen aan de Whemerweg zijn dan nieuw. Ik weet nog dat in de 
linker Ligtenberg woonde. Deze werkte op kantoor bij de melkfabriek. En woonde zr. Heiltje niet in 
de middelste?? En in de derde woonde politieagent de Jong, als ik mij goed herinner. 
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’t Schipbeekbad in Epse / Colmschate 
 
2 februari 2021 
 
Terugge naor vrogger. 
Hier was ooit 't Schipbeekbad. 
In de jaoren zestig fietsten wi'j as schoolkinder vanuut Epse de Molbargstege in, via 't stenen 
bruggetje de Dortherbaeke aover, en dan an 't ende bi'j de hoge beume linksaf naor dit 
natuurzwembad. 
't Bestond uut een grote bak water met een zandbaodem en was met twee betonnen bruggen 
verdeeld in dree stukken. An de kopse kante van 't deepe bad stond een holten duukplanke, dee was 
bedekt met een kokosmatte tegen 't uutglieren. 
Het bad werd 'evuld met 't verse water uut de Schipbaeke, en d'r zwommen dus gezellig allemaole 
vissen in 't water. 
D'r was een diek helemeole um 't bad, en den ku'j noe nog zeene. 
't Bad leg noe as een mini natuurgebiedjen midden tussen de bedrieve op industrieterrein 
Kloosterlanden, an de Herfordweg in Daeventer. 
Mooi um zo'n stukjen uut mien jonge jaoren terugge te vinden! 
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Weer naor schole 

4 februari 2021 

 

 

Weer naor schole 
Laote wi'j opholn um te praoten aover een "onderwiesachterstand" noe de kinder in disse 
Coronatied weer naor de schole meugt gaone. 't Onderwies hef vertraging op 'elopen deur de 
Coronamaatregelen. Da's heel wat anders. 
Maor as de leu 't noe aover een onderwiesachterstand hebt, dan legt ze den op de scholders van de 
kinder. Onterecht. 
Het kind krig zo het idee dat 'e 't neet goed hef 'edaone en dat er iets in'ehaald mot worden. Deur de 
Corona hebt de kinder gewoon wat meer tied en ruumte neudig um zich te ontwikkeln. Laote wi'j 
haopen dat de kinder zich in de klasse eerst weer goed veult, en zich 'ezene weet deur de juffrouw of 
de meister. En as dan alles weer op de riege is 'ekommen, dan kunt ze de draod weer oppakken. 
't Is zoas 't is... 
Lees meer: https://www.kiekdan.com/tekst…/verhaaltjes/weer-naor-schole/ 
 
Joop Hekkelman 
Goed verhaal Henk. De vraoge is of de kinder de tied etc kriegt. Het systeem hè..........dat vinne wiej 
lastig um lös te laoten um meer tied te nemen en te geven enzv 
Alles mot snel, snel. 
 
Dick Kulsdom 
"To dan kiek dan" op zien Zutphens. Wie goat ut met maken. Kump goat as ze moar een betje die 
tied kriegt um in te haal'n. Doar wot over noa edacht in Den Haag. Of Arie Slob ut veur mekaar krig 
doar heb ik miene bedenking'n oaver. Veurlopig is het Waad 
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The Golden Earring 

5 februari 2021 

Ik heure net op ‘t niejs dat de Golden Earring der mee ophult. Zanger/gitarist George Kooyman hef 
de nare zeekte ALS. As den neet met dut dan is der gin Earring meer. Dat zult Rinus, Barry en Cesar 
‘edacht hebben, stel ik mi’j veur. En dan denk ik dat ze geliek hebt heur. De klank van de Earring was 
heel specifiek en herkenbaor. Daor hef George Kooymans zien eigen rolle in. Jammer dat der noe een 
ende an kump, maor wat mooi dat ze zo vulle hebt betekend veur de Nederlandse Rock. 
Mien eerste Golden Earring plaatje was Another 45 Miles. Gries ‘edraeid op ‘t olde pickupjen. En 
later koch ik de lp waor o.a. Back Home op steet. Met de gaele hoes met al die puppekes. Ik hebbe 
UM nog steeds. Ik zal um weer is teveurschiene halen en gaon beluusteren. 
Zo kump der een ende an een monument in de Nederlandse popmuziek, dank oe wel Golden Earring! 
https://youtu.be/CeMjdk8YQek 
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De Almense kerk, deel 1 

9 februari 2021 

 

Deze foto van de N.H. Kerk in Almen roept een vraag op. 
Geheel links schijnt zich een stenen gebouwtje, gedekt met pannen, tegen de torenmuur te 
bevinden. 
Mijn vermoeden is, dat dit het eerste brandweerspuiten huisje is. Dus nog voordat er een 
brandweergarage tussen de kerk en de school was. 
Een prachtige foto is dit trouwens. Met de hoge bomen, en het hek dat gebruikt wordt om de was te 
drogen. Een kruiwagen ligt op zijn kant aan de rand van de moestuin. Zouden de moestuin en het 
wasgoed van de familie Ovink zijn? 
De foto is van juli 1914, ik vond hem bij de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed. 
 
C.A. Vando 
De vraag die het bij mij oproept: is dit wel de kerk van Almen? 
Herken er niets van. 
Henk Muileman 
 volgens mij wel hoor. De deur die naar de voormalige consistoriekamer gaat is er natuurlijk niet 
meer. 
Henk Muileman 
Hoewel, enkele steunberen zien er anders uit dan nu, met een dubbel “dakje”. 
Maar de achter gevel klopt wel, met het raam en het oelengat. 
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Meester Klumper uut Epse 

13 februari 2021 

Meester Klumper 

As kind gingen de Muilemansjongs naor de dr. J. van der Hoevenschole in Epse. De schole van 
meester van Wijk. 
Vake fietsten ik van ons huus an de Kratonweg eerst langs Kamphuus naor mien vriendjen Geert 
Klein Ovink. En dan ginge wi'j samen aover de Hassinklane naor schole hen. Een andere keer zal ik 
oeleu vertellen hoe 't op schole was. 
Veurdat de kinder uut Epse naor de dr. J. van der Hoevenschole gingen, was der een schole an de 
Lochemseweg. Den had dree klassen en werd vanaf 1883 gebruukt. Veur die tied stond der een 
schole an de Bathmenseweg en daorveur an de Kletterstraote. 
De schole an de Lochemseweg is gebruukt tut 1932. Meester Klumper was daor van 1906 tut 1931 de 
hoofdmeester. 't Was een statige man, met witte heure en een siksken. Op de foto ku'j 'm op een 
heksken zeen zitten, veur zien huus dat naost de schole stond. 
Onze opoe, Geertruida Muileman-van Dijk (1901-1991) leerden ons dit versken aover de beste keal: 
"Meester Klumper is een stumper, 
Op de fiets kan hij niets". 
Zo onderwees men de jeugd..... 
Lees meer: https://www.kiekdan.com/teksten/verhaaltjes/meester-klumper/ 
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De Almense kerk, deel 2 

15 februari 2021 

Op 9 februari jl. plaatste ik de bovenste foto op de kiekdan.com pagina. 
Een foto van de Almense kerk. In de reacties op het bericht vroeg men zich af, of dit wel de Almense 
kerk eigenlijk wel was... 
Dat zat me natuurlijk niet lekker, dus ben ik op zoek gegaan naar wat meer duidelijkheid. 
De bewuste foto heb ik gevonden op de site van de Rijksmonumentendienst, en is gemaakt in juni 
1914. Hier is een link naar de vindplaats: https://rijksmonumenten.nl/…/nederlands-hervormde-
k…/almen/… 
In mijn eigen verzameling zit ook een dergelijke foto, deze heb ik hieronder als tweede geplaatst. 
Deze is afgestempeld op 02-08-1922. Hij lijkt op de bovenste foto, maar er zijn natuurlijk ook 
verschillen. 
Als we beide foto's met elkaar vergelijken dan zien we dat de bomen gelijk zijn, gelet op de stammen. 
Het hekje is ook gelijk op beide foto's. De deur naar de voormalige consistoriekamer, te zien op de 
foto van 1914, is op de foto van 1922 dichtgemetseld. 
De twee steunberen met dubbele dakjes, op de foto van 1914, zijn op de foto van 1922 veranderd en 
gelijk aan de overige. 
Ook op de bovenste foto staat dus wel degelijk de Almense kerk! 
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George van Dijk 
Is er nog te achterhalen wanneer de dakbedekking is veranderd? Op de ene foto zijn het dakpannen, 
op de andere foto zijn het leien... misschien dat er tussen 1914 en 1922 een ingrijpende verbouwing 
is geweest? 
 
Henk Muileman 
 je hebt gelijk, dat was me nog niet opgevallen. Ook de kozijnen zijn anders. Volgens Wikipedia is in 
1915 de verbouwing geweest waarbij de consistoriekamer weer bij de kerk werd gevoegd. Toen is 
dus ook de deur dichtgemetseld. Dat klopt bij mijn verhaal. 
Misschien zijn toen ook al die andere dingen, die wij hebben opgemerkt, aangepast? 
 
Teun Boschloo 
Ik ben ook een keer of wat om de kerk gelopen.. Er is een steen achter (Holtslag-kant) met iets als 
Renovatum 1915 in Romeinse cijfers 
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De Muyl in Gorssel 

18 februari 2021 

 

 

De Kleine Muyl 
Um de Corona kilo's de baas te blieven passe ik goed op met aeten, en met drinken (iets minder). En 
ik mot zörgen veur genog bewaeging natuurlijk. Deurumme gao ik vake een ende lopen met de hond. 
In een stevig tempo, want de hond hölt neet van dat geslenter. Behalve in de zandweg. Daor wil 'e 
zowat bi'j ieder paolken wel stoppen umme te onderzeuken wie um veur is 'ewest. 
Vandage he'k de fietse 'epakt, want dan kom ie umslieks wat wieter weg. Vanuut Almen ging 't eerst 
op Aefde an. En dan langs 't Twentekanaal töt an de Iesselt. Van daoruut langs de Mettray, aover de 
enk richting Gorssel. 
Op de hook van de Aefdese Enkweg en de Gorsselse Enkweg steet "De Kleine Muil"en daor bun 'k 
effen af 'estapt um een foto te maken. 
De Kleine Muil is namelijk bewoond 'ewest deur mien veurvaderen. 
Vrogger was 't een boerderiejken, maor werd 't ok gebruukt als harbarg. De Markevergaderingen 
werden daor 'eholn, en de postkoetse stopten d'r ok. Op de website www.strookappe.nl heb ik 
elaezen dat in 1724 ene Berend Naberhuijs vanuut Bathem naor erve de Muijl kwam en zich vanaf 
dat moment Berend Muil neumden. De name is af 'eleid van de schoenen uut die tied. Op 't 
uuthangbord ku'j ok altied nog een muiltjen zeen. Kiek maor op de foto. 
De name Muijl werd op völle manieren 'eschreven, en uuteindelijk bunt de namen Muil, Muilerman 
en onze familiename Muileman daor van af 'eleid. 
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De Muilemans bunt een paar generaties later, in 1850, vertrokken as pachters naor Erve Schurink in 
Gorssel. Die boerderieje stond an de Veerweg. Maor 't is in 1994 af 'ebraoken en noe steet der een 
heel groot huus op een hoge bult. Vanaf de grote weg ku'j 't zo zeen liggen. 
En nog later vertrok de familie naor Epse. Mien aovergrootva Derk Muileman ging in 1887 naor 't 
Nieuwenhuus, an de Bolmansweg. In 1919 kocht mien opa Hendrik Jan Muileman een paor stukskes 
grond van landgoed 't Hassink, dat toen 'eveild werd. Dat was an de Kratonweg, waor ze weer gingen 
boeren. Nao de oorlog is dat boerderiejken af 'ebrand en hebt ze een woonhuus an de Kratonweg 
'ebouwd. Mien opa aoverleed in 1947 en mien olders trouwden biej opoe in. En in 1955 bun ik daor 
dan geboren. 
Maor ho 's effen.... ik wazze an 't fietsen! 
Toen de foto klaor was ging ik op Gorssel an. De grote weg aover, deur 't Groenewegje tut an 't 
gemeentehuus. Tegenwoordig natuurlijk Museum More. Deur de Corona was d'r natuurlijk niks te 
belaeven. Maor anders is d'r altied völle bedrievigheid. Azze wi'j op de koffie gaot bi'j mien mo, dan 
rieje wi'j d'r altied vanzelf langs. En dan zit de stoepe veur 't gemeentehuus, za'k maor zeggen, 
meestal vol met koffiedrinkers. "Kiek, daor zit die stadsen weer te zoepen!" zeggge wi'j dan. 
Deur de bos, langs zwembad De Boskoele en langs de manege fietsten ik in de richting van de 
Gorsselse hei. 
Daornao ging ik aover de Harfsensestege en de Kapelweg op huus an. 
Foi, foi... 

Meer verhaaltjes? www.kiekdan.com 
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De Kraton in Epse, deel 2 

25 februari 2021 

Op 27 januari jl. plaatste ik hier een bericht over de Kratonweg. Ik vroeg mij af waar deze naam 
vandaan komt. Veel mensen hebben hierop gereageerd, waarvoor hartelijk dank! De kraton was het 
paleis van de sultan, in het voormalig Nederlands Indië. 
Mijn voorlopige conclusie was dat deze naam in Nederland gebruikt werd voor een rijtje huizen. 
In het boek "Boerderij- en veldnamen in Gorssel, uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging "De 
Elf Marken" in 2000 vond ik later de bevestiging hiervan: 

"Ook Kraton, een rijtje inmiddels verdwenen woningen, herinnert aan oorlogshandelingen. 
De Kraton was het verblijf van de sultan van Atjeh. Dit verblijf - dat niet zo erg weelderig geweest 
schijnt te zijn - werd in 1874 door de Nederlanders veroverd. Door het hele land zijn huizen, buurten 
en ook enkele stukken grond met deze naam te vinden. In Arnhem b.v. gebruikte men de naam 
Kraton voor een gebouw dat in 1874 werd opgeleverd." (blz 22) 

en 

"De Kratonweg is - evenals 't Mölnpad - een deel van de vroegere weg van Deventer naar Zutphen. 
Kraton bestond uit vier arbeiderswoningen die, volgens mededeling van de informant, in maart 1945 
getroffen zijn bij een bombardement, waarna ze niet meer herbouwd zijn." (blz. 26) 
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Muziekvereniging Kunstmin Gorssel 

25 februari 2011 

Een foto uut een olde deuze. Veur mi'j is 't mooi um zo terugge te gaone in de tied, met 't weeerzene 
van olde bekenden. Ik gao d'r een hele boel opneumen, misschien dat d'r veur oe ook nog wel 
bekenden tussen zit? 

Een foto van een jubileumreceptie van muziekvereniging "Kunstmin" uut Gorssel. Wi'j bunt hier in 
zale "Concordia", toen de thuusbasis van "Kunstmin". 't Was een onderdeel van hotel "De Roskam" 
van Harry van der Meij. Disse foto is uut de jaoren zeuventig. De muzikanten van "Kunstmin" draagt 
nog 't olde blauwe uniform. 

An de taofel met 't Perzische kleedjen ku'j mi'j zeen zitten, met de lange heure en de brille. Ik kiek 
naor mien deerne, Yvonne, die'j half op de rugge zeet. Neust mi'j zit mien breur Geert, ok al met zo'n 
smal köpken. En daorneust zit meester van Wijk uut Epse. 

An de andere kante van Yvonne zit Anneke ten Have, toen vriendinne van Yvonne. Anneke woont in 
Harfsen. En dan zit der nog een blonde keal an taofel, slagwerker bi'j de drumband van "Kunstmin", 
maor ik kanne niet op zien name kommen! 

An de ronde taofel op de veurgrond zit wat bestuursleden van "Juliana" Almen, zustervereniging van 
"Kunstmin". duudelijk in beeld is ome Jo Pardies, brille op, hand op taofel. Ome Jo was veurzitter en 
muzikant op de grote bas. Ik zag um wel is als een soort "vader" van de vereniging. 

Ik wazze van huus uut lid van "Kunstmin", net als zovölle Muilemans uut Epse of Gorssel. Dat ging van 
vader op zönne.  

Toen ik in 1977 schoolmeister werd in Almen werd ik al gauw deur ome Jo 'evraogd um bi'j "Juliana" 
te kommen. Dat heb ik ok édaone, maor ik bleef ok lid van "Kunstmin". Een jaor later werd ik 
'ekaozen as veurzitter van "Juliana", en toen heb ik bedankt veur "Kunstmin". Hoewel ik nog 
verscheidene maol bi'j "Kunstmin" met heb 'eblaozen als invaller of verstarking. 

Teagenaover ome Jo zit ome Hendrik Wentink, brille op en de ellebaoge op taofel. Ome Hendrik blies 
trompet, net as ik, en ik zatte ok neust hem in 't orkest. An de andere kante zat altied ome Gerard 
Tragter. 

De man die naor ome Hendrik toe 'ekeerd zit, veur mi'j herkenbaor an zien flapeurken, is Scheuter. 
Bestuurslid en klarinettist. Tegenwoordig zol'n wi'j zeggen: "Een markante persoonlijkheid met een 
duidelijk eigen zienswijze." Maor toen zeiden wi'j gewoon: "Olderbarstend eigenwies." 

Rechtsvoor, naast Scheuter,, zit "Kunstmin" muzikant Berend van der Vlekkert. Berend sloeg de grote 
trom! 

An de bestuurstaofel van "Kunstmin" zeet wi'j allereeerst Elly Meiulenbrugge-Koers. Elly is fluitiste, 
nog steeds, en tegenwoordig dacht ik lid van "Stedelijk Orkest Lebuïnus" uut Daeventer. 

Neust eur zit Rinus Paolman, lid van de drumband. Dan, met de donkere heure, Gerard Hafkamp. 
Gerard was de secretaris, en blies toen de trombone, latere is 'e verder 'egaone op de bas. 

En dan kump Harm van Lente, de veurzitter en hé blees op de tuba. Aover een markante 
persoonlijkheid 'espraoken..... Wijlen mien schoonvader, Gerrit Onnink, hef vrogger een paar jaor 
veur van Lente 'ewarkt. Later zeit 'e wel eens: "Harm van Lente, daor kan 'k wel een book aover 
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schrieven!" Maor Harm had meer een krachtige persoonlijkheid, en een goed hart. Hé hef heel völle 
veur de muziek 'edaone. 

Dan zee ik de penningmeester zitten, Dijkerman, basblaozer. daorneust zit mien naamgenoot Henk 
Muileman, trombonist. Henk was een naeve van mien va Gerrit Muileman. Of is dat Johan 
Roeterdink, de hoboïst? 

en vervolgens Jo van Elburg, hoornist, in gesprek met meneer Fransen, de dirigent van "Kunstmin". 
An 't ende van de taofel zit nog Henk van der Meij, tuba blaozer. 

 

 

Alle	opmerkingen	

 

Teun	Boschloo	

Veel	markante	persoonlijkheden	Henk!	

Siny	Van	Geel-Teunissen	

Prachtig	

Herman	Priester	
	
Toen begin zestiger jaren de Lochemse muziekvereniging Aeolus ter ziele ging, waren er 
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muzikanten die niet naar de andere Lochemse harmonie (Advendo) wilden overstappen. Die 
werden lid van Juliana Almen. Onder andere mijn oud-oom Gerrit ten Broeke en mijn oom 
Herman ten Have, welke nog steeds lid is. Mijn grootvader Barend ten Have was de laatste 
voorzitter van Aeolus. 
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Muziekvereniging “Juliana” Almen 

18 maart 2021 

De muzikanten van “Juliana” Almen kriegt elke waeke een niejsbreef thuus via de e-mail. Disse 
kere stond der een mooie foto biej uut vrogger tied. Der stond bie eschreven dat de muziek 
vrogger wel is een rondje PW leep, en dan aover de Ehzerbrugge, en de Scheggertdiek weer op ‘t 
darp an. En dan wisselden de drumband en de muziek mekare af. Thijs Wagenaar mopperden 
dan wel is:” Wi’j blaost veur de koeien!” Want elke kere as de drumband speulden dan was dat 
toevallig bi’j de huuze, en as dan de muziek an de beurte was zaten ze net in de bos of tussen de 
weidens. 
I’j zeet de muziek hier net beginnen an de optocht. ‘t Zal wel met ‘t Almense Feest waen, dat 
toen in augustus werd ‘evierd. Want achter de muziek löp een peerd met een koetse, daor zal de 
Schutterskoning met zien gemaolinne wel in zitten. 
De drummers en muzikanten op disse foto ken ik niet bi’j name. 
De olde huuze an de Whemerweg staot d’r nog, en de weg löp der nog vlak veur langs. En as ik ‘t 
goed zee, dan steet de Peerdenstal der ok op, waor noe Sanne Wentink de heure van eur 
klanten in ‘t fatsoen mek. 
Dan zeet wi’j nog ‘t elektriciteits huusken, den steet der noe nog steeds. 
En dan, veuran, de piepe van de botterfabriek. 
Um oe een baeter beeld te geven van Almen in de jaoren ‘50 - ‘60 dao ik der nog een paar foto’s 
bi’j. De foto met de vrachtwagen heb ik van Greet Meppelder, den chauffeur is eur va dach ik.	
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De Almenak 

20 maart 2021 

Kiek dan! Disse naomiddag heurden wi’j iets zwaors in de brievenbusse vallen. De post was 
vanmargen al ‘ewest, en de krante was d’r al veurdat wi’j uut bedde waren. 
Op kousevoeten ging ik effen naor onze brievenbusse. Den henk an huus onder de carport, zo doo ik 
dat wel vaker. 
“‘t Zal de Almenak wel waezen,” dach ik.  
De Almenak is een eigengemaakt niejskrantjen det elke twee maond uutkump. Alle Almense 
verenigingen schrieft daor hun berichten in. En zo bu’j altied op de heugte van de gymlessen, de 
voetbaltrainingen, ‘t zwemmen, de muziekuitvoeringen en die van de zang, de vergaderingen van de 
VAB, de uitslagen van dammen en schaken en gao zo maor deur. Achterin de Almenak steet altied De 
Torenhaan met zien rubriek, waor met een knipoog in ‘egaone wordt op ‘t Almense dorpslaeven. 
De Almenak wordt al 47 jaor ‘eschreven, veur mekare ‘emaakt, ‘edrukt en bezorgd deur vri’jwilligers. 
An de laezers wordtelk jaor ‘evraogd um een vri’jwillige bi’jdrage aover te maken.  
Noe ik dit opschrieve zee ik hoe bi’jzunder dit eigenlijk is! 
Maor ‘t was neet allenig de Almenak, dat tegenswoordig een echte Glossy is ‘eworden. D’r lag nóg 
een Glossy in de busse! Dat is tweede uutgave van het STAAL magazine! Een pracht blad met völle 
niejs aover Schrievershuuze en met gedichten van Staring die naor ‘t Noe ‘etrokken wordt. En 
natuurlijk ook achtergrondniejs aover de volgende expositie “Kom voor en blijf!” Dat klönk mi’j 
trouwens vertrouwd in de eure. Nee, niet umdat mien vrouwe dat vake tegen mi’j zeg heur, dat dut 
ze niet.  
Of ik luustere niet, dat kan ok. 
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De gymnastiek in Epse 

5 april 2021 

Ik zatte vrogger op de gymnastiek! Achter de schole in Epse stond een grote holten gymzale. A’j 
binnen kwam dan waren rechts de kleedkamers, de veursten veur de meisjes en de achtersten 
veur de jongens. Links was de deure naor de zale. ‘t Was in mien belaeving een grote hoge 
ruumte, met een holten vloere, en met dikke iezeren gaas bescharming veur de ramen. 
In de gymzale hing altied een amparte geure, een mengeling van holt, stof, zweet en 
gymschoenen. Ik kan ‘t mi’j zó weer veur de geest halen.  
Wi’j kwamen daor met onze schoolklasse veur de Lichamelijke Oefening (zo stond dat tenminste 
op ‘t rapport vermeld) van meester Wensink. Al was ‘e baeter bekend as Flippie. As ‘t goed weer 
was hadden wi’j kastiebal, op ‘t schoolveld. Daor stond Flippie, ik zee ‘t zo weer veur mi’j, met 
een beige reagenjas an en een blauw alpinopetjen op zien k.... heufd te wachten tut wi’j in de 
riege stonden en stille waren. Natuurlijk duurden dat altied een tiedjen, en dan reep ‘e altied: 
“Het gaat van je eigen tijd af!!!” Wat ons natuurlijk helemaole niks uutmaakten. 
Ene keer in de waeke gingen wi’j naor de gymnastiekvereniging. In dezelfde zale. Dan gingen wi’j 
echt turnen. Onder leiding van Bennie Leerkes leerden w’j zwaaien an de ringen, of an de brugge 
met gelieke of ongelieke leggers, springen aover de bok of aover ‘t peerd. Hartstikke mooi. 
Ene kere in ‘t jaor gingen wi’j trainen veur de uutvoering. Dan mos de hele vereniging op ‘t 
toneel van De Pessink laoten zene wat ze konden. In de waeke veur de uutvoering kregen wi’j 
allemaole een roodwit stoffen embleem met, en den mos op ‘t witte hemd ‘eneisterd worden. 
En de gymschoenen werden bi’j ons thuus deur opoe in ‘esmeerd met van dat witte grei. Dat ze 
d’r netjes uutzagen! Maor ‘t had een heel indringend geurtje, dat spul... 
Ondertussen mossen wi’j ok nog ‘t verenigingslied uut de kop leren. Dat werd nao de opmars 
deur de hele vereniging ‘ezongen, onder begeleiding van pianist Daan Poelders uut Daeventer. 
“Komt makkers aangetreên....” ik zinge ‘t nog zo weg. 
As wi’j ons optreden hadden ‘edaone konden wi’j veur in de zale gaon zitten, waor ze de banken 
uut de gymzale hadden neer ‘zet. Ik wete nog hoe ik vol ontzag naor baoven keek. Op ‘t podium 
vlak veur ons maakten de dames um beurten kunsten op de aevenwichtsbalk. Met hele grote 
witte blote bene! 
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• Diny	Smeenk	

Ik	heb	ook	nog	gymles	gehad	van	meester	Wensink	Flippie.	Ik	zat	op	de	school	met	de	Bijbel	in	Eefde,	wij	
hadden	les	in	de	gymzaal	in	de	Gymnastieklaan	allemaal	in	de	rij	van	uit	de	school	naar	de	Gymzaal	

Marian	Eikelkamp	

Veural	die	witte	bene zee	ik	mezelf	nog	stoan..	Bij	de	LVG...	In	Loarne	

Henny	Garvelink	

Och	jee	de	uitvoering	wat	was	ik	zenuwachtig.	Maar	ik	vergeet	dat	nooit	meer	in	de	Pessink.	Gr	H	G	

Riet	Floors	

Ook ik heb er geturnd. En volgens mij stond in de houten gymzaal ook nog een grote kachel. De uitvoeringen 
waren bijzonder. Vooral in de week voorafgaand. Er was een jaar dat 6 personen van ons gezin meededen. Wat 
een hectiek voor onze moeder. En....Ben Leerkes is mijn echtgenoot geworden. Het turnen was o.a. een 
bindende factor. 

Elly	Kuiper	

Wat	een	leuk	verhaal!	
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Liesbeth	Floors	

Wat	een	leuk	verhaal	weer.	Zelf	heb	ik	daar	ook	geturnd.	Volgens	mij	was	het	wel	Daan	Poelder.	

Jan	Vd	Weg	

Als	ik	dit	lees,	ben	ik	trots	als	Fries	de	Nederlandse	taal	zo	goed	te	beheersen.	

Elly	Meulenbrugge	

Henk	de	pianist	was	Henk	Poelder 	

Joop	Hekkelman	

Dat	was	Wensink.	Die	gaf	gymles	op	meerdere	basisscholen	in	de	gemeente.	
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Café “De Smid” in Epse 
 
25 oktober 2021 
 
Café "De Smid" an de Daeventerweg in Epse lig d'r al jaoren verhabbezakt bi'j. Vrogger ko'j d'r nog 
goed hen aeten gaon. En 't was ok een bekend chauffeurscafé, gunstig gelegen an de A1, of zoals wij 
vroeger zeiden: de E8.  
Meer dan 100 jaor geleden was 't nog café Lokman. 't Lag an de Rijksweg, zo neumden ze dat toen. 
Den was nog niet verhard, zoals i'j kunt zeen. Wel was d'r in de jaren 80 van de 19e eeuw een 
spoorbane anelegd veur de stoomtram. 
Mien opoe zei later in de jaren vieftig/zestig: de Daeventer straotweg. En noe lig d'r een brede 
racebane. 
't Café De Smid steet zowat op instorten, dus ik dache: laot ik d'r noe nog maar een paar foto's van 
maken... 
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• Dirry	Vogelaar	

Vroeger	vaak	moeten	wachten	in	het	café	(1965-1969)	op	de	aansluiting	van	de	bus	Lochem-Deventer...	

Manja	Smid	

Nooit	van	gehoord.	Wel	mooi	om	m’n	naam	erop	te	zien:)	

Hella	van	Honschooten	

Ach,	wat	een	vergane	glorie!	

Corrie	Heijke	

Vind	ik	ook!!!	

Siny	Van	Geel-Teunissen	

Puinhoop	jammer	mooi	voor	starters	woningen!!	

Nellie	Klomphaar	

Eeuwig	zunde!!!!	
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Café De Pessink in Epse 
 
21 december 2021 
 
De Pessink in Epse. In mijn jeugd, de jaren zestig en zeventig, een levendig middelpunt van feesten, 
uitvoeringen, disco avonden, kermissen, vergaderingen, enzovoort. Gerund door ome Jo en tante 
Minie Willemink, die in de bungalow achter de Pessink woonden. Via een ultra smal paadje fietste je 
langs hun huis naar het voetbalveld van Epse. In de rust van de wedstrijd liep ik op zondagmiddag 
over dat paadje naar het café om bij ome Jo een Mars te kopen.  
Een keer per jaar was het kermis, het hoogtepunt van het jaar. Een draaimolen, de botsautootjes, de 
schiettent... en bij ome Jo kon je een cola drinken. 
De gymnastiekuitvoeringen, de uitvoering van "Kunstmin", als klein jongetje op het podium zingen 
voor Sinterklaas. Samen met een paar klasgenootjes op een rijtje, in de zondagse kleren. 
Ach er zijn zoveel mooie herinneringen... 
Later de disco avonden. Avro's Toppop Discoshooooow!!!! 
En natuurlijk de vele avonden met Improvisium. 
Onze bruiloft werd ook in de Pessink gevierd. 's Avonds de zaal vol, en zoepen dat ze deden! 
Heb jij ook herinneringen aan de Pessink in Epse? Schrijf ze hier onder maar op.  
Dan kunnen we daar in deze dagen met z'n allen lekker van genieten! 
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Cora	Boesveld	

Leuke	herinneringen	aan	de	Pessink.	En	met	vriendinnetje	Beppie.	

Riska	Ter	Haar	

De	eerste	keer	dat	ik	een	kakkerlak	zag.	

Verder	bruiloften	als	kind	en	disco	als	tiener.	

Betty	Wichers	

De	plek	van	onze	eerste	"date",	in	1977.	Nu	40	jaar	getrouwd 	

 

Frans	van	Orden	

Biljarten	in	de	Pessink	en	dan	een	bal	gehakt	bestellen	bij	Jo.	Die	bal	lag	al	week	in	de	ju	te	weken.	Je	hoopte	
maar	dat	de	as	van	Jo	zijn	sigaar	niet	in	de	bal	viel.	99%	van	de	tijd	had	hij	namelijk	sigaar	in	zijn	mond.	
Tante	Minie	kwam	de	bal	brengen	en	zei	altijd.	“Biljarten	jongens??”		

Kan	mij	herinneren	dat	ome	Jo	een	keer	gewond	is	geraakt	bij	het	aanslaan	van	een	vat	bier.	Dat	ging	toen	
niet	zoals	nu.	
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Het raadsel van de Almense kerkklokken deel 1 
 
29 december 2021 
 
Hout, koper, brons en STAAL 
In de zomer van 2022 gaat er in Almen iets bijzonders gebeuren! 
De Almense muziekvereniging “Juliana” brengt dan de compositie “Hout, koper, brons en STAAL” in 
premiére. Dit stuk is in opdracht van “Juliana” geschreven door componist Carl Wittrock. 
Met het uitvoeren van “Hout, koper, brons en STAAL” wil “Juliana” de Almense Hemony kerkklokken 
eren, die al meer dan 375 jaar trouw hun boodschap overbrengen aan de Almense gemeenschap. 
Het premiere concert vindt plaats aan de voet van de Almense kerktoren, en de Almense kerkklokken 
hebben een belangrijke rol in de compositie. 
Tijdens de 2e wereldoorlog werden veel klokken gevorderd om er kogels van te maken. 
Enkele klokken kregen het kenmerk ‘van grote historische waarde’ om ze tegen het omsmelten te 
behoeden. Ook voor de Almense klokken werd dit document uitgegeven, op 20 april 1940, en zo zijn 
de Almense klokken gespaard gebleven.  
Het raadsel 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is echter van mening dat één van de Almense Hemony’s 
niet authentiek is. Op hun website beschrijft men de Almense kerkklokken als volgt:  
“Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van F. Hemony, 1645, diam. 130 cm. en één 
klok van een anonieme gieter, 1960, diam. 104 cm. met de opschriften van de twee eerder vergoten 
klokken.” 
Navraag bij deze Rijksdienst levert als antwoord op: 
“Op de mantel van de klok uit 1960 zou staan: MOGE MIJN KLANK DIE IN 1960 WERD GEBOREN, DE 
HERINNERING LEVEND HOUDEN AAN MIJN IN 1943 GEROOFDE VOORGANGSTER WIER GEDACHTENIS 
IK OP MIJN ANDERE ZIJDE DRAAG. 
Op de andere zijde staat de tekst die op de in 1943 geroofde klok stond: DE HEER W.V.LINTELO THO 
DERESE C.ERFMARKENRICHTER TOT ALMEN ENDE HARFSEN ENDE DIE VIER HOEVEN VAN HARFSEN, 
LAMB.LOVWERMAN, RAETSFRUNDT TOT ZVTPHEN, W.VALCK, B.OEVELINCK, I.MARRIENBORCH, 
HEBBEN MY DOEN GIETEN ANNO 1645. 
Voor zover ik weet is de geroofde klok niet teruggekeerd. 
Wie de klok in 1960 gegoten heeft is mij niet bekend.” 
Als ik aan oudere Almenaren vraag of zij zich kunnen herinneren dat er begin jaren zestig een nieuwe 
kerkklok in de toren is gehesen dan is het antwoord stellig negatief.  
Om dit raadsel op te lossen kan ik het best op locatie gaan, heb ik besloten. Samen met Wim 
Rouwenhorst, die aanzienlijk jongere botten heeft dan ik, gaan we binnenkort naar de klokkenstoel 
in de toren om op zoek te gaan naar de inscriptie op de mantel van de klok uit 1960. 
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Het raadsel van de Almense kerkklokken deel 2 

10 januari 2022 

Erkenning door dhr. Wim Diepenhorst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Er hangen 
inderdaad twee Hemony kerkklokken in de Almense kerktoren. 
 
Sinds 1645 hangen in de Almense kerktoren twee beroemde Hemony kerkklokken. De Almense 
muziekvereniging “Juliana” zal in de zomer van 2022 deze oude klokken gaan eren met de première 
van “Hout, koper, brons en STAAL” van Carl Wittrock, een muziekstuk voor kerkklokken en 
harmonieorkest. 
Onlangs bleek echter dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op haar website beschrijft dat de 
kleinste van de twee Almense klokken in de oorlog geroofd is door de Duitsers. In 1960 zou deze 
vervangen zijn door een nieuw gegoten exemplaar. Op de achterkant van deze klok zou een opschrift 
staan met deze informatie. 
In Almen werd hierop met ongeloof gereageerd, daar er in het dorp niets bekend is over een 
omvangrijke operatie als het hangen van een nieuwe kerkklok in de toren. Ook is hierover niets terug 
te vinden in de archieven. 
Om aan de onzekerheid een einde te maken en de klokken de status terug te geven die zij verdienen 
is er een expeditie op touw gezet. 
De klokkenzolder werd beklommen en al klauterend tussen de eeuwenoude balken zijn beide 
klokken nauwkeurig bekeken en gefotografeerd.  
De tekst over 1960 is niet aangetroffen. 
Wel het opschrift "DE HEER W.V.LINTELO THO DERESE C.ERFMARKENRICHTER TOT ALMEN ENDE 
HARFSEN ENDE DIE VIER HOEVEN VAN HARFSEN, LAMB.LOVWERMAN, RAETSFRUNDT TOT ZVTPHEN, 
W.VALCK, B.OEVELINCK, I.MARRIENBORCH, HEBBEN MY DOEN GIETEN ANNO 1645". Dit opschrift is 
aangebracht rondom op de klok, en niet aan één zijde. 
Ook is het interessant dat beide Hemony klokken duidelijk zijn voorzien van de aanduiding "M". Deze 
codering is voor de oorlogsjaren aangebracht om aan te geven dat het hier monumentale klokken 
betreft, die tijdens de klokkenvordering niet meegenomen mogen worden door de Duitsers. 
Bovengenoemde waarnemingen zijn, compleet met foto’s, gedeeld met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. In reactie hierop erkent de Rijksdienst de echtheid van de kleinste Hemony klok. In 
informatie in hun publicaties zal worden aangepast. 
“Dat is goed speurwerk. De beelden liegen niet, ….” 
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De Spitholterbrug in Almen 

15 januari 2022 

Kiekdan.com zoekt hulp! 

In mijn verzameling heb ik 4 verschillende foto's van de Spitholterbrug. 

Op foto 1 zie je een soort militaire brug. Is dit soms de zgn. "rammelbrug"? Ik heb me laten vertellen 
dat je van verre kon horen dat er een auto over de bug reed, de planken rammelden dan nogal. Deze 
kaart is niet verzonden en heeft dus geen poststempel. Uit welk jaar zou deze ansichtkaart kunnen 
zijn? 

Foto 2 heeft het jaartal 1949 op het poststempel staan. Maar aan de brug te zien lijkt me de foto veel 
ouder te zijn. Kijken we vanaf de Velhorstkant naar de brug, of vanaf de kant van het dorp? Rechts in 
de verte zijn hooibergen te zien. 

Op foto 3 zien we, denk ik, dezelfde brug. Het poststempel vermeldt 1968. Volgens mij kijken we 
vanuit de kant van het dorp naar de brug. Rechts de eiken langs de Vordenseweg. 

Op foto 4 zien we de huidige betonnen brug, die er op deze kaart nog gloedjenieuw uitziet. Er is geen 
poststempel. 

Ik ben vooral benieuwd uit welke jaren deze foto's zijn (poststempels zeggen ook niet alles).En ik kan 
me bij de foto's 2 en 3 niet goed oriënteren in welke richting we kijken.Nou, werk aan de winkel! Ik 
lees graag in de reacties jullie kijk hierop! 
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https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/lochem/slag-bij-de-
spitholderbrug?fbclid=IwAR3j3dEOOmQKxdBZLXpjcZ3gjoC7Ad3KSjU9NW1YEpdVTCAbhrzhpXjkdVo 

 

Henk	Wiltink	

Kan	me	de	rammelbrug	ook	nog	herinneren.	Is	volgens	mij	in	mijn	lagereschooltijd	vervangen.	Ben	van	1963	

• Henk	Muileman	

Henk	Wiltink	en	was	dat	dan	de	brug	van	foto	1	of	van	de	foto’s	2	en	3?	

Henk	Wiltink	

Volgens	mij	van	1	naar	4.	Die	andere	zijn	veel	ouder,	denk	dat	die	in	de	oorlog	is	gesneuveld	en	dat	toen	de	
rammelbrug	is	aangelegd.	Dat	was	hetzelfde	type	als	de	Ehzerbrug	

Siny	Van	Geel-Teunissen	

Foto	1	

Siny	Van	Geel-Teunissen 

Foto	2	en	3	is	volgens	Stoffel	van	Groot	Have’s	kant	gemaakt	en	inderdaad	de	oude	brug	rammelde	heel	hard	
en	maakte	veel	kabaal	tot	in	het	dorp	toe!!	

Henk	Muileman	

Siny	Van	Geel-Teunissen	dankjewel	voor	de	reactie.	Ook	Stoffie	natuurlijk.	Maar	was	foto	1	de	
rammelbrug	of	foto	2/3?	
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't Elger in Almen, 1969. 

30 april 2022 
 
Toentertijd werd ’t Elger bewoond door Jeanne Bieruma Oosting, de kunstenares die deze zomer zo 
in de belangstelling staat onder andere in museum STAAL te Almen.  
In de tuin van 't Elger plaatste Oosting een beeld van Charlotte van Pallandt, en noemde het "de 
Berkelgodin". De Almense jeugd had andere associaties, bij hen was het beter bekend als "de 
kameel". 
 

 

• Bertus	Kootstra	

Een	mooi	pandje! 	

Bart	Ruiterkamp	

En	met	de	optocht	tijdens	het	Almens	Feest	een	rondje	door	het	grind,	als	een	waar	defilé.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archief kiekdan.com 

103 
 

Laezing aover Almen 
 
17 mei 2022 
 
Goeiendag allemaole,  
Op Tweede Pinksterdag is der ‘s naomiddags een bi’jzunder concert in Almen. Muziekvereniging 
Juliana Almen geet dan samen spöln met de karkklokken! Hout, Koper, Brons en Staal heet het stuk. 
En de woensdag der veur, op 1 juni, dan gao ik van alles verteln daoraover. Aover ‘t dorp Almen, 
aover ‘t karkgebouw en de klokken, en aover de Almense muziek. 
Ik gebruke der een hoop olde foto’s bi’j, en ook wat videofilmpjes. 
A’j wilt kommen mo’j oe effen aanmelden bi’j jokedinkelman@museumstaal.nl dan kump ‘t wel 
terechte. 
De laezing is in Museum STAAL en begint in 8 uur ‘s aovends. 
De entree kost oew € 5,00 en dan krieg i’j ok een köpken koffie of thee. Dat zit bi’j de pries in! 
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Back To My Roots! 
 
1 juni 2022 
 
De hele week mag ik gastlessen geven aan de kinderen van de Julianaschool Almen, de school waar ik 
werkte tussen 1977 en 2006. De lessen gaan over het project “Hout, Koper, Brons en Staal”, en de 
historie van het dorp, de kerk en de kerkklokken. 
De reacties zijn erg leuk, ouders houden me aan en vertellen me enthousiast hoe de kinderen thuis 
honderduit vertellen over het Almen van vroeger. 
Morgen is groep 5/6 aan de beurt, de groep met onze kleindochter Saar. 
En vrijdagmiddag mogen ouders met hun kind de toren beklimmen, waar ik ze boven bij de 
klokkenstoel de beide Hemony klokken laat zien. 
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Bakker Nijendijk in Almen 
 
10 oktober 2022 
 
Waar nu in Almen museum STAAL is gevestigd, bevond zich gedurende meer dan 100 jaar een brood 
en banketbakkerij. Tot 1966, toen Anton Heijink de zaak overnam woonde en werkte hier de familie 
Nijendijk. Op de foto zien we het echtpaar Jan en Naatje Nijendijk in hun gezellige winkeltje, waar je 
ondermeer de befaamde Almense Bolussen kon kopen. Naast brood en banket kon je bij Nijendijk 
ook terecht voor een lekker roomijsje, dat je kon opsmikkelen op één van de witte houten 
tuinstoelen in de schaduw van de kastanjeboom. 
“Het pleintje van tante Na” tussen museum STAAL en dorpshuis “Ons Huis” herinnert ons nog aan 
deze tijd. 
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• Dirry	Pardijs	

Het	lekkerste	ijs	kon	je	daar	kopen.	

Greet	Meppelder	

Wat	een	voetstappen	hebben	we	daar	liggen.....	

En	wat	te	denken	van	"bolussenkrummels"	halen,	zo	af	en	toe,	bij	ome	Jan......	

Siny	Van	Geel-Teunissen	

Wow	dit	is	echte	nostalgie!!!!	
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Erik	ten	Have	

En	wonderolie	voor	in	de	benzine	van	de	brommer	 	

Auteur	

kiekdan.com	

Erik	ten	Have	of	slaolie,	dat	stonk	ook	lekker.	

Cora	Schoneveld	

Kan	me	de	supermarkt	van	Heijink	wel	herinneren	(ben	zelf	van	1969).	Gingen	we	met	oma	naar	Heijink	en	
je	kon	er	gewoon	je	fiets	neerzetten	zonder	slot.	Leuk	die	oude	foto's.	

Janny	Lubberding	

Ja	die	ijsjes	herinner	ik	mij	nog	goed.	

Twee	van	10	cent	dan	had	je	meer	ijs	dan	wanneer	je	er	eentje	van	een	kwartje	nam	 	

Wim	Derksen	

Nostalgie	ten	top!	

Teun	Boschloo	

De	ijsjes	kon	je	ook	opeten	op	de	kerkstoep	tegenover	(is	er	nu	niet	meer	zo)  

Karin	Nikkels	

Zakje	dropjes	of	kandij	

Dirry	Pardijs	

Karin	Nikkels	die	bruine	aan	een	touwtje	

Karin	Nikkels	

Dirry	Pardijs	ja	heerlijk	en	zo	goed	voor	je	gebit 	

Keimpe	Marleen	

Karin	Nikkels	zoet	hout	 	

Erik	ten	Have	

Keimpe	Marleen	ja	schitterend,	er	zat	van	alles	in	die	mooie	bakjes	achter	de	toonbank	


